
 

 

 

 

 

 

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 de firma Deckx in opdracht van AWV om werken te 
mogen uitvoeren op de Terhulpsesteenweg (N275). 

 
BESLUIT: 
 

Art. 1 : In de periode van 26 juni tot en met 7 juli 2017 worden er  
onderhoudswerken uitgevoerd in de Terhulpsesteenweg. De werken vinden 

plaats tussen kilometerpunten 3.2 - 3.4 en aan kilometerpunt 5. Deze 
werken worden uitgevoerd door de firma Deckx Algemene ondernemingen 
nv, Goormansdijk 15 , 2480 Dessel in opdracht van het Agentschap Wegen 

en Verkeer. 
 

Art. 2: Aan de werkzones wordt beurtelings verkeer ingesteld met behulp van  
verkeerslichten. 

 

Art. 3: De vereiste verkeersborden en signalisatie worden, conform bijgevoegd 
signalisatieplan, aangebracht door de aanvrager. 

 
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 Halle-Vilvoorde  
- de Bestendige Deputatie  

- PZ Druivenstreek 
- Hulpverleningszone Oost van Vlaams-Brabant (brandweerpost Overijse) 

- Huisartsenkring HAHO 
- Intercommunale Interrand 

 

 
De wnd. gemeentesecretaris    De burgemeester 

 
Bram Wouters      Tim Vandenput 

Dit is een rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 1 blz. Verifieer de geldigheid ervan met code 1596-0536-5841-8499 op www.verifieer.be.


		Bram Wouters
	2017-06-19T22:41:28+0200
	Gemeente Hoeilaart
	Een digitaal gecertifieerd document afleveren.


		Tim Viktor Vandenput
	2017-06-20T12:12:51+0200
	Gemeente Hoeilaart
	Een digitaal gecertifieerd document afleveren.




