UITTREKSEL UIT DE NOTULEN
VAN HET SCHEPENCOLLEGE

Provincie

Vlaams-Brabant

ZITTING van 15 maart 201 8

GEMEENTE

Aanwezig:

de heren en mevrouwen

WEZEMBEEK.OPPEM
De burgemeester-voorzitter : Frédéric PET|T

E

Schepenen:

Fabienne MTNEUR-BoucAu en Dominique MATrHys-REyNtERs

Secretaris:

AceruoRpuur:

NicoleGEERSEAU-DESMET, MurielleJAUBERT, Jean CRÊvEcoEUR,

s

Marc VAN DEUREN

Tuoeluxe PounevenoRoeul¡¡c op xer WeovçnxeeR: arstutten Meoe¡-le¡¡esu¡H.
TUSSEN DE HAZENLAAN EN DE SPORTPLEINSTRAAT. WEGENS WANDELTOCHT OP ZATERDAG

5 uer 2018
Her Couece,
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 plaatsingsvoonuaarden 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

de aanvraag van de heer Maxime PRnrure voor de

scholen

"NorRe DRrr¡e oe LA TRtNtrÉ" en "lNslrur Sntrur-GeoRcEs" om een wandeltocht op
zaterdag 5 mei 2018 van 14.00 uur tot 18.00 uur in te richten, waarbij wordt gevraagd
om het gedeelte van de Madeliefjeslaan, tussen het kruispunt met de Hazenlaan en het
kruispunt met de Sportpleinstraat af te sluiten;
Ovenvegende dat er uitzonderlijke verkeersmaatregelen dienen getroffen te worden;
Overwegende dat de volgende maatregelen betrekking hebben op gemeentewegen;

Beslurr:
Art.1

Op zaterdag 5 mei 2018 tussen 14.00 uur en

18.00 uur zal de
Madeliefjeslaan volledig onderbroken worden tussen de Hazenlaan en de

Sportpleinstraat.

Att.2

Een wegomlegging wordt ingesteld voor het verkeer:

-

komende

van het centrum via de

Hazenlaan ( R),

komende

van de

Oppemlaan

via

de
de

en
Hazenlaan (R),

Grunnelaan(L)

de
de

de Grunnelaan (L), de Madeliefjeslaan (L).
Art.3

Een parkeerverbod zal van krachtworden:

-

langs beide kanten in de Madeliefjeslaan tussen de Sportpleinstraat en
Hazenlaan,
langs beide kanten in de Hazenlaan.

Art.4

Al deze wijzigingen worden gesignaleerd door verkeersborden C3, 83, F41,
en F45.

Art.5

De bewoners van de Madeliefjeslaan, dewelke in de afgesloten zone vallen,
zullen per brief verwittigd worden door de organiserende school.

De voorzitter,
(get.) Frédéric Pert

De secretaris,
(get.) Marc VRr'¡ DeunEr.l

Voor eensluidend uittreksel,
19 maart 2018

De gemeentesecretaris,

Marc VRru Deuner'¡

De bu

éric Perrr

