UITTREKSEL UIT DE NOTULEN
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Vlaams-Brabant

ZITTING van 26 april 2018
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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 1 1 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en
de bijzondere plaatsingsvoonivaarden 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;
Ovenruegende dat de volgende maatregelen betrekking hebben op gemeentewegen;

Ovenrvegende dat de evolutie van de lokale omstandigheden een aanpassing van het
reglement vereist;

Ovenvegende

de grote wegenwerken dewelke momenteel worden uitgevoerd te

Tervuren, Tervurenlaan waardoor dit een grote impact heeft op het autoverkeer;

Ovenrvegende de vraag van de gemeente Tervuren om tijdens de werken
eenrichtingsverkeer in te voeren in de Albertlaan tussen het kruispunt Astridlaan en het
kruispunt Pierre Marchandstraat;
Beslurr:
Art.1

ln de Albertlaan, tussen het kruispunt met de Astridlaan en het kruispunt met

de Pierre Marchandstraat, wordt eenrichtingsverkeer voorzien tot

werken fase 5 werken Tervuren, vermoedelijk tot 02 juli2018.

einde

Art.2

Het bestaande tweerichtingsverkeer in de Albertlaan wordt tot 02 juli 2018
opgeheven tussen de kruispunten Albertlaan en Pierre Marchandstraat en
vervangen door eenrichting.

Art.3

Al deze wijzigingen worden aangeduid met de borden F19 en C1

met

onderbord M3.
Art.4

De bewoners van de Albertlaan werden reeds per brief in kennis gesteld van
de verkeerswijziging.

De secretaris,

(get.) Marc

De voorzitter,

(get.) Frédéric Perrr
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26 april2018
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