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1.c. GEMEENTELUKE VERoRDENING HoUDENDE PLAATSING VAN VERKEERSBORDEN
WEGENISWERKEN: ONDERBREKING HERTOGWEG TUSSEN HUISNUMMERS

36

EN

TUDENS
VAN

45

2 r.e.n¡r.25 rrrer2018

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 plaatsingsvoon¡vaarden 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 het voor het ordelijke en veilige verloop noodzakelijk
maatregelen te treffen tot de regeling van het verkeer;

is

om

Overwegende de aanvraag van de firma eveR Cor.rR, Klipsenstraat 26 te 9160 Lokeren,
verantwoordelijke werf de heer Recep YnlcrNRrRvR, voor het tijdelijk afsluiten van de
Hertogweg tussen de huisnummers 36 en 45, wegens graafwerken wegeniswerken in
de periode van 2 mei 2018 tot en met 25 mei2018;
Overuegende de afgeleverde signalisatievergunning welke als bijlage wordt bijgevoegd;

Beslurr:

Art.1
Art.z

Vanaf woensdag 2 mei 2018 vanaf 09.00 uur tot en met vrijdag 25 mei 2018 zal
de Hertogweg tussen de huisnummers 36 en 45 tijdelijk worden afgesloten.
Deze maatregelen zullen worden aangeduid bij middel van de borden A3'1, C3,

C3 met onderbord "uitgezonderd plaatselijk verkeer - excepté circulation
locale", C43, C46, D1 en aanwijzingsborden "omleiding

-

déviation".

Art.3 Ter hoogte van het kruispunt Hertogweg *

Albertlaan en op het kruispunt
Bremlaan
Hermelijnlaan worden de borden C3 met onderbord "uitgezonderd
plaatselijk verkeer - excepté circulation locale" geplaatst.

-

Art.4

De aanvrager zal bij aanvang instaan voor de plaatsing van de signalisatie en
bij einde voor de verwijdering van de signalisatie.

Art.5 De betrokkenen

worden door de aannemer, minstens ctrie werkclagen op
voorhand, schriftelijk en met inachtneming van de taalwetgeving, op de hoogte
gesteld van de werkzaamheden en bijhorende maatregelen.

De secretaris,
(get.) Marc VRru Deuneru

De voorzitter,
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