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WEGENISWERKEN: PIERRE MARCHANDSTRAAT 37C OP MAANDAG 11 JUNI 2018

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 minimu mafmetingen 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;

Ovenvegende dat de volgende maatregelen betrekking hebben op gemeentewegen;
Overuvegende

dat het voor het ordelijke en veilige verloop noodzakelijk is

om

maatregelen te treffen tot de regeling van het verkeer;

Overwegende de aanvraag van ttvAounerueRcrn, Genebroekstraat 101,3581 Beverlo,
vertegenwoordigd door Dirk VANZTER, om werken uit te voeren op maandag 11 juni 2018
in de Pierre Marchandstraat3Tc te Wezembeek-Oppem;
Overwegende de afgeleverde signalisatievergunning welke als bijlage wordt bijgevoegd;

Beslurr:

Art.1
ArLz

Op maandag 11 juni 2018 is de uitvoering van de in de titel omschreven
werkzaamheden toegestaan onder deze verordening.
Op maandag 11 juni 2018 wordt de Pierre Marchandstraat afgesloten voor alle
verkeer.

Art.3

maandag 11 juni 2018 wordt een omleiding voorzien in de
Pierre Marchandstraat voor het verkeer komende uit de richting van de

Op

Albertlaan, via de Albertlaan (R), de Astridlaan (L), de Bremlaan (L).

4

Art.4

Al deze wijzigingen worden gesignaleerd door verkeersborden 431, 439, C3
"uitgezonderd plaatselijk verkeer - exepté circulation local", C3 en F47. De
bestaande borden F19 en C1 worden afgedekt.

Art.5

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

(get.) Frédéric PErlr

VRru Deuner.t

Voor eensluidend uittreksel,
4 juni 2018
De algemeen directeur,

Geert RRYH¡Rere
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