
 

 

 

 

 

 

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; 

Gelet de afspraken met Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn; 

Overwegende de aanvraag van de Watergroep tot uitvoering van werken in de 

Koldamstraat voor het overkoppelen op nieuwe leidingen en een onderboring van de IJse 

en dit van 1 juli 2019 tot en met 12 juli 2019; 

Overwegende er verkeersmaatregelen nodig zijn tot een vlot en veilig verloop van 

werken en het verkeer; 

 

BESLUIT: 

 

Art. 1: In de periode van 7 augustus 2019 tot en met 9 augustus 2019 worden er  

herstellingswerken uitgevoerd in de Koldamstraat. Deze werken  

 worden, in opdracht van de Watergroep, uitgevoerd door de firma Hardo BVBA,  
 Spieveldstraat 9a, 9160 Lokeren. Contactpersoon: Jurgen Bombeke,  

 telefoonnummer: +32 499-43 30 46. 

 

Tijdens de periode van 7 augustus 2019, 5.30 uur tot 9 augustus 2019, 5.30 uur 

gelden onderstaande verkeersmaatregelen. 
 

Art. 2: De Koldamstraat wordt afgesloten voor alle verkeer:  

- tussen het kruispunt met de Albert Biesmanslaan en de loskade van de 

Delhaize  

- tussen de inrit van de gemeentelijke sporthal en de Emile 

Vandenbroeckstraat. De inrit van de sporthal blijft toegankelijk. 

 

Art. 3: Het overige deel van de Koldamstraat is uitsluitend toegankelijk voor plaatselijk 

verkeer. 

 

Art. 4: Verkeer in de Willem Matstraat richting centrum wordt geleid via de Alexis 

Mousinstraat, Waversesteenweg en de Henri Caronstraat. 

 

Art. 5: Door inname op het wegdek op de Albert Biesmanslaan, ter hoogte van het 

kruispunt, wordt het verkeer om de werkzone geleid via de voorsorteerstrook en 

dit door middel van verkeersbakens voorzien van knipperlichten. 

De voorsorteerstrook aan de andere zijde van het kruispunt met de Koldamstraat 

wordt buiten dienst gezet door middel van verkeersbakens voorzien van 

knipperlichten.  

 

Art. 6: Het eenrichtingsverkeer in de Henri Caronstraat wordt omgedraaid voor alle   

verkeer dus met toegelaten rijrichting naar de Willem Eggerickxstraat toe.  

 

Art. 7: Verkeer richting Maleizen wordt omgeleid via de Willem Eggerickxstraat en de   
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Désiré Vandervaerenstraat. 

Om deze omleiding mogelijk te maken geldt er een parkeerverbod op de  

parkeerstrook in de Willem Eggerickxstraat aan de overzijde van huisnummer 13. 

 

Art. 8: De nodige verkeersborden en signalisatie worden, conform bijgevoegd 

signalisatieplan, aangebracht door het signalisatiebedrijf Admibo BVBA, 

Ternesselei 181, 2160 Wommelgem. Contactnummer: 0474 66 43 58. 

 

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

ingaan van het verbod geplaatst. 

 

Art. 9: De bekendmaking van deze verordening zal gebeuren op de wijze door  

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

ervan. 

 

Art. 10: 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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