
 

 

 

 

 

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; 
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 Gemeentewet; 

Gelet het Gemeentedecreet; 
Gelet de Regenboogstraat een gemeenteweg is;  

Gelet op zaterdag 26 en zondag 27 augustus 2017 het wijkfeest 
‘Regenboogstraat’ plaats heeft in de Regenboogstraat te Hoeilaart; 

Gelet het feit dat de verkeersveiligheid moet gewaarborgd worden; 
 
BESLUIT: 

 
Art. 1: Onderstaande maatregelen zijn van kracht van zaterdag 26 augustus, 12 

uur tot zondag 27 augustus, 16 uur.  
 
Art. 2: Alle verkeer wordt verboden in de Regenboogstraat tussen huisnummer 9 

en 23. 
 

Art. 3: Op het kruispunt Regenboogstraat - Tenboslaan wordt aangegeven  
dat de Regenboogstraat uitsluitend toegankelijk is voor plaatselijk verkeer 
en dat de straat doodloopt.  

 
Art. 4: Op het kruispunt Regenboogstraat - Vriendschapstraat wordt aangegeven  

dat de Regenboogstraat uitsluitend toegankelijk is voor plaatselijk verkeer 
en dat de straat doodloopt. 

 

Art. 5: In de delen toegankelijk voor plaatselijk verkeer is verkeer in beide 
richtingen toegelaten. De bestaande verkeersborden die in strijd zijn met 

bovenstaande maatregelen worden afgedekt. 
 
Art. 6: De signalisatie wordt door de zorgen en op de kosten van het 

gemeentebestuur aangeleverd. De aanvrager staat zelf in voor het 
plaatsen van de signalisatieborden, dranghekken en het afdekken van 

strijdige signalisatie.  
Na afloop wordt de signalisatie nodig voor de verkeersregeling tijdens het 
evenement verwijderd en terug in haar normale toestand gebracht door de 

aanvrager. 
 Tevens brengt de aanvrager de bewoners op de hoogte van het 

evenement en de nodige maatregelen. 
 
Art. 7: De inbreuken op de beschikkingen van dit politiereglement zullen gestraft 

worden met politiestraffen. 
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Art. 8: 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. 9: Afschriften worden overgemaakt aan :  
- de Bestendige Deputatie  
- de griffie van de politierechtbank te Asse  

- de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel  
- de brandweerzone Oost Overijse  

- PZ Druivenstreek 
- huisartsenkring HAHO 

 

 
De wnd. gemeentesecretaris De burgemeester 

 
Bram Wouters  Tim Vandenput 
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