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Bestult gunceru¡esren - Tl¿oeu¡xe poulevenonoe¡lHG xouoeHoe nrslulte¡l
Gnore Oppeuwec nnx xnurspurr ruer Astnloullr op woerusonc 13 ¡uu 2018
De Bunce¡¡eESTER,

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 plaatsi n gsvoon¡¡aa rden va n 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 MO8/2009/01 van 3 april2009;
Gelet op artikel I 19 en 130 bis van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op het Ministerieel rondschrijven van 30 oktober 1998 betreffende de toepassing van
het beperkt éénrichtingsverkeer;
Ovenruegende dat de volgende maatregelen gemeentewegen betreffen;

Overwegende dat de evolutie van de lokale omstandigheden een aanpassing van het
reglement vereist;
Ovenruegende dat de heer Pierre-Paul De ScsRevel, wonende Grote Oppemweg 16 te
1970Wezembeek-Oppem, op woensdag 13 juni 2018 een 100-tal gasten verwacht
ingevolge de koffietafel voor zijn overleden schoonvader en vraagt om tussen 10 uur en
15 uur de Grote Oppemweg ter hoogte van het kruispunt met de Astridlaan, tijdelijk af te
sluiten;

Overwegende dat door het tijdelijk afsluiten van de Grote Oppemweg vermeden wordt dat er
verkeersproblemen zullen ontstaan door het inrijden en parkeren in deze weg, dewelke niet
voorzien is voor dergelijke massa aan rijdend verkeer;
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BESLUIT:

Art.1

Op woensdag 13 juni 2018 tussen 10 uur en 15 uur wordt de Grote Oppemweg ter
hoogte van het kruispunt met de Astridlaan afgesloten voor alle verkeer.

Arl.2

Het verbod zal aangeduid worden door middel van het verkeersbord C1 op nadarhek.

Art.3 Dit besluit ter

bekrachtiging voor

te leggen aan het college van burgemeester

en

schepenen.

Opgemaakt te Wezem beek-Oppem,
11 juni 2018
De burgemeester,
(get.) Frédéric Prrtr

De algemeen directeur,
(get.) Geert RRvtuRerrRs

Voor eensluidend uittreksel,
1 1 juni 2018
De algemeen directeur,

eester

PETIT

