
 

 

 

 

 

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 1 september en zondag 2 september 2018 het wijkfeest 
‘Regenboogstraat’ plaats heeft in de Regenboogstraat te Hoeilaart; 

Gelet er feit dat er verkeersmaatregelen moeten getroffen worden tot een veilig 
verloop van het evenement; 
Gelet het feit dat de verkeersveiligheid moet gewaarborgd worden; 

 
BESLUIT: 

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

uur tot zondag 2 september, 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. 

 

Dit is een rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 2 blz. Verifieer de geldigheid ervan met code 5829-7925-7743-9915 op www.verifieer.be.



Art. 7: De inbreuken op de beschikkingen van dit politiereglement zullen gestraft 

worden met politiestraffen. 
 

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  
- Hulpverleningszone Oost van Vlaams-Brabant (brandweerpost Overijse) 
- Politiezone Druivenstreek 

- huisartsenkring HAHO 
 

 
 

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

 
Kris Lahaye        Tim Vandenput 
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