
 

 
 

 

 

 

 

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; 
Gelet het  MB van 07 05 1999  betreffende  de verkeersbelemmeringen en 
werken op 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 het algemeen politiereglement van Hoeilaart; 

Gelet de organisatie van een kerstmarkt op het voorplein van het 
gemeenschapscentrum Felix Sohie en andere evenementen in de periode van 16 
tot en met 18 december 2016 en de nood aan bijkomende parkeerplaatsen; 

Gelet het akkoord van het college in de zitting van 5 december 2016; 
 

BESLUIT: 
 
Art. 1: 

Onderstaande maatregelen gelden van 16 december 2016, 18 uur tot maandag 
19 december 2016, 7 uur.  

De eerder getroffen verkeersmaatregelen in functie van de herinrichting van het 
Gemeenteplein in het besluit van de burgemeester van 3 december 2016 blijven 
van kracht. 

 
Art. 2: 

De M.Félicéstraat wordt een eenrichtingsstraat met verkeer toegelaten in de  
richting van de Brusselsesteenweg.  
Een parkeermogelijkheid wordt voorzien op het rijgedeelte langs de pare kant 

waarop de bezoekers zich in visgraat mogen parkeren. 
 

Art. 3: 
Er wordt eenrichtingsverkeer ingesteld in de Rode Kruisstraat met toegelaten  
rijrichting naar de Vlaanderveldlaan.  

Een parkeermogelijkheid wordt voorzien langs de kant van het park waarop de  
bezoekers zich in visgraat mogen parkeren. 

 
Art.4: 

De nodige verkeersborden -en signalisatie worden geplaatst volgens het  
signalisatieplan in bijlage.  
 

Art. 5: 
De bedongen maatregelen zullen ter kennis gebracht worden van de  

weggebruikers door verkeerstekens en signalisatie, geplaatst door de  
zorgen en op de kosten van het gemeentebestuur. 
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Art. 6: 

De inbreuken op de beschikkingen van dit politiereglement zullen gestraft  
worden met politiestraffen. 

 
Art. 7:  

Een afschrift van dit besluit zal worden toegezonden aan: 
 - de griffie van de rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel,  
 - de griffie van de politierechtbank te Vilvoorde,  

 - de Bestendige deputatie van de provincie Vlaams-Brabant te Leuven,  
 - de brandweer van Overijse 

 - PZ Druivenstreek. 
- Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn Vlaams-Brabant 
- De huisartsenkring HAHO. 

 
 

De gemeentesecretaris, De burgemeester, 
 
 

Geert Raymaekers  Tim Vandenput 
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