
 

 

 

 

 

 

Besluit van de burgemeester  

 
 

Gelet op de wet betreffende de politie van het wegverkeer; 
Gelet op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het 

gebruik van de openbare weg; 
Gelet op het Ministerieel Besluit waarbij de minimumafmetingen en de 

bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; 
Gelet op het ministerieel rondschrijven betreffende de aanvullende 

reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens; 

Gelet op de Gemeentewet; 
Gelet het gemeentedecreet; 

Gelet op het ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende de 
verkeersbelemmeringen en werken op de openbare weg; 

Gelet de aanvraag van signalisatiebedrijf Fero in opdracht van Fluxys om 
een in-en uitrit van de werf te signaleren ter hoogte van de zendmast aan 

de Joseph Kumpsstraat; 
 

BESLUIT: 
 

Art. 1: Van 12 juni 2017 tot en met 31 december 2017 vinden er in de  

Joseph Kumpsstraat ter hoogte van de zendmast werken plaats voor 

de aanleg van nieuwe aardgasleidingen. Deze werken worden in 
opdracht van Fluxys uitgevoerd door de firma A-HAK, Steenoven 2-

6, 4196 HG Tricht. 
 

 
Art. 2: Op de Joseph Kumpsstraat ter hoogte van de zendmast wordt de  

in –en uitrit van de werf gesignaleerd aan de weggebruikers. 
 

 
Art. 3: De vereiste verkeersborden en signalisatie worden aangebracht 

door de zorgen en op de kosten van de aanvrager Fero signalisatie 
nv. 

 
 

Art 4: Schade aan het openbaar domein direct of indirect veroorzaakt door 

bovenstaande werken zullen worden verhaald op de aannemer. 
 

 
Art. 5: De inbreuken op de beschikkingen van dit politiereglement zullen  

bestraft worden met politiestraffen. 
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Art. 6: Afschriften van dit besluit zullen overgemaakt worden aan: 

- de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel .  

- de griffie van de politierechtbank Halle-Vilvoorde  
- de Bestendige Deputatie  

- Politiezone Druivenstreek 
- Hulpverleningszone Oost van Vlaams-Brabant (brandweerpost  

Overijse) 
 

De wnd. gemeentesecretaris     De burgemeester 
 

Bram Wouters       T. Vandenput 
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