
 

 

 

 

 

 

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 decreet lokaal bestuur; 

Gelet op het ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende de verkeersbelemmeringen 

en werken op de openbare weg; 

Gelet de geplande rioleringswerken van de Molenstraat _ Tenboslaan ; 

Gelet de voorbereidende werken van de nutsmaatschappijen tot het vernieuwen van de 

waterleidingen, electriciteitsleidingen en gasleidingen; 

Gelet er maatregelen nodig zijn tot de regeling van het verkeer voor een goed en veilig 

verloop van de werken en van het verkeer; 

 

 

BESLUIT: 

 

Art. 1: Er zullen werken worden uitgevoerd in Tenboslaan en de Molenstraat  Deze 

werken worden uitgevoerd door EBN Tech, Mercuriusstraat 4, 9160 Lokeren in 

opdracht van Fluvius, verantwoordelijke Erol Mergen 0479/34 32 80 

 

 

Art. 2: Deze werken zullen worden uitgevoerd in 2 fases.  

 

Fase 1 loopt van 8 juni  2020 tot en met 17 juni 2020 in de Tenboslaan 

tussen de Vrijheidslaan en de Molenstraat.  

Tijdens bovenstaande periode is dit deel van de Tenboslaan  een 

éénrichtingsstraat, rijrichting naar de Molenstraat.  Fietsers mogen tot aan de 

Weemstraat in beide richtingen rijden. Vanaf de Weemstraat tot aan de 

Vrijheidslaan mogen de fietsers enkel met het verkeer mee gezien de beperkte 

breedte van de weg. Tevens geldt er een parkeerverbod in dit deel. 
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Fase 2 loopt van 18 juni 2020 tot en met 01 juli 2020 in de Molenstraat 

van huisnummer 6 huisnummer 18. 

Tijdens bovenstaande periode is dit deel van de  Molenstraat afgesloten voor 

doorgaand verkeer. Tevens geldt er een parkeerverbod in dit deel. 

 

 

 

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 3 blz op code.esignflow.be met verificatiecode 0059-2886-9785-5558.

https://app.esignflow.be/nl-be/code/0059288697855558


 

 

 

 

Art. 3: De vereiste verkeersborden en verkeerssignalisatie worden, conform de  

bijgevoegde signalisatieplannen, aangebracht door de zorgen en op de kosten van 

de aanvrager EBN Tech. 

De nodige borden verboden parkeren worden minstens 48u voor ingang van het 

verbod geplaatst.  

 

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

worden met politiestraffen. 

 

Art. 5: 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 

- De Lijn 

 

 

Diensthoofd technische dienst     De burgemeester 
In opdracht-art. 283 decreet lokaal bestuur   

 

Kris Lahaye        Tim Vandenput 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen :  

- Signalisatieplan : 

o PLAN P20-01287 F01 SF01 V04 Tenboslaan 

o PLAN P20-01287 F02 SF01 V03 Tenboslaan 
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