
 

 

 

 

 

 

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 gemeentedecreet; 

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

Gelet de aanvraag van Group Van Vooren in opdracht van Aquafin om 
sonderingen en boringen uit te voeren; 

Gelet de kennisname van het college in de zitting van 9 januari; 
 
BESLUIT: 

 
Art. 1: De sonderingen vinden plaats van maandag 16 tot en met woensdag  

18 januari 2017 en de boringen van maandag 30 januari tot en met 
vrijdag 3 februari. Deze werken mogen in opdracht van Aquafin uitgevoerd 
worden door Group Van Vooren, Industriepark Rosteyne 1, 9060 Zelzate.  

  
Art. 2: De sonderingen en boringen in de  

Baron de Man d’Attenrodestraat nr. 4, 
Rode Kruisstraat nr. 5, 
J.B. Charlierlaan nr. 1, 

J.B. Charlierlaan nr.60, 
Vlaanderveldlaan nr. 18 en 

Kasteelstraat nr. 65, 
worden uitgevoerd in het wegdek. Er wordt een voorrangsregel ingesteld 
ter hoogte van de werkzone. Deze werkzone zone wordt gesignaleerd 

volgens de wettelijke bepalingen. 
 

Art. 3: De sondering en boring in de J.B. Michielsstraat nr. 10 wordt uitgevoerd  
aan de zijkant van de rijweg. Er wordt een voorrangsregel ingesteld ter 
hoogte van de werkzone. Deze zone wordt gesignaleerd volgens de 

wettelijke bepalingen. 
 

Art. 4: De vereiste verkeersborden worden aangebracht door de zorgen en op de 
kosten van de aanvrager Group Van Vooren conform bijgevoegde 
signalisatieplannen. 

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

worden met politiestraffen. 
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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  
- PZ Druivenstreek 

- Hulpverleningszone Oost van Vlaams-Brabant (brandweerpost Overijse) 
- Huisartsenkring HAHO 
- Intercommunale Interrand 

 
 

De gemeentesecretaris     De burgemeester, 
 
 

G.Raymaekers      T.Vandenput 
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