
 

 

 

 

 

 

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 Eandis om, in synergie met Telenet, de nutsleidingen 

ondergronds te brengen en de openbare verlichting te vernieuwen in de Jan 
Lindtstraat; 
Gelet de Jan Lindtstraat een gemeenteweg is; 

 
 

BESLUIT: 
 
Art. 1: Van vrijdag 8 juni 2018 tot en met vrijdag 22 juni 2018 zullen er werken 

worden uitgevoerd in de Jan Lindtstraat voor de aanleg van nieuwe 
ondergrondse nutsleidingen aan de zijde met pare huisnummers en aan de 

onpare zijde tussen huisnummer 1 en 13. Deze werken zullen worden 
uitgevoerd door EBN Tech, Mercuriusstraat 4, 9160 Lokeren in opdracht 
van Eandis. 

 
Art. 2: In de Jan Lindtstraat wordt er aan de schuivende werfzone een  

voorrangsregel ingesteld. Tevens geldt er een parkeerverbod ter hoogte 
van de werkzone. 

 
Art. 3: De werken verlopen telkens aan één zijde van de rijbaan. 

De herstelling van de voetpaden volgt stelselmatig hetzelfde traject. 

 
Art. 4: Na aanleg gebeuren de koppelingen op het bestaande net, de 

huisaansluitingen op het nieuwe net, de installatie van de nieuwe 
verlichtingspalen en verwijdering van de oude verlichting met beperkte 
lokale hinder. 

 
Art. 5: De vereiste verkeersborden en verkeerssignalisatie worden, conform de 

bijgevoegde signalisatieplannen, aangebracht door de zorgen en op de 
kosten van de aanvrager ADMIBO in opdracht van EBN Tech. 
De nodige borden verboden parkeren worden minstens 48u voor ingang 

van het verbod geplaatst.  
 

Art. 6: De inbreuken op de beschikkingen van dit politiereglement zullen gestraft  
worden met politiestraffen. 
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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 Halle-Vilvoorde  

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

- Huisartsenkring HAHO 
- Intercommunale Interrand 

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

 
Kris Lahaye        Tim Vandenput 
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