UITTREKSEL U¡T DE NOTULEN
VAN HET SCHEPENCOLLEGE

Provincie

Vlaams-Brabant

ZITTING van 20 septembe¡ 2017

GEMEENTE

Aanwezig:

de heren en mevrouwen

WEZEMBEEK.OPPEM
De burgemeester-voorzitter

Schepenen:

@

NicoleGEERSEAU-DESMEr,JeanCRÊvEcoEUR,
Fabienne MINEUR-BoucAu en Dominique MATrHys-REYNTERS

Secretaris:

AcexoRpurur:

: Frédéric Perrr

1.8

Marc Vnru DEUREN

GeueerureuJre vEnonoerulruc touoe¡¡oe ptnltslruc vn¡l veRxeensgonoe¡¡ n.roens
WEGENISWERKEN NAAR AANLEIDING VAN WEGENISWERKEN IN DE HERTOGENSTRAAT OP HET

GRONDGEBIED VAN
2 ¡¡overvreen 2017

DE

GEMEENTE

Kn¡lrrueU VAN

2

OXrOeeR 2017

T.E.M.

Her CollecE,
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 plaatsingsvooruvaarden 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;
Overuvegende dat de volgende maatregelen gemeentewegen betreffen;

Overwegende dat het voor het ordelijk en veilig verloop noodzakelijk is om maatregelen
te treffen tot de regeling van het verkeer;
Overwegende de aanvraag van VRrunoevvelD B. S M., gevestigd Leuvensesteenweg 38
te 3191 Boortmeerbeek, vertegenwoordigd door de heer Andy HAEcK, om werken uit te
voeren van 2 oktober 2017 t.e.m. 2 november 2017 in de Hertogenstraat te Kraainem;
Overuvegende de afgeleverde signalisatievergunning welke als bijlage wordt b¡gevoegd;

Besrurr:

Art.1

Yan 2 oktober 2017 t.e.m. 2 november 2017 worden in de Hertogenstraat te
Kraainem wegenwerken uitgevoerd wat impliceert voor het grondgebied van
Wezembeek-Oppem dat:

een eennrichtingsstraat wordt ingesteld vanaf de Arthur Blavierlaan
(Kraainem), langs de Hertogenlaan (Wezembeek-Oppem) tot aan de
Crocuslaan (Wezembeek-Oppem),

een parkeerverbod wordt ingesteld langs de beide zijden in
Hertogenlaan te Wezembeek-Oppem tussen de Crocuslaan en

de
de

Nieuwelaan.
Aft.2

Van 2 oktober 2017 t.e.m.2 november 2017 wordt een omleiding voorzien voor

het verkeer

komende

uit de

richting

van

Mechelsesteenweg te

/

Wezembeek-Oppem via Crocuslaan (Wezembeek-Oppem)
Crocussenlaan
(Kraainem) (L), Zonnesboslaan (Kraainem) (R), Ligusterlaan (Kraainem) (L),
Koningin Astridlaan (Kraainem) (R).

Art.3

Al deze wijzigingen worden gesignaleerd door verkeersborden 431, C1, E3 met
bijhorende pijlen, D1, F 19, F41 en F47.

Art.4

De betrokkenen worden door de aannemer, minstens drie werkdagen op
voorhand, schriftelijk en met inachtneming van de taalwetgeving, op de hoogte
gesteld van de werkzaamheden en bijhorende maatregelen.

De voorzitter,

De secretaris,
(get.) Marc VRU Deune¡r

(get.) Frédéric Perrr
Voor eensluidend uittreksel,
22 september 2017

De gemeentesecretaris,

Marc VRt¡ Deuneru

meester,

PETIT

