
 

  
 

 

Tijdelijke politieverordening 

proefopstelling IJzerstraat 

 
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988; 

 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij 
koninklijk besluit van 16 maart 1968; 

 
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op 
het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 

 
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen 

reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare 
weg; 

 
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de 
minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de 

verkeerstekens worden bepaald; 
 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de 
aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van 
de verkeerstekens; 

 
Gelet op de omzendbrief M.O.B. 2009/01 van 3 april 2009; 

 
Overwegende dat de IJzerstraat zich in een zone 50 bevindt; 
 

Overwegende een proefopstelling voor een verkeersremmende ingrepen op het 
sluipverkeer in de IJzerstraat en de Vosdellestraat; 

 
Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen gemeentewegen betreft; 
 

Overwegende bijgevoegd signalisatieplan; 
 

 
BESLUIT: 

 

Art 1: De onderstaande maatregelen betreffen een proefopstelling en zijn tijdelijk.  
De periode loopt van dinsdag 12 maart 2019 tot en met vrijdag 31 mei 

2019. Tijdens deze periode gelden onderstaande verkeersmaatregelen.  
 
Art. 2: De IJzerstraat wordt aan het kruispunt met de Terhulpsesteenweg 

afgesloten voor alle verkeer uitgezonderd (brom)fietsers. De afsluiting 
gebeurt door middel van betonnen afbakenblokken.  

Op de Terhulpsesteenweg (N275) wordt deze maatregel gesignaleerd door  
de borden C31a en C31b en de onderborden M3. 
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Aan het kruispunt met de Georges Huynenstraat wordt aangegeven door 

het verkeersbord F45 b dat de IJzerstraat doodloopt maar nog doorgang 
biedt aan (brom)fietsers. 

 
Art. 3: Van maandag tot vrijdag van 6.30 uur tot 9 uur wordt er in de IJzerstraat,  

in het deel tussen het kruispunt met de Albert Vanlaethemstraat en 
huisnummer 1, eenrichtingsverkeer ingesteld met toegelaten rijrichting in 
de richting van de Albert Vanlaethemstraat.  

Dit wordt gesignaleerd met dynamische verkeersborden C1 of F19 en het  
onderbord ‘Van maandag tot vrijdag van 6.30 uur tot 9 uur’. De 

onderborden M3 of M5 vullen de signalisatie verder aan.  
 
Op de Albert Vanlaethemstraat wordt deze maatregel gesignaleerd door de  

borden C31a of C31b, het onderbord ‘Van maandag tot vrijdag van 6.30  
uur tot 9 uur’ en het onderbord M3. 

 
Art. 4: In de Vosdellestraat wordt er, tijdens de hele periode, eenrichtingsverkeer  

ingesteld in het deel tussen het kruispunt met de Charles Coppensstraat en 

huisnummer 37. 
 

Op de Charles Coppensstraat wordt deze maatregel gesignaleerd door de  
borden C31a of C31b en het onderbord M3. 

 

Art. 5: De nodige verkeersborden worden geplaatst, conform bijgevoegd  
signalisatieplan, door de zorgen en op de kosten van het gemeentebestuur 

van Hoeilaart.  
 

Art. 6: 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 
- Intercommunale Interrand 

- Bpost 
 

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

 
Kris Lahaye        Tim Vandenput 
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Signalisatieplan 

Proefopstelling IJzerstraat – Vosdellestraat 
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