
 

 

 

 

 

 

Besluit van de burgemeester  

 

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

weg; 
Gelet 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 de Gemeentewet; 
Gelet het Decreet Lokaal Bestuur; 

Gelet het politiereglement van Hoeilaart; 
Overwegende de aanvraag van Elia voor de aanleg van een hoogspanningskabel tussen de cabine 
in de Waversesteenweg en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; 
Overwegende er verkeersmaatregelen nodig zijn tot een vlot en veilig verloop van werken en het 
verkeer; 
 

BESLUIT: 
 
Art. 1: In de periode van 18 maart 2020 tot 29 mei 2020 worden er werken uitgevoerd in  

J.B. Charlierlaan en de Groenendaalsesteenweg. Deze werken worden, in opdracht van Elia, 
uitgevoerd door de firma Engie Fabricom, Dobbelenbergstraat 8 1130 Brussel. 
Contactpersoon: Frank Depreter, telefoonnummer: +32 473 34 49 47. 
 

Art. 2: Van 18 maart 2020 tot en met 29 mei 2020 wordt er eenrichtingsverkeer  
ingesteld in de J.B. Charlierlaan, tussen de Kasteelstraat en de R0, met toegelaten 
rijrichting in de richting van de R0. 

  

Art. 3: Het verkeer komende van Groenendaal/R0 richting centrum wordt omgeleid via de 
Terhulpsesteenweg en de Vlaanderveldlaan. 

 

Art. 4: Bussen van Vervoermaatschappij De Lijn volgen richting centrum een aangepaste omleiding 
via de R0 en de Brusselsesteenweg. 

 
Art. 5: De nodige verkeersborden en signalisatie worden, conform bijgevoegd signalisatieplan,  

aangebracht door het signalisatiebedrijf Fero, J. De Blockstraat 81, 2830 Willebroek. 
Contactnummer: 0471 33 99 09. 

 
De verkeersborden E3 met onderbord en pijlen worden minimum 48 uur voor het ingaan 
van het verbod geplaatst. 

 
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 Asse  

- de Bestendige Deputatie  

- de brandweerzone Oost van Vlaams-Brabant (brandweerpost Overijse); 
- Politiezone Druivenstreek 
- Huisartsenkring HAHO 
- Bpost 
 

 

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