UITTREKSEL UIT DE NOTULEN
VAN HET SCHEPENCOLLEGE

Provincie

Vlaams-Brabant

ZITTING van 1 maart 2018

GEMEENTE

Aanwezig:

de heren en mevrouwen

WEZEMBEEK.OPPEM
De burgemeester wd.-voorz¡tter wd.: Nicole GEERSEAU-DESMET

ts

Schepenen:

Fabienne MTNEUR-BoucAu en Dominique MATTHYS-REYNtERS

Secretaris:

AcrruoRpu¡tt:

J€ûrÉRÉirt€oËrRf

Murielle JAUBERT,

Marc VAN DEUREN

z.B Tr¡oeu¿xe Pourtevenonoeu¡¡c op ner Wecvenreen: rrslurteru Wl¡ructnnout¡¡ ren
HOOGTE VAN DE BRUG TIJDENS DE NACHT VAN VRIJDAG 2 MAART OP ZATERDAG
3 u¡¡nr 2018- nrsspru 20.00 uun EN 6.00 uuR
Her Colleoe,
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;

Ovenvegende dat de evolutie van de lokale omstandigheden een aanpassing van het
reglement vereist;
Overuvegende de aanvraag van de heer Arne Duouesuov, afgevaardigde van de firma
Frno-SlcxnltsAlE, Jozef De Blockstraat 81 te 2830 Willebroek, in opdracht van de
firma Rer.¡orEc, om tijdens de nacht van vrijdag 2 maarl op zaterdag 3 maart 2018
tussen 20.00 uur en 06.00 uur voorbereidende werken uit te voeren in de Wijngaardlaan
ter hoogte van de brug, waardoor het verkeer dient omgelegd te worden;

Ovenvegende de goedgekeurde añivijking van het Algemeen Politiereglement, meer

bepaald artikel 102 betreffende

het gebruik van werktuigen door een motor

aangedreven;

Besrurr:
Art.1

Tijdens de nacht van vrijdag

2

3 maart 2018 tussen
ter hoogte van de brug

maarl op zaterdag

20.00 uur en 06.00 uur wordt de Wijngaardlaan
afgesloten voor alle verkeer.

Art.2

Tijdens de nacht van vrijdag 2 maart op zaterdag 3 maart 2018 wordt een
omleiding voozien voor het verkeer:

-

komende

uit de richting van de

Louis Marcelisstraat

via de

Oppemlaan en de Schone Luchtlaan,

komende van het rondpunt Schone Luchtlaan

/

Maurice Cesarlaan /

Wijngaardlaan via de Oppemlaan.
Art.3

Al deze wijzigingen worden gesignaleerd door verkeersborden A31, C3, F45c
en F47.

De voorzitter wd.,

De secretaris,
(get.) Marc VRN Deune¡.1

(get.) Nicole Geensenu-DESMET
Voor eensluidend uittreksel,

1maart2018
De gemeentesecretaris,

Marc Vnru DeuReru

De burgemeester wd.,

Nico

