UITTREKSEL UIT DE NOTULEN
VAN HET SCHEPENCOLLEGE

Provincie

Vlaams-Brabant

ZITTING van 3 mei 2017

GEMEENTE

Aanwezig:

de heren en mevrouwen

WEZEMBEEK.OPPEM
De burgemeester -voorzitter: Frédéric PETtr

E

Schepenen:

Nico|eGEERSEAU-DESMET, MurielleJAUBERT, Jean CRÊvEcoEUR

en Dominique MATTHYS-REYNTERS
Secretaris wd.: Anne SLowAcK

Acrruonpurut

2.

Tl¡oel-uxE PoltlEveRonoerutlc op Het Wecvenxeen "WlEtEnweostnuo vooR ELltEs
ZONDER CONTRACT

Her

-

LOTTO BEKER VAN BELGIË" OP ZONDAG 28 MEI 2017

Collror,

Gelet op de wetten betreffende de politie over het wegverkeer gecoördineerd door het
Koninklijk Besluit van 16 maart 19ô8;
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 Ministerieel rondschrijven van 14 november 1977 betreffende

de

aanvullende reglementen en de plaatsing van verkeerstekens;
Gelet op artikel 1 19 en artikel 130 bis van de Nieuwe Gemeentewet;
Overuvegende dat de volgende maatregelen betrekking hebben op gemeentewegen;
Ovenivegende de aanvraag, ingediend op 20 februari 2017 door de vzw K.S.C. SpnrNr,

voorzitter de heer Luk Varu BIeseru en als secretaris de
heer Thomas Geyrus, met maatschappelijke zetel gevestigd Beekstraat 172 te
1970 Wezembeek-Oppem, om een wieleruvedstrijd te organiseren op zondag
28 mei 2017 te Wezembeek-Oppem en de aanliggende gemeenten Zaventem en

met als
Kraainem;

Ovenrvegende dat tijdens de wielerwedstrijd het verkeer enkel in de rijrichting van de
koers toegelaten wordt, uitgezonderd op de gewestwegen;
Ovenrvegende dat verbodsbepalingen zullen getroffen worden om het verkeer in de
juiste richting te leiden;

Overwegende dat het noodzakelijk is om tijdens de wielerwedstrijd maatregelen te
nemen tot vrijwaring van de orde en tot een goede regeling van een veilig verkeer;
Overwegende dat deze reglementering niet strijdig is met het algemeen belang, noch
met de veiligheid van het verkeer;

Brslurt:

Art.1

Op zondag 28 mei2017, tussen 10.30 uur en 18.30 uur, worden de volgende
straten in gebruik genomen voor de omloop "Wielen¡vedstrijd voor Elites
zonder contract - Lotto Beker van België":

Start: Louis Marcelisstraat aan het gemeentehuis (Wezembeek-Oppem),
Gergelstraat (Wezembeek-Oppem), Lange Eikstraat (Wezembeek-Oppem),
Bergstraat (Wezembeek-Oppem), Bergenblokstraat (Wezembeek-Oppem),

Kerkbergstraat (Wezembeek-Oppem),

Sint-Pietersplein

(Wezembeek-Oppem), de Burburelaan (Wezembeek-Oppem),
Alfons Lenaertsstraat (Kraainem), Arthur Dezangrélaan (Kraainem),
Tramlaan (Zaventem), Pastoor Vandereykenlaan (Zaventem),
Oude Keulseweg (Zaventem), Windmolenstraat (Zaventem),
Mechelsesteenweg (Zaventem), Mechelsesteenweg (Wezembeek-Oppem),

Raymond Hernalsteenstraat (Wezembeek-Oppem),

de

Grunnelaan

(Wezembeek-Oppem), Madeliefjeslaan (Wezembeek-Oppem),
Sportpleinstraat (Wezembeek-Oppem), Jozef De Keyzerstraat
(Wezembeek-Oppem),

Aankomst: Louis Marcelisstraat (Wezembeek-Oppem) ter hoogte van het
gemeentehuis.
Arl.2

Op zondag 28 mei 2017, tussen 10.00 uur en 19.00 uur, wordt het parkeren
en stilstaan verboden op de omloop voor wat betreft het grondgebied
Wezembeek-Oppem.

Art.3

Op zondag 28 mei 2017 tussen 10.00 uur en 20.00 uur wordt: de
aankomstzone, de Louis Marcelisstraat, tussen de Gergelstraat en de
Jozef De Keyzerstraat, 't Veldeke en de Europalaan, afgesloten voor alle
verkeer.

Een wegomleiding zal worden ingesteld. Het parkeren en stilstaan wordt
verboden vanaf 08.00 uur.
Att.4

Op zondag 28 mei 2017, tussen 08.00 uur en 21.00 uur, wordt in de
aanpalende Oppemlaan, tussen de Wijngaardlaan en de brug over de ring,
een parkeerverbod vanaf 08.00 uur van kracht langs beide kanten.

Art.5

Al deze wijzigingen zullen gesignaleerd worden met de verkeersborden F41,
C31a, C31b, C3, F45, E3, C1 en nadarafsluitingen.

De voorzitter,

De secretaris wd.,

(get.) Frédéric Perrr

(get.)Anne SlowRcr
Voor eensluidend uittreksel,
15 mei 2017
De gemeentesecretaris wd.,

Anne SlowRcr

r,

Perrr

