
 

 

 

 

 

 

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 er van 25 september 2017 tot en met 16 maart 2018 wegeniswerken 

zullen worden uitgevoerd in de Waversesteenweg, in het deel tussen de 
Nilleveldstraat en de Hoeilaartseweg. 
Deze werken worden uitgevoerd door de firma Liema bvba, Ambachtenlaan 42, 

3300 Tienen in opdracht van het gemeentebestuur van Hoeilaart; 
Gelet deze werken lopen van 25 september tot en met vrijdag 16 maart 2018 

worden deze uitgevoerd in fases; 
Gelet er maatregelen nodig zijn tot de regeling van het verkeer; 
Gelet de kennisname van het college van burgemeester en schepenen; 

 
 

BESLUIT: 
 
Art. 1: : Fase 1 van de werken in de Waversesteenweg start op 25 september 

2017 en loopt tot en met 9 oktober 2017. 
 

Art. 2: Tijdens bovenstaande fase wordt de werkzone in de Waversesteenweg,  
in het deel van de Nilleveldstraat tot aan huisnummers 89 – 107, 

afgesloten voor alle verkeer uitgezonderd voor het werfverkeer. 
 
Art. 3: De Waversesteenweg tussen de Tenboslaan en de werkzone is uitsluitend  

toegankelijk voor plaatselijk verkeer. 
 

Art. 4: Verkeer komende van en richting Maleizen wordt geleid via de  
Joseph Kumpsstraat, Frans Verbeeckstraat, Overijsesteenweg en de Albert 
Biesmanslaan. De bussen van De Lijn volgen ook deze omleidingen. 

 
Art. 5: De vereiste verkeersborden en signalisatie worden geplaatst door de 

zorgen en op de kosten van de aanvrager Liema conform het 
signalisatieplan in bijlage. 
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  

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

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

- De gemeente Overijse 
 
 

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

 
Kris Lahaye        Tim Vandenput 
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