UITTREKSEL UIT DE NOTULEN
VAN HET SCHEPENCOLLEGE

Provincie

Vlaams-Brabant

ZITTING van 31 mei 2018

GEMEENTE

Aanwezig:

de heren en mevrouwen

WEZEMBEEK.OPPEM
De burgemeester-voorzitter : Frédéric Pertr

B

Schepenen:

Secretaris:

Acrruonpurur:

Nicole GEERSEAU-DESMET, Murielle JAUBERT,
Fabienne MTNEUR-BoucAu en Dominique MATTHYS-REYNtERS

2.

Marc VAN DEUREN

GOEDKEURING TUDELUKE POLITIEVERoRDENING oP HET WEGVERKEER: KERSTMARKT 2018

Hrr Coluece,
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 plaatsingsvoonruaarden 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;

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

Overwegende de aanvraag van mevrouw VRru oen HoeveN-JRn¡ES van 11 april2018
met de vraag om het Sint-Pietersplein voor te behouden voor de organisatie van de
kerstmarkt op zaterdag 17 en zondag 18 november 2018;
BesLurr:

Art.l

17

2018,

Tussen zaterdag
november
07.00
en
zondag 18 november 2018, 18.00 uur, zal de parking rond de Sint-Pieterskerk
autovrij gemaakt worden om de organisatie van de kerstmarkt toe te laten. De
parking zal afgesloten worden met nadars om de veiligheid van de bezoekers
te waarborgen.

uur,

Art.2

Art.3

Het parkeerverbod vanaf zaterdag 17 november 2018,07.00 uur, tot zondag
1B november 2018, 18.00 uur, zal aangebracht worden door middel van de
borden E3 op het Sint-Pietersplein, tussen de Louis Marcelisstraat en de
Jan Baptist De Keyzerstraat, en tussen Jan Baptist De Keyzerstraat en de
Kerkbergstraat, evenals op de parking rondom de kerk.

Deze wijzigingen worden aangeduid met de borden 451 met onderbord
"markt-marché",C3, E3 en F41.

De voorzitter,

De secretaris,
(get.) Marc Vnru Deuneru

(get.) Frédéric Perrr
Voor eensluidend uittreksel,
4 juni 2018

De algemeen directeur,

De burgemeester,

Perrr

