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Marc VAN DEUREN

- Besusslruc lruznxe e¡HvR¡¡c v¡¡¡
K.W.B. WEzemaeEx-Oppeu HoUDENDE AANVRAAc roELATrNc wANDELTNG op zoNDAG
22 APptIL 2018 Cru HET AANBRENGEN VAN DE BEwEGWIJZERING

Vencu¡¡¡¡lt¡c Pouflenecleruerur

Her Collece,

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 14 mei 2007, houdende aanpassing
beslissing van de gemeenteraad van 9 mei 2006, houdende vaststelling Algemeen
Politiereglement, met ingang van 1 september 2006, zoals gewijzigd bij beslissingen van
3 juli 2006 en 26 maart 2007, hierna Algemeen Politiereglement genoemd;
Gelet op de aanvraag d.d. 26 februari 2018 van K.W.B. Weze¡¡eeer-OppeM, met als
de heer Walter Nus, wonende Mechelsesteenweg 166 te
1970 Wezembeek-Oppem, waarbij hij toelating vraagt voor de organisatie van een
wandeling op zondag 22 april 2018, tussen 8.00 uur en 15.00 uur, met vertrek en
aankomst aan het GC De Knu, volgens onderstaande parcours:

voozitter

-

traject 5 km:
qrondgebied Wezembeek-Oppem:

¡

GC De KRn¡, Beekstraat, pad naar Europalaan, Louis Marcelisstraat, park,

Viooltjeslaan, Sportpleinstraat, Madeliefjeslaan,

.

Torekenslaan,

de Grunnelaan, pad, Nieuwelaan, Hertogenlaan,

qrondqebiedKraainem:

Rhododendronslaan, Aucubaslaan, Hortensiaslaan, Laurier-Kersenlaan,
Séquoyaslaan, Ligusterlaan, Koningin Astridlaan, Prinsedal, pad,
HH Dominicuslaan, Hertenlaan, Tortelduivenlaan, Damhertenlaan,

.
-

Fazantenlaan, Zonneboslaan,

grondqebiedWezembeek-Oppem:

Trilpopulierenlaan, Hertogenlaan, pad, Bosweg, Bosweg (Hardstraat),
Bosweg (de Grunnelaan), Raymond Hernalsteenstraat, Beekstraat,
GC De Knn¡;

traject 10 km:
orondoebiedWezembeek-Oppem:
GC De Knn¡, Beekstraat, Bos Van Houthulstlaan, Krommestraat, Perkveld,
Sint-Hubertuslaan, Renbaanlaan,

¡

o

grondqebied Zaventem:

de Fierlantstraat, Grote Geeststraat, Perkstraat, pad voorbij
Hermelijnstraat, Fokkersdreef, Michielslaan, du Roy de Bliquylaan,
grondgebied Wezembeek-Oppem:
Perkstraat, betonweg naast 'HoRsEs PRneolse', Museumlaan,
Leuvensesteenweg, Elisabethlaan, Bosweg,
qrondqebied Tervuren:
Aloys

.
.

pad evenwijdig aan de Oppemstraat, Hertogenweg

Tervuren),

(Liskensstraat

.

qrondqebiedWezembeek-Oppem:
Albertlaan, Wezembeekstraat, Diepstraat (Van Lorreinenlaan

-

Tervuren),

Diepstraat (holle weg), Diepstraat (Jozef Bausstraat), Hardstraat,

Bundergaarde,

pad, Driebunderweg, de

Raymond Hernalsteenstraat, Cafmeyerstraat,
Beekstraat, GC De Knn¡;
traject 15 km: zijnde trajecten 5 en 10 km samen,

Jan Baptist

Grunnelaan,
Overloopstraat,

waarbij 180 deelnemers worden verwacht, alsook voor het aanbrengen van de
bewegwijzering op vrijdag 20 april 2018 vanaf 17.00 uur en zaterdag 21 april2018, die zq
op zondag 22 april20l8, na de wandeltocht, zullen verwijderen;

Overwegende

de

instelling door

het

van

Algemeen Politiereglement

een

vergunningsplicht op iedere aanplakking in de openbare ruimte;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van heden om
toelating te verlenen voor de wandeling van zondag 22 april201B, tussen 8.00 uur en
15.00 uur, met vertrek en aankomst aan het GC DE KAM, op het grondgebied van de
gemeente, met volgende parcours:
traject 5 km:

-

o

qrondqebied Wezembeek-Oppem:

GC DE

KRrr¡,

Beekstraat, pad naar Europalaan, Louis Marcelisstraat, park,

Viooltjeslaan, Sportpleinstraat, Madeliefjeslaan,

.

Torekenslaan,

de Grunnelaan, pad, Nieuwelaan, Hertogenlaan,

qrondqebiedKraainem:

Rhododendronslaan, Aucubaslaan, Hortensiaslaan, Laurier-Kersenlaan,
Séquoyaslaan, Ligusterlaan, Koningin Astridlaan, Prinsedal, pad,
HH Dominicuslaan, Hertenlaan, Tortelduivenlaan, Damhertenlaan,

.
-

Fazantenlaan, Zon neboslaan,
grondqebied Wezembeek-Oppem:

Trilpopulierenlaan, Hertogenlaan, pad, Bosweg, Bosweg (Hardstraat),
Bosweg (de Grunnelaan), Raymond Hernalsteenstraat, Beekstraat,
GC De Knna;

traject 10 km:
qrondqebiedWezembeek-Oppem:
GC De Knu, Beekstraat, Bos Van Houthulstlaan, Krommestraat, Perkveld,

.

o

Sint-Hubertuslaan, Renbaanlaan,
grondgebied Zaventem:

Aloys

de Fierlantstraat, Grote

Geeststraat, Perkstraat, pad voorbij

Hermelijnstraat, Fokkersdreef, Michielslaan, du Roy de Bliquylaan,

o

grondgebiedWezembeek-Oppem:

o

Leuvensesteenweg, Elisabethlaan, bosweg,
grondgebied Tervuren:

Perkstraat, betonweg

o

naast 'HoRses

PARADISE', Museumlaan,

pad evenwijdig aan de Oppemstraat, Hertogenweg

(Liskensstraat

Tervuren),

grondgebiedWezembeek-Oppem:
Albertlaan, Wezembeekstraat, Diepstraat (Van Lorreinenlaan

-

Tervuren),

Diepstraat (holle weg), Diepstraat (Jozef Bausstraat), Hardstraat,

Bundergaarde,

-

pad, Driebunderweg, de

Raymond Hernalsteenstraat, Cafmeyerstraat,
Beekstraat, GC De Knu;
traject 15 km: zijnde trajecten 5 en 10 km samen,

Jan Baptist

en voor het aanbrengen van de bewegwijzering in de openbare ruimte;

Grunnelaan,
Overloopstraat,

Beslurr:
Art.1

Aan K.W.B. WezrH¡eeer-Oppeu, met als voorzitter de heer Walter Nr¡s,
wonende Mechelsesteenweg 166 te 1970 Wezembeek-Oppem, wordt, onder
de voon¡vaarden bepaald in artikel2, vergunning verleend om in afwijking van
de bepalingen van het Algemeen Politiereglement, een wandeling, waarbij
180 deelnemers worden venruacht, op zondag 22 april20lB, tussen 8.00 uur
en 15.00 uur, met vertrek en aankomst in GC DE KRrvr, en voor het aanbrengen
van de bewegwijzering in de openbare ruimte, met volgende parcours
traject 5 km:
qrondqebiedWezembeek-Oppem:
GC De Knu, Beekstraat, pad naar Europalaan, Louis Marcelisstraat,
park, Viooltjeslaan, Sportpleinstraat, Madeliefjeslaan, Torekenslaan,
de Grunnelaan, pad, Nieuwelaan, Hertogenlaan,
qrondqebiedKraainem:

-

:

o
.

Rhododendronslaan, Aucubaslaan,

Hortensiaslaan,
ng in Astridlaan,
Prinsedal, pad, HHDominicuslaan, Hertenlaan, Tortelduivenlaan,
Damhertenlaan, Fazantenlaan, Zonneboslaan,

Laurier-Kersenlaan, Séq uoyaslaan, Ligusterlaan, Kon

.
-

i

qrondqebiedWezembeek-Oppem:
Trilpopulierenlaan, Hertogenlaan, pad, Bosweg, Bosweg (Hardstraat),
Bosweg (de Grunnelaan), Raymond Hernalsteenstraat, Beekstraat,
GC De Knn¡;

traject 10 km:

.

qrondqebied Wezembeek-Oppem:

GC De KRu, Beekstraat, Bos Van Houthulstlaan,

o

.

Krommestraat,

Perkveld, SinþHubertuslaan, Renbaanlaan,

qrondqebiedZaventem:
Aloys de Fierlantstraat, Grote Geeststraat, Perkstraat, pad voorbij
Hermelijnstraat, Fokkersdreef, Michielslaan, du Roy de Bliquylaan,
qrondgebied Wezembeek-Oppem:

Perkstraat, betonweg naast 'HoRsES PARADtSE', Museumlaan,

.

Leuvensesteenweg, Elisabethlaan, bosweg,
grondgebied Tervuren:

.

Tervuren),
qrondgebied Wezembeek-Oppem:

pad evenwijdig aan de Oppemstraat, Hertogenweg (Liskensstraat -

Albertlaan, Wezembeekstraat, Diepstraat (Van Lorreinenlaan Tervuren), Diepstraat (holle weg), Diepstraat (Jozef Bausstraat),
Hardstraat, Bundergaarde, pad, Driebunderweg, de Grunnelaan,
Raymond

Hernalsteenstraat,

Cafmeyerstraat,

Jan Baptist Overloopstraat, Beekstraat, GC De Knu;
traject 15 km: zijnde trajecten 5 en 10 km samen,
meer bepaald:

-

a) Artikel 38: waarbij toelating wordt verleend bewegwijzering aan te brengen
in de openbare ruimte, meer bepaald in de straten van de

b)

c)
ê.r7.2

gevolgde

parcours n.a.v. de wandeling op zondag 22 april2018;

Artikel 40: waarbij toelating wordt verleend voor de organisatie van de
wandeling op zondag 22 april2018 met bovenvermelde parcours;
Artikel 41: waarbij toelating wordt verleend voor de organisatie van de
wandeling op zondag 22 april2018 met bovenvermelde parcours.

Deze vergunning wordt afgeleverd mits de strikte naleving van volgende
vborwaarden uit het Algemeen Politiereglement:

a)

Artikel 72: Het

is

verboden graszoden, planten, aarde, stenen of

materialen weg te nemen op plaatsen die tot het openbaar domein van de
gemeente behoren, zonder daartoe de toelating te hebben gekregen.

Wie de bepalingen van dit artikel overtreedt dient de oorspronkelijke
toestand te herstellen en wordt bestraft met een administratieve

b)

geldboete van maximum 100 euro.
Artikel 77: Ziy verboden op de openbare weg en op plaatsen die voor het
publiek toegankelijk zijn : het parkeren van voertuigen en het plaatsen van
voorwerpen, ook al is dit maar tijdelijk, waardoor de opsporing van, de

toegang tot

of het gebruik van waterbronnen voor het blussen

van

branden, kan verhinderd of onmogelijk gemaakt worden.

Wie de bepalingen van dit artikel overtreedt, wordt bestraft met een

c)

administratieve geldboete van maximum 200 euro.

Artikel 78: Het is verboden de signalen voor de identificatie of de
opsporing van waterbronnen voor het blussen van branden, te
beschadigen, te verbergen of te laten verbergen.

Wie de bepalingen van dit artikel overtreedt, wordt bestraft met

d)

een

administratieve geldboete van maximum 200 euro.

Artikel 79: De brandkranen, deksels of luiken die de kamers met
brandkranen en putten afsluiten, moeten steeds vrij, goed zichtbaar en
gemakkelijk bereikbaar zijn.
Dit betekent dat sneeuw, rjs, gras

e)

of ovenrvoekerende planten, aarde,
modder of gelijk welke andere materie moet worden venruijderd; deze
onderhoudsverplichting komt ten laste van de personen bedoeld in
artikel 21van dit reglement en van wie de woningen grenzen aan een van
de voozieningen die in lid I van dit artikelvermeld zijn.
Wie de bepalingen van dit artikel overtreedt, wordt bestraft met een
administratieve geldboete van maximum 120 euro.
Artikel 80: lndien een evenement of gelijk welke andere bijeenkomst
georganiseerd wordt in een plaats die voor het publiek toegankelijk is,
moeten de organisatoren kunnen bewijzen dat het aan de
veiligheidsvoorschriften beantwoordt.
ln toepassing van de regelgeving betreffende brandveiligheid, kan de
burgemeester het evenement verbieden en kan de politie in voorkomend
gevalde inrichting laten ontruimen en sluiten.

Art.3

Deze vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Att.4

Deze vergunning moet tijdens de gehele duur van het evenement ter plaatse
aanwezig zijn en moet op de eerste vraag van de controlerende overheid
getoond kunnen worden.
De voorzitter,

De secretaris,

(get.) Frédéric Perrr

(get.) Marc VRt¡ Deuner'r
Voor eensluidend uittreksel,
19 maart 2018

De gemeentesecretaris,

PETIT

