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Besluit van de burgemeester 

 
Overwegende dat in de gemeente Hoeilaart van 15 tot en met 18 september 2017 
het Druivenfestival plaatsvindt met tal van activiteiten: rondgangen, optredens, 
folkloristische groepen, lichtstoet, enz…; 

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 gemeentedecreet; 

Gelet de gemeentewet; 

Gelet het advies van de brandweer; 

Gelet het algemeen politiereglement; 

Gelet het advies van de politie; 

 

BESLUIT DRUIVENFESTIVAL: 

 

Van vrijdag 15 september van 14 uur tot maandag 18 september, 23 
uur. 

 

Art. 1: De Brusselsesteenweg wordt aan het kruispunt met de Jules Delcordestraat en de 

Josse Biesmansstraat afgesloten voor doorgaand verkeer richting centrum 

uitgezonderd voor plaatselijk verkeer en bussen. De bussen volgen vanaf vrijdag 15 

september, 18 uur de omleidingen voorzien in de maatregelen voor het 

Druivenfestival. 

Art. 2: Aan dit kruispunt wordt aangegeven dat de weg richting centrum doodloopt: 

- verkeer richting Groenendaal dient te rijden via de Jules Delcordestraat en de 

Groenendaalsesteenweg, 

- verkeer richting Overijse dient te rijden via de Josse Biesmansstraat, Jos 

Denayerstraat, Jezus-Eiksesteenweg, Edgard Sohiestraat en de 

Overijsesteenweg. 

Art. 3: De Marcel Félicéstraat wordt afgeloten voor alle verkeer uitgezonderd verkeer 

eigen aan de organisatie. Bussen van De Lijn hebben nog doorgang tot vrijdag 18 

uur. Vanaf dan rijden ook de bussen de voorziene omleidingen. 

Tevens wordt de hele Marcel Félicéstraat parkeervrij gehouden gedurende 

bovenstaande periode uitgezonderd voor voertuigen eigen aan de organisatie. 

 

 

Parking Albert Biesmanslaan 

Van vrijdag 15 september, 18 uur tot dinsdag 19 september, 6 uur. 

 

Art. 3: In de Albert Biesmanslaan, in het deel tussen de Koldamstraat en de 

Overijsesteenweg, wordt het doorgaand verkeer verboden in beide richtingen. Dit 
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gedeelte wordt ingericht als openbare parking gedurende de ganse duur van de 

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

 

Art. 4: Voor het verkeer richting Overijse wordt een omleiding voorzien via de Koldamstraat, 

Raymond Lauwerstraat en de Victor Marchandstraat. 

 Voor het verkeer komende van Overijse richting Groenendaal/Jezus-Eik wordt een 

omleiding voorzien via de Overijsesteenweg.  

Het éénrichtingsverkeer dat geldt in de Overijsesteenweg, in het gedeelte tussen de 

Albert Biesmanslaan en de Koldamstraat, wordt opgeheven en er wordt verkeer in 

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

beide zijden uitgezonderd de parkeervakkenvakken buiten het wegdek. 

 
Druivenfestival  

Van vrijdag 15 september, 18 uur tot maandag 18 september, 23 
uur. 

 
Art. 5: Voor de organisatie van het Druivenfestival wordt tijdens bovenstaande  

periode alle verkeer verboden in de volgende straten: Willem Eggerickxstraat – Henri 

Caronstraat – JB Charlierlaan in het deel vanaf het kruispunt met de Henri 

Caronstraat tot de Rode Kruisstraat – Albert Biesmanslaan in het deel van de 

Koldamstraat tot de Henri Caronstraat – Joseph Denayerstraat in het deel vanaf 

parking Felix Sohie tot het Gemeenteplein, het Gemeenteplein en de Marcel 

Félicéstraat. Om het afsluiten van de toegang tot het Gemeenteplein te vervolledigen 

wordt de Walter Vande Putstraat uitsluitend toegankelijk voor plaatselijk verkeer. 

Verder worden de toegangen tot het Jan van Ruusbroecpark afgesloten voor alle  

verkeer gedurende de ganse duur van het Druivenfestival. 

 

Art. 6: De Groenendaalsesteenweg, het deel tussen de W. Vande Putstraat en huisnummer  

32, blijft afgesloten voor alle verkeer wegens de rioleringswerken. 

 

Art. 7: In de hierboven vermelde verkeersvrije straten geldt een algemeen stilstaan en  

parkeerverbod uitgezonderd voor hulpdiensten en voertuigen eigen aan de 

organisatie. 

 

Art. 8: Op zaterdag blijft de ondergrondse parking van de Delhaize in de Albert Biesmanslaan 

bereikbaar tot 18 uur. Hiervoor blijft er in de Albert Biesmanslaan, tussen de 

Koldamstraat en de ingang van de ondergrondse parking, 1 rijbaan beschikbaar om 

de parking te kunnen bereiken of te verlaten. Deze rijbaan wordt afgezet door middel 

van nadarhekken en rood-wit lint. 

 

Art. 9: Volgende omleidingen worden ingesteld tijdens het Druivenfestival: 

- Het verkeer komende van Groenendaal richting Overijse wordt omgeleid  

via Jean-Baptist Charlierlaan – Kasteelstraat – Baron de Man d’ Attenrode – 

Vlaanderveldlaan – Charles Coppensstraat (deel tussen Willem Eggerickxstraat en 

Albert Rowiesstraat) – Albert Rowiesstraat – Waversesteenweg – Paul Malustraat – 

Raymond Lauwersstraat – Victor Marchandstraat naar Overijse.  

Voor de verkeersafwikkeling wordt er in de hele Kasteelstraat eenrichtingsverkeer 

ingesteld met verkeer toegelaten in de richting van de Rode Kruisstraat.  

Om dezelfde reden worden de Baron de Man d’Attenrodestraat via de ingang langs 

de Vlaanderveldlaan en de C. Coppensstraat, in het deel tussen de W. Eggerickxstraat 

en de A. Rowiesstraat, uitsluitend toegankelijk voor het plaatselijke verkeer. 

 

- Het verkeer komende uit Overijse richting Groenendaal wordt omgeleid via 

Overijsesteenweg – Victor Mertensstraat – Joseph Denayerstraat – Josse 

Biesmansstraat – Jules Delcordestraat - Groenendaalsesteenwg.  
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- Het verkeer komende van Jezus-Eik richting centrum dient om te rijden via de 

Edgard Sohiestraat. 

 

Art. 10: Langs deze omleidingen geldt er stilstaan en parkeerverbod  

in de volgende straten: Vlaanderveldlaan (gedeelte tussen Baron de Man d’ Attenrode 

en W. Eggerickxstraat) – J. Biesmansstraat – J.B. Charlierlaan (deel van de J. 

Jolystraat tot de Rode Kruisstraat) –Kasteelstraat (kant onpare nummers) – Rode 

Kruisstraat - Baron de Man d’Attenrode (kant park) – Ch. Coppensstraat (kant pare 

nummers) – A. Rowiesstraat –Overijsesteenweg - V. Mertensstraat – J.Denayerstraat 

–J. Delcordestraat –  Groenendaalsesteenweg. 

 

 
Rommelmarkt 

Zaterdag 16 september van 7 tot 17.30 uur 

 
Art.11: Op zaterdag 16 september 2017 van 7 uur tot 17.30 uur vindt in  

volgende straten de rommelmarkt plaats: Gemeenteplein, H.Caronstraat, 

W.Eggerickxstraat, A.Biesmanslaan, J.B.Charlierlaan en de Marcel Félicéstraat. 

 

Volgende afspraken zijn van toepassing: 

- Er worden geen voertuigen op de standplaats toegelaten buiten op de 

standplaatsen met autostaanplaats,  

- Standhouders zonder autostaanplaats worden tot 7.30 uur toegelaten om te 

lossen en laden en daarna hun voertuig te parkeren op de reguliere 

parkeerplaatsen, 

- Een uitzondering wordt toegestaan aan andersvaliden, mits het gebruik van 

hun andersvalidenkaart, 

- Een uitzondering wordt toegestaan voor aanhangwagens, 

- Een uitzondering wordt toegestaan aan de handelaars die handelaarstarief 

betalen, 

- De standplaatsen dienen afvalvrij ontruimd te zijn om 17.30 uur. 

 
Lichtstoet 

Van zaterdag 16 september 2017 18 uur tot zondag 17 september, 1 uur 
 

Art. 12: Voor de organisatie van de lichtstoet wordt alle verkeer verboden in de volgende 

straten: J.B. Charlierlaan (gedeelte tussen de Kasteelstraat en H. Caronstraat) – H. 

Caronstraat - Gemeenteplein – J. Denayerstraat – V. Mertensstraat – 

Overijsesteenweg (gedeelte tussen de F. Sohiestraat en de Koedaalstraat) – 

Koldamstraat – A. Biesmanslaan – W. Eggerickxstraat. 

In de hiervoor vermelde straten geldt tevens een algemeen stilstaan en 

parkeerverbod ingesteld. 

 

Art. 13: Tijdens de lichtstoet worden er omleidingen voorzien:  

 

- voor verkeer komende van Overijse richting Groenendaal via de Koedaalstraat – 

Keizerstraat – E. Sohiestraat – Jezus-Eiksesteenweg – Wijndaalstraat – Edmond 

Vandervaerenstraat – Brusselsesteenweg - Ring 0  

 

– voor verkeer komende van Groenendaal richting Overijse via de 

Groenendaalsesteenweg – J.B. Charlierlaan – Kasteelstraat – Baron de Man d’ 

Attenrode – Vlaanderveldlaan – C. Coppensstraat – A. Rowiesstraat – 

Waversesteenweg – P. Malustraat – R. Lauwersstraat – V. Marchandstraat. 

 

Art. 14: Tijdens de vermelde uren van de lichtstoet geldt een algemeen stilstaan en 

parkeerverbod over het ganse traject van de lichtstoet. Tevens geldt een stilstaan en 

parkeerverbod in de volgende straten: 
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Wijndaalstraat – J. Delcordestraat – Groenendaalsesteenweg – Kasteelstraat – Baron 

de Man d’ Attenrodestraat – Vlaanderveldlaan (tussen Baron de Man d’ 

Attenrodestraat en W. Eggerickxstraat) – C. Coppenstraat (gedeelte tussen de 

Vlaanderveldlaan en de A. Rowiesstraat enkel kant pare nummers). 

 

Art. 15: Na de lichtstoet zijn de verkeersmaatregelen van het Druivenfestival terug van 

kracht. 

 

 

 
Rommelmarkt 

Zondag 17 september van 7 tot 16 uur 
 
Art. 16: Op zondag 17 september 2017 van 7 uur tot 16 uur vindt in volgende  

straten een rommelmarkt plaats: Gemeenteplein, H.Caronstraat, W.Eggerickxstraat, 

A.Biesmanslaan, J.B.Charlierlaan. 

 

Volgende afspraken zijn van toepassing: 

- Er worden geen voertuigen op de standplaats toegelaten buiten op de 

standplaatsen met autostaanplaats,  

- Standhouders zonder autostaanplaats worden tot 7.30 uur toegelaten om te 

lossen en laden en daarna hun voertuig te parkeren op de reguliere 

parkeerplaatsen, 

- Een uitzondering wordt toegestaan aan andersvaliden, mits het gebruik van 

hun andersvalidenkaart, 

- Een uitzondering wordt toegestaan voor aanhangwagens, 

- Een uitzondering wordt toegestaan aan de handelaars die handelaarstarief 

betalen, 

- De standplaatsen dienen afvalvrij ontruimd te zijn om 16.00 uur. 

 

Jaarmarkt 

Maandag 18 september van 7 uur tot 14 uur 
 
Art. 17: Op maandag 18 september 2017 van 7 uur tot 14 uur vindt in volgende  

straten de jaarmarkt plaats: Gemeenteplein, H.Caronstraat, W.Eggerickxstraat, 

A.Biesmanslaan, J.B.Charlierlaan en de M. Félicéstraat. 

 

Volgende afspraken zijn van toepassing: 

- Standen dienen opgesteld te zijn ten laatste om 8 uur. 

- Trekwagens worden na 7.30u niet meer toegelaten op het parcours. 

 
 

Steegjesrace 

Maandag 18 september 2017 van 18 uur tot 19 uur 
 

Art. 18: Voor de organisatie van een steegjesrace is alle verkeer verboden van 16.00 uur 

tot 20.00 uur uitgezonderd de voertuigen eigen aan de wedstrijd en voorzien van 

een toelatingsbewijs. Dit verbod geldt in de volgende straten: Gemeenteplein, 

J.Denayerstraat, Brusselsesteenweg (vanaf J.Biesmansstraat tot M.Félicéstraat), 

W. Vande Putstraat, Kerkstraat, J.B. Charlierlaan, J.Jolystraat, W.Eggerickxstraat, 

J.B. Deridderstraat, Terheidestraat, H.Caronstraat (tussen kruispunt en 

Gemeenteplein). 

 

In voornoemde straten geldt tevens een algemeen stilstaan en parkeerverbod. 

Verder blijft het Gemeenteplein, J.Jolystraat, Kerkstraat en de W.Vandeputstraat 

afgesloten voor alle verkeer. De omloop wordt volledig afgesloten en op alle 

kruispunten wordt een signaalgever voorzien. 
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De lokale politie zal het verkeerstoezicht uitvoeren op de kruispunten: 

- Brusselsesteenweg – uitgang voetweg. 

- W. Eggerickxstraat / J.B. Deridderstraat 

- W. Eggerickxstraat / H. Caronstraat. 

 

Art. 19: De maatregelen voor het Druivenfestival blijven van kracht bovenop voorgaande 

maatregelen. 

 

Art. 20:  De bedongen maatregelen van dit besluit zullen ter kennis gebracht worden van 

de weggebruikers door de bevoegde agenten ter plaatse en door de wettelijke 

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. 21: De inbreuken op de beschikking van onderhavig politiereglement zullen bestraft 

worden met politiestraffen.  

 

Art. 22: 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. 23: 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 vervoersmaatschappij De Lijn Vlaams-Brabant 

- Intercommunale Interrand 

 

 

 

Diensthoofd technische dienst     De burgemeester, 
In opdracht-art.184 gemeentedecreet   
 

 
Kris Lahaye        Tim Vandenput 
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