
 

 

 
 

 
 

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 Decreet Lokaal Bestuur; 

Gelet op het ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende de 
verkeersbelemmeringen en werken op de openbare weg; 

Overwegende de aanvraag voor een rioolaansluiting in de Willem Degreefstraat nr 5; 
Gelet de Willem Degreefstraat een gemeenteweg betreft; 
Gelet er maatregelen nodig zijn tot een vlot en veilig verloop van de werken en het 

verkeer; 
 

 
BESLUIT: 
 

Art. 1: In de periode van maandag 10 augustus tot en met donderdag 13 augustus 
2020 gelden onderstaande verkeersmaatregelen.  

 
Art 2: De Willem Degreefstraat wordt deels onderbroken aan bovenstaande werkzone. 

Er gelden voorrangsregels van smalle doorgang. Verboden toegang voor 

bestuurders van voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan 
3 ton. 

 
Art. 3: De vereiste verkeersborden en signalisatie worden geplaatst conform het 

signalisatieplan in bijlage. Dit door de zorgen en op de kosten van het 

gemeentebestuur van Hoeilaart. 
 

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  

- Politiezone Druivenstreek 
- Hulpverleningszone Oost van Vlaams-Brabant (brandweerpost Overijse) 
- Huisartsenkring HAHO 

- Intercommunale Interrand 
 

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

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 2 blz op code.esignflow.be met verificatiecode 2378-7614-7665-0859.

https://app.esignflow.be/nl-be/code/2378761476650859


Kris Lahaye        Tim Vandenput 

 

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 2 blz op code.esignflow.be met verificatiecode 2378-7614-7665-0859.

https://app.esignflow.be/nl-be/code/2378761476650859

		Christiaan Eva Lahaye
	2020-08-03T17:11:18+0200
	Gemeente Hoeilaart
	Een digitaal gecertifieerd document afleveren.


		Eva De Bleeker
	2020-08-04T07:55:54+0200
	Gemeente Hoeilaart
	Een digitaal gecertifieerd document afleveren.




