
 

 

 

 

 

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 het  MB  van 07 05 1999 betreffende de verkeersbelemmeringen en 
werken op 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 nieuwe Gemeentewet; 

Gelet het Gemeentedecreet; 
Gelet op het wijkfeest MolenWeem dat plaats heeft op zondag 27 augustus 2017 

te Hoeilaart, in de Raymond Lauwersstraat in het deel tussen de Koldamstraat en 
de Kapelstraat; 
Gelet het feit dat de verkeersveiligheid moet gewaarborgd worden; 

Gelet het een gemeenteweg betreft;  
 

 
BESLUIT: 
 

Art. 1: De Raymond Lauwersstraat wordt, in het deel tussen de Koldamstraat en  
de Kapelstraat, volledig verkeersvrij gehouden op zondag 28 augustus 

2017 van 12 uur tot 22 uur. Het stilstaan en het parkeren wordt er 
verboden uitgezonderd voor de voertuigen eigen aan de organisatie en de 
hulpdiensten 

 
 

Art. 2: De rijbaan wordt afgesloten met een hek voorzien van een verkeersbord 
C3 uitgezonderd plaatselijk verkeer.  

 
 
Art. 3: De nodige verkeersborden worden ter beschikking gesteld van de  

organisatie die zal instaan voor de correcte plaatsing bij aanvang van het 
evenement. 

Na afloop staat de organisatie er voor in dat de verkeersborden die 
betrekking hebben op de verkeersregeling tijdens het evenement 
verwijderd of onzichtbaar gemaakt worden voor de weggebruikers.  

 
 

Art. 4: De verkeersborden E3 met onderbord en pijlen worden minimum 48 uur  
voor het ingaan van het verbod geplaatst door de zorgen en op de kosten 
van het gemeentebestuur. 
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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  
- PZ Druivenstreek 

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

 

 
De wnd. gemeentesecretaris   De burgemeester 

 
 
Bram Wouters     Tim Vandenput 
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