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Besluit van de burgemeester 
 

 
Verkeersmaatregelen vrijdagmarkt - kerstmarkt 

 
Gelet op de wet betreffende de politie van het wegverkeer; 
Gelet op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer; 

Gelet het  MB van 07 05 1999  betreffende de verkeersbelemmeringen en 
werken op 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 het algemeen politiereglement van Hoeilaart hoofdstuk 8; 

Gelet de opbouw van de kerstmarkt loopt van maandag 10 december 2018 
waarbij het plein ingenomen wordt; 
Gelet de kerstmarkt loopt van vrijdag 14 december 2018 tot en met zondag 16 

december 2018; 
Gelet de wekelijks vrijdagmarkt plaatsvindt op het Gemeenteplein; 

Gelet de vrijdagmarkt verplaatst dient te worden wegens de opbouw van de 
kerstmarkt op het Gemeenteplein; 
Gelet er aangepaste verkeersmaatregelen nodig zijn tot een veilig verloop van de 

vrijdagmarkt; 
 

BESLUIT: 
 
Art.1: Op vrijdag 14 december 2018 van 06.00 uur tot 15.00 uur is het 

het parkeren en stilstaan verboden uitgezonderd voertuigen eigen aan de 
markt op:  

 
 het Gemeenteplein tussen huisnummers 7 en 23, met name in de 

delen tussen de Henri Caronstraat - Joseph Jolystraat en tussen de 

Joseph Jolystraat en de Marcel Félicéstraat, 
 de parking van het Gemeenteplein. 

 
 
Art.2: Tevens worden bovenstaande zones van het Gemeenteplein afgesloten en 

verboden voor alle verkeer uitgezonderd voertuigen eigen aan de markt. 
 

 
Art.3: Het verkeer op het Gemeenteplein langs de voorzijde van de kerk blijft 

toegestaan in beide richtingen. 

 
 

Art.4: De bedongen maatregelen zullen ter kennis gebracht worden van de 
weggebruikers door de verkeerssignalisatie die geplaatst wordt door de 
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zorgen en op de kosten van het gemeentebestuur. De borden E3 worden 

minstens 48 uur op voorhand geplaatst voorzien van de nodige 
onderborden met de vermelding ‘van … tot en met …’. 

 
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 

- de Bestendige Deputatie  
- huisartsenkring HAHO 

- Hulpverleningszone Oost van Vlaams-Brabant (brandweerpost Overijse) 
- Politiezone Druivenstreek 
- Intercommunale Interrand 

- Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn 
 

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

 
Kris Lahaye        Tim Vandenput 
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Signalisatieplan vrijdagmarkt – kerstmarkt 
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