
 

 

 

 

 

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 nieuwe Gemeentewet; 
Gelet het gemeentedecreet; 

Gelet de organisatie van de meifeesten op zaterdag 6 mei 2017 en zondag 7 mei 
2017 in en rond het Jan van Ruusbroecpark; 

Gelet er maatregelen nodig zijn om de veiligheid te waarborgen tijdens het 
evenement;  

 

Besluit: 
 

Art 1: Van vrijdag 5 mei, 12 uur tot en met zondag 7 mei 2017, 23 uur is het 
verboden stilstaan en parkeren op de parking aan de Baron de Man 

d’Attenrodestraat uitgezonderd voertuigen eigen aan de organisatie en 
hulpdiensten. 
 

Art. 2: Van zaterdag 6 mei 2017, 6 uur tot en met zondag 7 mei, 23 uur is  
het verboden stilstaan en parkeren in de zone rond het gemeentehuis van 

Hoeilaart in het Jan van Ruusbroecpark uitgezonderd voertuigen eigen aan 
de organisatie en hulpdiensten. 

 

Art.3: Op zaterdag 6 mei 2017 van 10 uur tot 18 uur wordt de Baron de Man 
d’Attenrodestraat afgesloten voor alle verkeer. Het doorgaand verkeer 

wordt omgeleid via de Vlaanderveldlaan, Jean-Baptiste Michielsstraat en 
de Kasteelstraat.  

Tevens geldt er in bovenstaande zone een stilstaan en parkeerverbod van 
10 uur tot 18 uur. 

 

Art 4: Op zondag 7 mei 2017 geldt er eenrichtingsverkeer in de Rode Kruisstraat 
met toegelaten rijrichting naar de Vlaanderveldlaan.  

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

 

Art. 5: De borden E3 verboden stilstaan en parkeren worden, conform  
bijgevoegd signalisatieplan, minstens 48 uur op  

voorhand geplaatst door de zorgen en op de kosten van het 
gemeentebestuur. 

 

Art 6: De overige benodigde verkeersborden en signalisatie worden ter plaatse 
aangeleverd door de zorgen en op de kosten van het gemeentebestuur 

conform bijgevoegd signalisatieplan.  
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De organisatie plaatst de overige signalisatie correct op de vermelde uren 

en brengt na afloop de verkeerssituatie ook weer in haar normale 
toestand. 

 
Art 7: De bekendmaking van deze verordening zal gebeuren op de wijze door  

de wet bepaald. Dit besluit zal van kracht worden bij de bekendmaking  
ervan. 

 

Art. 8:De inbreuken op de beschikkingen van dit politiereglement zullen gestraft  
worden met politiestraffen. 

 
Art 9: Afschriften van dit besluit zullen overgemaakt worden aan: 

- de griffie van de politierechtbank te Vilvoorde 

- de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel  
- de Bestendige Deputatie  

- Politiezone Druivenstreek 
- De brandweer van Overijse 
- De huisartsenkring HAHO. 

 
 

De wnd. gemeentesecretaris    De burgemeester 
 
Bram Wouters      Tim Vandenput 
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