
 

 

 

 

 

 

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; 

 

BESLUIT: 

 

Art.1: Van maandag 31 juli 2017 tot en met vrijdag 4 augustus 2017 zullen er  

werken worden uitgevoerd in de Sloesveldstraat ter hoogte van huisnummer 15.  

De werken omvatten het plaatsen van nieuwe boordstenen voor de aanleg van  

een nieuw voetpad. 

 

Art.2: Teneinde de werken in veilige omstandigheden te kunnen uitvoeren wordt  

er ter hoogte van de werkzone, naast de wettelijk bepaalde werfsignalisatie, ook 

voorrangsverkeer ingesteld met voorrang voor verkeer richting de Tenboslaan. 

Tevens geldt er in deze zone ook een parkeerverbod. 

 

Art 3: De vereiste verkeersborden worden aangebracht door de zorgen en op de kosten 

van het gemeentebestuur van Hoeilaart conform bijgevoegd signalisatieplan. 

 

Art.4:De inbreuken op de beschikkingen van dit politiereglement zullen bestraft  

worden met politiestraffen. 

 

Art 5: 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 6: 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 HAK 

- Intercommunale Interrand 

 

 

De wnd. gemeentesecretaris    De burgemeester 

 

 

Bram Wouters      Tim Vandenput 
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