UITTREKSEL UIT DE NOTUL-EI\I
Vlñ HET ScHEPENcoLLEGE

Provincie

Vlaams-Brabant

ZITTING van 26 oktober 2016

GEMEENTE

Aanwezig:

WEZEMBEEK.OPPEM

De burgemeester-vootzitter

B

schepenen:

Secretaris

Aoeuonpuur:

de heren en mevrouwen

:

: Frédéric

Perr

N¡cole GEERSEAU-DESMET, Murielle JRUseRr, Jean cRÊvEcOEUR'
Fabienne MINEUR-BoucAu en Dominique MATTHYS-REYNIERS
Marc Vnru DEUREN

2. TUDELUKE POLITIEVERORDEN¡NG

OP HET WEGVERKEER :

WEGENISWERKEN

SpoRrpuelrusrm¡r - venuelel¡¡e
Het CottEGe,

Gelet op de wetten betreffende de politie over het wegverkeer gecoördineerd door het
Koninklijk Besluit van 16 maart 1968;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en
de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de
aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de
verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;
Overwegende dat de volgende maatregelen betrekking hebben op gemeentewegen;

Overwegende dat de evolutie van de lokale omstandigheden een aanpassing van het
reglement vereist;
Ovenrvegende de aanvraag van FERO StcuRltsRle NV, Jozef de Blockstraat 81 te
2æO Willebroek, om signalisatie te plaatsen naar aanleiding van wegeniswerken in de
weren. uit
om alle verkeer
Sportpleinstraat, waarbij het noodzakelijk
veiligheidsovenruegingen en een omleiding in te leggen;

is

te

Besuutr:

Art.1
Aft.2

ln de Sportpleinstraat wordt alle verkeer verboden vanaf 7 november2016
tot 25 november 2016, tussen 07.00 uur en 16.00 uur.

ln de Sportpleinstraat, wordt, langs beide kanten, een parkeerverbod voorzien
vanaf 7 november 2016 tot 25 november 2016.

Art.3

Een omleiding wordt voorzien vanaf 7 november 2016 tot 2s november 2016 :
voor het verkeer komende van de Jozef De Keyzerstraat via de

-

(L), de Jan Baptist Overloopstraat (R),
(R), de de Grunnelaan (Rd),
de Madeliefjeslaan (R);.
- voor het verkeer komende van de Madeliefjeslaan via de
Madeliefjeslaan (R), de
de Grunnelaan (L),
Beekstraat

de

Raymond Hernalsteenstraat

de Raymond Hernalsteenstraat (Rd), de Jan Baptist Overloopstraat (L),
de Beekstraat(L).

De secretaris,
(get.) Marc Vnru Deune¡t

De voorzitter,

(get.) Frédéric Perlr

Voor eensluidend uittreksel,
27 oktober 2016

De gemeentesecretaris,

Marc VRru DeuRer't

De burgemeester,

PErrr

