
 

 

 
 

 

 

Besluit van de burgemeester 
 
 

Zomerkermis 
 
 

Overwegende dat van vrijdag 1 juni tot en met woensdag 6 juni 2018 de 
zomerkermis zal doorgaan in de gemeente Hoeilaart; 

Overwegende dat het noodzakelijk is maatregelen te treffen tot vrijwaring van de 

orde en tot de goede regeling van een veilig verkeer; 

Gelet op de artikelen 119, 134 en 135 van de nieuwe gemeentewet en gelet op 

de gecoördineerde wetten betreffende de politie over het wegverkeer alsmede op 
het algemeen reglement van de politie van het wegverkeer; 

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 nieuwe Gemeentewet; 

Gelet het gemeentedecreet; 

Gelet hoofdstuk 8 van het algemeen politiereglement van Hoeilaart; 

 
 

BESLUIT: 
 

Art. 1: De parking van het Gemeenteplein alsook alle parkeerplaatsen aan de 
binnenzijde van het Gemeenteplein (zijde kerk) worden voorbehouden 
voor de opstelling van de zomerkermis welke loopt van vrijdag 1 juni 2018 

tot en met woensdag 6 juni 2018. 
 

Art. 2: Om de opstelling van de attracties in bovenstaande zone mogelijk te 
maken, wordt er het stilstaan en het parkeren verboden uitgezonderd de 
voertuigen eigen aan de kermis en dit vanaf dinsdag 29 mei 2018, 22 uur 

tot en met donderdag 7 juni 2018, 18 uur. 
 

Art. 3: Om de opstelling op het plein vlot te laten verlopen, worden de 
parkeervakken in het Gemeenteplein van huisnummer 20 tot en met 
huisnummer 23 ook parkeervrij. 

 
Art.  4: De bedongen maatregelen zullen ter kennis gebracht worden van de  

weggebruikers door de verkeerstekens E3 voorzien van de nodige 
onderborden die geplaatst worden door de zorgen en op kosten van het 
gemeentebestuur.  

 
Art.  5: De overtreders zullen bestraft worden met politiestraffen. 
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Art.  6: 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 

 
 
Diensthoofd technische dienst     De burgemeester, 

In opdracht-art.184 gemeentedecreet   
 

 
Kris Lahaye        Tim Vandenput 
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