
 

 

 

 

 

 

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, ingediend door Portus Construction Services, tot het inrichten van een 
werf op de Paul Malustraat ter hoogte van nummer 13; 
Gelet de Paul Malustraat een gemeenteweg betreft; 
Gelet er maatregelen nodig zijn tot een vlot en veilig verloop van de werken; 
 

 
BESLUIT: 
 
Art. 1: Onderstaande maatregelen zijn van kracht in de periode van maandag 21 september 2020 

tot vrijdag 12 februari 2021. 
 

Art. 2: Inname van het voetpad, ter hoogte van de werfzone, door een stelling, voetgangers 
worden naar de overkant geleid. Verlichting en signalisatie van de stelling volgens 
wetgeving. Er wordt een doorgang gegarandeerd voor doorgaand verkeer. 

 
Art. 3: Tijdens leveringen geldt een tijdelijk parkeerverbod in de Paul Malustraat, tussen nummers 

10 en kruispunt Willem Matstraat. Dit parkeerverbod is enkel geldig tussen 07u en 17u en 
op de dagen van de leveringen. De laad- en loszone wordt zo snel mogelijk vrijgemaakt. Er 

wordt steeds een doorgang van minstens 3m gegarandeerd voor doorgaand verkeer.  
 
Art. 4: De vereiste verkeersborden en signalisatie worden geplaatst door de zorgen en op de 

kosten van de aanvrager. Plaatsing conform bijgevoegde signalisatieplannen. De nodige 
borden verboden parkeren worden minstens 48u voor ingang van het verbod geplaatst. 

 
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 Halle-Vilvoorde  
- De Bestendige Deputatie  

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

- Huisartsenkring HAHO 
- Intercommunale Interrand 
- De Lijn 

 
 

Diensthoofd technische dienst     De burgemeester 
Bij delegatie- art. 283 decreet lokaal bestuur   
 
Kris Lahaye        Tim Vandenput 
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