
 

 

 

 

 

 

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; 

Gelet de aanvraag van de vzw Sporen-afdeling Klimop tot het organiseren van 
een stratenloop in de Tentrappenstraat, Parklaan, Kultuurlaan en de Kunstlaan 

ten voordele van ‘Kom op tegen kanker’; 
Gelet bovenstaande straten gemeentewegen betreffen; 
Gelet het feit dat de veiligheid van de deelnemers moet gewaarborgd worden; 

Gelet er verkeersmaatregelen moeten getroffen worden tot een veilig verloop 
van dit evenement; 

 
 
BESLUIT: 

 
Art. 1: Op woensdag 18 december van 13.30 uur tot 17.00 uur wordt er een 

stratenloop georganiseerd in de Tentrappenstraat, Kultuurlaan, Kunstlaan 
en de Parklaan. Deze stratenloop wordt georganiseerd door de VZW 
Sporen-afdeling Klimop, Tentrappenstraat 22, 1560 Hoeilaart en dit ten 

voordele van ‘Kom op tegen kanker’. Contactpersoon van de organisatie is 
An-Sofie De Knijf, 0476 79 55 65 . 

 
 
Art. 2: Op woensdag 18 december van 13.30 uur tot 17.00 uur zijn 

onderstaande straten uitsluitend toegankelijk voor plaatselijk verkeer: 
• De Tentrappenstraat tussen de kruispunten met de Zuidlaan en de 

Kunstlaan; 
• De Parklaan tussen de kruispunten met de Tentrappenstraat en de 

Kultuurlaan; 

• De Kultuurlaan; 
• De Kunstlaan tussen de kruispunten met de Kultuurlaan en de 

Tentrappenstraat. 
 
 

Art. 3: De organisatie voorziet seingevers op alle kruispunten. 
De seingevers zullen min. 30 min voor aanvang van de wedstrijd aanwezig 

zijn op de hen toegewezen plaats en zijn voorzien van de wettelijke 
uitrusting. 
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Art. 4: De nodige verkeersborden worden ter beschikking gesteld van de  

organisatie die zal instaan voor de correcte plaatsing bij aanvang van het 
evenement. 

Na afloop staat de organisatie er voor in dat de verkeerssituatie terug in 
haar normale toestand gebracht wordt. 

 
 
Art. 5: De inbreuken op de beschikkingen van dit politiereglement zullen gestraft 

worden met politiestraffen. 
 

 
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 te Vilvoorde  
- De Bestendige Deputatie van de Provincie Vlaams-Brabant te Leuven 

- Hulpverleningszone Oost van Vlaams-Brabant (brandweerpost   
Overijse) 

- De Bestendige Deputatie  

- Huisartsenkring HAHO 
- Politiezone Druivenstreek 

- Intercommunale Interrand 
 

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

 
Kris Lahaye        Tim Vandenput 
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Signalisatieplan 
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