UITTREKSEL UIT DE NOTULEN
VAN HET SCHEPENCOLLEGE

Provincie

Vlaams-Brabant

ZITTING van 22 maart 2018

GEMEENTE

Aanwezig:

de heren en mevrouwen

WEZEMBEEK.OPPEM
De burgemeester-voorzitter : Frédér¡c PETtr

B

Schepenen:

en Dominique MATTHYS-REYNTERS

Secretaris:

Acrruonpurur:

Nicole GEERSEAU-DESMET, Murielle JnueeRr, Jean CRÊvEcoEUR

Marc VAN

DEUREN

1.8. Gerr¡ee¡lreltJKE vERoRDENING HoUDENDE pLAATSING vAN vERKEERSBoRDEN TIJDENS
WEGENISWERKEN: SCHONE LUCHTLAAN. WIJNGAARDLAAN. MAURICE CESARLAAN.
Rooe BeuxENLAAN EN PLEINLAAN VAN 25 T.8.M.27 APRIL 2OI8
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 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;
Ovenivegende dat de volgende maatregelen betrekking hebben op gemeentewegen;

Ovenruegende dat het voor het ordelijke en veilige verloop noodzakelijk
maatregelen te treffen tot de regeling van het verkeer;

is

om

Ovenrvegende de aanvraag van Etlcte FRgRtcoM, in opdracht van NV Corely FABRrcoM,
Centrum Zuid 3020 te 3530 Houthalen, met als verantwoordelijke werf de heer

Martijn Sn¡ersens, om werken uit te voeren van 25 t.e.m. 27 april2018 en er hierdoor

signalisatie dient geplaatst

te

worden

op de

volgende

gemeentewegen:

Schone Luchtlaan, Wijngaardlaan, Maurice Cesarlaan, Rode Beukenlaan en Pleinlaan;
Overwegende de afgeleverde signalisatievergunning welke als bijlage wordt bijgevoegd;
BEsr-urr:

Art.1

Van 25 t.e.m.27 april 2018 is de uitvoering van de in de titel omschreven
werkzaamheden toegestaan onder deze verordening.
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Att.2

Al deze wijzigingen worden gesignaleerd door verkeersborden A7a, A7b, 431,
c43, D1, F47.

Art.3

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 VAN DEUREN

(get.) Frédéric Perlr
Voor eensluidend uittreksel,
29 maarl2018

De gemeentesecretaris,

Marc VRt¡ DEUREN

De burg

Perrr

