
 

 

 

 

 

 

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 gemeentedecreet; 

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

Gelet de noodzaak tot herstel van rioleringsaansluitingen op de openbare 
riolering; 

Gelet de aanvraag van Fluvius tot herstel van een gasafsluiter in de 
Wijndaalstraat; 
Gelet de openbare riolering zich in het midden van het baanvak bevindt; 

Gelet de mindere verkeersdrukte tijdens het krokusverlof; 
Gelet er maatregelen nodig zijn tot een vlot en veilig verloop van de werken en 

het verkeer; 
Gelet de Jezus-Eiksesteenweg en de Joseph Denayerstraat gemeentewegen 
betreffen; 

 
 

BESLUIT: 
 
Art. 1: In de periode van maandag 4 maart 2019 tot en met donderdag  

7 maart 2019 vinden er herstelwerken van de riolering plaats in de Jezus-
Eiksesteenweg ter hoogte van huisnummer 5 en in de Joseph 

Denayerstraat ter hoogte van huisnummer 6. 
Tijdens deze periode gelden onderstaande verkeersmaatregelen. 

 

Art. 2: De werkzone in de Jezus-Eiksesteenweg, tussen het kruispunt met de 
Victor Mertensstraat en het kruispunt met de Wijndaalstraat, wordt 

afgesloten voor alle verkeer. 
 
Art. 3: De Jezus-Eiksesteenweg tussen het kruispunt met de Edgard Sohiestraat  

en de werkzone is uitsluitend toegankelijk voor plaatselijk verkeer. 
 

Art. 4: Voor doorgaand verkeer op de Jezus-Eiksesteenweg zijn er volgende  
omleidingen voorzien: 

- verkeer richting centrum dient om te rijden via de Edgard Sohiestraat; 

- verkeer komende van de Overijsesteenweg richting Jezus-Eik dient om te  
rijden via de Josse Biesmansstraat, Brusselsesteenweg, Jan Lindtstraat, 

Watertorenstraat. 
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Art. 5: De werkzone in de Joseph Denayerstraat wordt afgesloten voor  

doorgaand verkeer tussen het kruispunt met het Gemeenteplein en de 
ingang van de openbare parking ter hoogte van huisnummer 6.  

De Joseph Denayerstraat, tussen het kruispunt met de Josse 
Biesmansstraat en de werkzone, is toegankelijk voor plaatselijk verkeer.  

 
Art. 6: Voor de werken in de Joseph Denayerstraat zijn er volgende omleidingen 

voorzien: 

- Verkeer richting centrum dient om te rijden via de Josse Biesmansstraat 
en de Brusselsesteenweg; 

- Verkeer richting Jezus-Eik dient om te rijden via de Marcel Félicéstraat, 
Brusselsesteenweg, Jan Lindtstraat Watertorenstraat. 

 

Art. 7: Op dinsdag 5 maart 2019 vinden er in de Wijndaalstraat  
herstellingswerken plaats voor Fluvius. Hierdoor zal deze afgesloten 

worden aan het kruispunt met de Jezus-Eiksesteenweg en is deze enkel 
toegankelijk voor plaatselijk verkeer.  
 

Art. 8: Doorgaand verkeer richting centrum zal de omleiding moeten volgen via  
de Steenbergstraat, Watertorenstraat, Jezus-Eiksesteenweg en de Edgard 

Sohiestraat. 
 
Art. 9: De vereiste verkeersborden voor deze werken worden aangebracht door 

de zorgen en op de kosten van het gemeentebestuur van Hoeilaart volgens 
het signalisatieplan in bijlage. 

 
Art. 10: De inbreuken op de beschikkingen van dit politiereglement zullen  

bestraft worden met politiestraffen. 

 
Art. 11: 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. 12: 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 
- Bpost 

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

 
Kris Lahaye        Tim Vandenput 

 
 

 
 
 

 
 

Dit is een rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 2 blz. Verifieer de geldigheid ervan met code 2984-9986-3002-8904 op www.verifieer.be.


		Christiaan Eva Lahaye
	2019-02-28T14:15:53+0100
	Gemeente Hoeilaart
	Een digitaal gecertifieerd document afleveren.


		Tim Viktor Vandenput
	2019-03-01T16:49:03+0100
	Gemeente Hoeilaart
	Een digitaal gecertifieerd document afleveren.




