
 

 

 

 

 

 

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

Gelet de werf in de Paul Malustraat 13; 
Gelet de levering van een machine door uitzonderlijk transport komende van de 

gemeente Overijse, via de Overijsesteenweg, A.Biesmanslaan, Koldamstraat, 
Paul Malustraat – vanaf kruising Paul Malustraat/R.Lauwersstraat/W.Matstraat 
tegen de rijrichting in de Paul Malustraat tot de werf; 

Gelet dit gemeentewegen betreft; 
Gelet er maatregelen nodig zijn tot de regeling van het verkeer voor een goed en 

veilig verloop van het verkeer en de werken; 
 
BESLUIT: 

 
 

Art. 1: Dat de levering van een machine voor de werf in de Paul Malustraat 13  
zal gebeuren door een uitzonderlijk transport wordt principieel  
goedgekeurd. 

 
Art. 2: de reisweg komende van de gemeente Overijse, via de Overijsesteenweg,  

A.Biesmanslaan, Koldamstraat, Paul Malustraat – vanaf kruising Paul  
Malustraat/R.Lauwersstraat/W.Matstraat tegen de rijrichting in de Paul  
Malustraat tot de werf. 

 
Art. 3: Er dient nog een vergunning aangevraagd te worden voor de exacte  

leverdatum van de machine. 
 
Art. 4: De inbreuken op de beschikkingen van dit politiereglement zullen gestraft  

worden met politiestraffen. 
 

Art. 5: Afschriften van dit besluit zullen overgemaakt worden 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 
- Hulpverleningszone Oost van Vlaams-Brabant (brandweerpost   

Overijse) 
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- De Bestendige Deputatie  

- Politiezone Druivenstreek 
- Intercommunale Interrand 

- Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn 
 

 
 

 

Diensthoofd technische dienst     De burgemeester 
In opdracht-art. 283 decreet lokaal bestuur   

 

Kris Lahaye        Tim Vandenput 
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