
 

 

 

 

 

 

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 Decreet Lokaal Bestuur; 

Gelet op het ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende de 
verkeersbelemmeringen en werken op de openbare weg; 

Gelet de aanvraag van de Watergroep voor het maken van een herstelling op de 
nieuwe aangelegde waterleiding in de Molenstraat, nummer 12A; 

Gelet de Molenstraat een gemeenteweg betreft; 
Gelet er maatregelen nodig zijn tot een vlot en veilig verloop van de werken en 
het verkeer; 

 
BESLUIT: 

 
Art. 1: Van maandag 3 augustus 2020, 7u tot en met vrijdag 7 augustus 2020, 

17u gelden onderstaande verkeersmaatregelen. 

 
Art. 2: Ter hoogte van de werfzone in de Molenstraat 12A, wordt er gewerkt met 

een wegversmalling, een parkeerverbod en een snelheidsbeperking 30 
km/h. 

 

Art. 3: De vereiste verkeersborden voor deze werken worden aangebracht door 
de zorgen en op de kosten van de aanvrager Visser&Smit conform het 

signalisatieplan in bijlage. 
De nodige borden verboden parkeren worden minstens 48u voor ingang  
van het verbod geplaatst. 

 
Art. 4: 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. 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  
- Politiezone Druivenstreek 

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

- Intercommunale Interrand 
- de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn. 
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