UITTREKSEL UIT DE NOTULEN
VAN HET SCHEPENCOLLEGE

Provincie

Vlaams-Brabant

ZITTING van 7 december 2017

GEMEENTE

Aanwezig:

de heren en mevrouwen

WEZEMBEEK-OPPEM
De burgemeester-voorzitter

E

Schepenen:

Nicole GEERSeAU-DESMET, Murielle JAUBERT, Jean CRÊvecoruR
Fabienne MTNEUR-BoucAu en Dominique MATTHvs-REvNtERs

Secretaris

AceruoRpurur

: Frédéric Pertr

3.

:

Marc Vnru DEUREN

Tl¡oetuxe pounevrRonoeumc op

tet wecvenxeen: DRe vtru oe opvoeolrue op

WOENSDAG 9 MEI 2018

Her Colleoe,
Gelet op de wetten betreffende de politie over het wegverkeer gecoörd¡neerd 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 1 1 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en
de bijzondere plaatsingsvoon¡raarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op het decreetvan 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 de aanvraag van het gemeentebestuur van wezembeek-oppem,
afdeling vrije tijd, administratie cultuur, jeugd en sport, om, i.h.k.v. de "Dag van de
Opvoeding", op woensdag 9 mei2018, tussen 11.00 uur en 18.00 uur, activiteiten te
organiseren, waarbij de ter Meerenlaan, tussen de haakse bocht in de ter Meerenlaan
en de Witte-Dovenetellaan, dient afgesloten te worden;
Ovenruegende dat deze organisatie gericht is op kinderen en jongeren, die kunnen
gebruik maken van de openbare weg om te spelen en waarbij hun veiligheid dient
gewaarborgd te worden;

Beslurr:

Art.1 op

woensdag 9 mei 2018 tussen 1 1 .00 uur en 1g.00 uur zal de
ter Meerenlaan, tussen de haakse bocht in de ter Meerenlaan en de
Witte-Dovenetellaan, afgesloten worden voor alle verkeer.

Art.2

Op woensdag 9 mei2018 zal er tussen

11.00 uur en 18.00 uur een
parkeerverbod gelden in de ter Meerenlaan, tussen de haakse bocht in de
ter Meerenlaan en de Witte-Dovenetellaan.

Art.3

Al deze wijzigingen zullen gesignaleerd worden met de verkeersborden C3,
E3, F41 en F45c.

De voozitter,
(get.) Frédéric Perr

De secretaris,
(get.) Marc Vnru DeuReru
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12 december 2017
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