
 

 

 

 

 

 

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 in het najaar de voetpaden en het wegdek zullen worden vernieuwd in de 
Waversesteenweg tussen de Nilleveldstraat en de Hoeilaartseweg; 

Gelet de aanvraag van Eandis om voorafgaand de nutsleidingen te vernieuwen in 
de Waversesteenweg in synergie met Telenet en de Watergroep; 
Gelet de kennisname van het college van burgemeester en schepenen in de 

zitting van 27 februari 2017; 
 

BESLUIT: 
 
Art. 1: In de periode van maandag 6 maart 2017 tot en met vrijdag 31 maart 

2017 wordt er gewerkt langs de Waversesteenweg voor het aanleggen van 
nieuwe nutsleidingen. De werken worden uitgevoerd door EBN Tech, 

Mercuriusstraat 4, 9160 Lokeren in opdracht van Eandis. 
 
Art. 2: De werken schuiven op tegen de rijrichting in. Ze starten langs de pare 

kant aan de Hoeilaartseweg en schuiven op tot aan de Nilleveldstraat. 
Vervolgens start men langs de onpare kant aan de overkant en schuift 

men op tot aan de Vriendschapsstraat. 
 
Art. 3: Aan de mobiele werkzone wordt er beurtelings verkeer ingesteld met  

behulp van verkeerslichten met een optisch detectiesysteem om 
vraagafhankelijke doorgang toe te laten. 

Voorts wordt de werkzone aangeduid en afgebakend volgens de wettelijke 
bepalingen. 

 

Art. 4: Tijdens de doorsteek in de Hoeilaartseweg wordt deze weg afgesloten en  
dient het doorgaand verkeer om te rijden via de Schimpstraat. 

 
Art. 5: De doorsteek in de Nilleveldstraat gebeurt in twee fases zodat er  

telkens één vrije rijstrook is om doorgang te geven aan het verkeer. 

 
Art. 6: Van 3 april tot en met 26 mei 2017 zullen de koppelingen op het  

bestaande net en de huisaansluitingen op het nieuwe net gebeuren met 
beperkte lokale hinder. 
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Art. 7: In de maand juni worden de nieuwe verlichtingspalen geplaatst en in  

gebruik genomen. De oude palen en het huidige luchtnet wordt 
weggenomen. Deze werken hebben beperkte lokale hinder tot gevolg. 

 
Art. 8: De vereiste verkeersborden en signalisatie worden geplaatst door de 

zorgen en op de kosten van de aanvrager EBN Tech conform de 
signalisatieplannen in bijlage.  
De nodige borden verboden parkeren worden minstens 48u voor ingang  

van het verbod geplaatst. 
 

Art. 9: De inbreuken op de beschikkingen van dit politiereglement zullen gestraft  
worden met politiestraffen. 

 

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 Halle-Vilvoorde  
- de Bestendige Deputatie  
- PZ Druivenstreek 

- Hulpverleningszone Oost van Vlaams-Brabant (brandweerpost Overijse) 
- Huisartsenkring HAHO 

- de Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn Vlaams-Brabant 
- Intercommunale Interrand 

 

 
De gemeentesecretaris,     De burgemeester, 

 
 
G. Raymaekers      T. Vandenput 
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