
 

 

 

 

 

 

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 Tectum Constructors om een bouwkraan en de 
nodige werfafsluiting te plaatsen op de voormalige busparkeerstrook in de 

D. Vandervaerenstraat; 
 

BESLUIT: 
 

Art. 1: Van 9 april tot en met 28 april 2017 lopen de werken verder aan  

het dak van de Sint-Clemensschool. Deze werken worden uitgevoerd 

door Tectum Constructors, Brusselsesteenweg 188a, 9090 Melle. 
 

 
Art. 2: Om deze werken te kunnen uitvoeren wordt er een laad –en  

loszone afgebakend op de parkeerstrook ter hoogte van de Sint-
Clemensschool. 

In bovenstaande zone wordt er een bouwkraan geplaatst die een  
deel in het wegdek komt te staan. 

 
 

Art. 3: In de D. Vandervarenstraat wordt aangegeven dat de weg  
versmalt. Tevens wordt de werkzone afgebakend met de vereiste 

signalisatie volgens de wettelijke bepalingen. 
 

 

Art. 4: Om materiaal te stockeren tijdens bovenstaande periode worden er  
twee parkeervakken ingenomen naast de ingang van de school. 

 
 

Art. 5: De vereiste verkeersborden en signalisatie worden aangebracht 
door de zorgen en op de kosten van de aanvrager Tectum 

Constructors conform bijgevoegd signalisatieplan. 
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Art. 6: De inbreuken op de beschikkingen van dit politiereglement zullen  

bestraft worden met politiestraffen. 
 

 
Art. 7: 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 waarnemende gemeentesecretaris,   De burgemeester, 

 

 
Bram Wouters       T. Vandenput 
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