
 

 

 

 

 

Besluit van de burgemeester 

 
Overwegende dat in de gemeente Hoeilaart van 13 tot en met 16 september 2019 het 

Druivenfestival plaatsvindt met tal van activiteiten, rondgangen, fanfares, harmonies, 

folkloristische groepen, lichtstoet, enz…; 

Overwegende dat er onvoldoende parkeergelegenheid is; 

Overwegende dat parkeergelegenheid dient voorzien te worden voor artiesten en andere 

medewerkers; 

Overwegende dat het noodzakelijk is maatregelen te treffen tot vrijwaring van de orde en 

tot de goede regeling van een veilig verkeer; 

Gelet op de artikelen 119, 134 en 135 van de nieuwe gemeentewet en gelet op de 

gecoördineerde wetten betreffende de politie over het wegverkeer alsmede op het 

algemeen reglement van de politie van het wegverkeer; 

Gelet het Decreet Lokaal Bestuur; 

Gelet de gemeentewet; 

Gelet het advies van de brandweer; 

 
BESLUIT PARKINGS DRUIVENFESTIVAL 2019 

 
Parking Albert Biesmanslaan 

Van vrijdag 13 september, 18 uur tot dinsdag 17 september, 6 uur. 

 

Art. 1: In de Albert Biesmanslaan, in het deel tussen de Koldamstraat en de 

Overijsesteenweg, wordt het doorgaand verkeer verboden in beide richtingen. Dit 

gedeelte wordt ingericht als openbare parking gedurende de ganse duur van de 

feesten. De ingang van deze parking loopt via de Overijsesteenweg. 

 

Art. 2: Voor het verkeer:  

 komende uit deze parking of uit de Koldamstraat richting Overijse dient te rijden 

via de Koldamstraat, Raymond Lauwerstraat en de Victor Marchandstraat. 

 komende van Overijse richting Groenendaal/Jezus-Eik blijft de omleiding 

voorzien via de Overijsesteenweg.  

Het eenrichtingsverkeer in de Overijsesteenweg, in het deel tussen de Albert 

Biesmanslaan en de Koldamstraat, blijft opgeheven en er wordt verkeer in beide 

richtingen toegelaten. Hiervoor geldt er een stilstaan- en parkeerverbod aan 

beide zijden uitgezonderd de parkeervakken buiten het wegdek. 

 

Parking Felix Sohie 

Van vrijdag 13 september tot dinsdag 17 september 

 

Art. 3: De Sohieparking is toegankelijk langs de Joseph Denayerstraat tussen  

de huisnummers 6 en 16. Langs deze inkom kan de parking ook verlaten worden. 

 

Art. 4:De voertuigen komende van de Joseph Denayerstraat hebben voorrang op  

deze die de parking verlaten. Deze voorrangsregeling wordt aangeduid door de 

voorrangsborden B19 en B21. De bestaande borden aan de ingang van de 

Sohieparking in de F elix Sohiestraat wordt afgedekt. 
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Parking artiesten Baron de Man d’Attenrode 

Van vrijdag 13 september, 18 uur tot maandag 16 september, 6 uur 
 

Art. 5: De parking in de Baron de Man d’Attenrodestraat grenzend aan het Jan  

van Ruusbroecpark wordt afgesloten voor alle verkeer. 

Er worden parkeerfaciliteiten voorzien voor medewerkers, genodigden en 

muzikanten. Enkel personen met een doorgangsbewijs, uitgereikt door de 

organisatie van het Druivenfestival, worden toegelaten alsook de hulpdiensten. 

 

 
Artiestenparking Mariën 

Van vrijdag 13 september 2019, 11 uur tot zondag 15 september, 23 uur 

 
Art. 6: Een gedeelte van de Mariënparking grenzend aan het Nerocafé wordt  

afgesloten voor alle verkeer. Het parkeren wordt er verboden vanaf zaterdag 17 

september, 6 uur. Er worden parkeerfaciliteiten voorzien voor medewerkers, 

genodigden en muzikanten. Enkel personen met een doorgangsbewijs, uitgereikt 

door de organisatie van het Druivenfestival, worden toegelaten alsook de 

hulpdiensten.  

De doorgang naar het GC Felix Sohie blijft ten allen tijde mogelijk voor de 

hulpdiensten. 

 

Art. 7: De bedongen maatregelen in dit besluit zullen ter kennis gebracht worden  

van de weggebruikers door de bevoegde agenten ter plaatse of door 

verkeerstekens en wegsignalisatie. De verbodsborden E3 voorzien van de nodige 

onderborden worden min 48.00 uur voor ingang van het verbod geplaatst door de 

zorgen en op de kosten van het gemeentebestuur van Hoeilaart. 

 

Art. 8: De inbreuken op de beschikkingen van onderhavig politiereglement zullen  

bestraft worden met politiestraffen. 

 

Art. 9: 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. 10: 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) 

- Huisartsenkring HAHO 

- de Vlaamse vervoermaatschappij De Lijn Vlaams-Brabant 

- Intercommunale Interrand 

 

 
 

Diensthoofd technische dienst     De burgemeester 
Bij delegatie- art. 283 decreet lokaal bestuur   

 

Kris Lahaye        Tim Vandenput 
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