
 

 

 

 

 

 

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 er verkeersmaatregelen nodig zijn tot een vlot en veilig verloop van 

werken en het verkeer; 

Overwegende de aanvraag van Fluvius tot uitvoering van werken op de J.B. Charlierlaan 

ter sanering van nutsleidingen in het kader van de toekomstige rioleringswerken in deze 

omgeving; 

 

 

BESLUIT: 

 

Art. 1: In de periode van 17 juni 2019 tot en met 28 juni 2019 worden er werken 

uitgevoerd in de J.B. Charlierlaan, in het deel tussen de Rode Kruisstraat en de 

elektriciteitscabine aan huisnummer 78-80. Deze werken worden in opdracht van 

Fluvius uitgevoerd door de firma EBN Tech bvba, Mercuriusstraat 4, 9160 Lokeren. 

 

 

Art. 2: Op de parkeerstroken op het tracé geldt er aan de schuivende werkzone een 

stilstaan– en parkeerverbod. 

 

 

Art. 3: De schuivende werkzone op de parkeerstroken en het voet –en fietspad wordt 

afgesloten voor fietsers en voetgangers. Deze dienen over te steken naar het 

fiets- en voetpad aan de andere zijde van de baan. Hier wordt er gesignaleerd dat 

er fietsverkeer in beide richtingen plaatsvindt. 

 

 

Art. 4: Doorgaand verkeer in beide richtingen op de J.B. Charlierlaan dient altijd mogelijk 

te zijn. 

 

 

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

signalisatieplan, aangebracht door het signalisatie Admibo bvba, Ternesselei 181, 

2160 Wommelgem.  

 

De verkeersborden E3 met onderbord en pijlen worden minimum 48 uur voor het 

ingaan van het verbod geplaatst. 

 

 

Art. 6: De bekendmaking van deze verordening zal gebeuren op de wijze door  

de wet bepaald. Dit besluit zal van kracht worden bij de bekendmaking  

ervan. 
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Art. 7: 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 brandweer zone oost van Vlaams-Brabant (brandweerpost Overijse); 

- Politiezone Druivenstreek 

- Huisartsenkring HAHO 

 

 

Diensthoofd technische dienst     De burgemeester 

Bij delegatie- art. 283 decreet lokaal bestuur   

 

Kris Lahaye        Tim Vandenput 
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