U¡TTREKSEL UIT DE NOTULEN
VAN HET SCHEPENCOLLEGE

Provincie

Vlaams-Brabant

ZITTING van 1 9 juli 2018

GEMEENTE

Aanwezig:

de heren en mevrouwen

WEZEMBEEK.OPPEM

I

Aceruonpu¡rt:

De burgemeester-voorzitter : Frédéric Perrr

Schepenen: Nicole GEERSEAU-DESMET,

Murielle Jnueenr, Jean CRÊvEcoEUR,

Fabienne MINEUR-BoucAu en Dominique MATÍHys-REYNTERS

Secretaris:

Geert

RAYMAEKERS

pL¡¡rslNc vnN venxeenseonoeN n¿oeNs
wece¡rswenxeN: Gencetstm¡t teR Hoocte vlH oe anuc te Wezefugeex-Oppeilt

1.8. GeMeeNrell¿xe venonoeh¡lruo HouoEt{oe
VANAF 03

eucusrus 2018 ToT EN MET 28

SEPTEMBER 2OI8

Her Couece,

Gelet op de wetten betreffende de politie over het wegverkeer gecoörd¡neerd 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 plaatsingsvooruvaarden 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;
Ovenivegende dat de volgende maatregelen betrekking hebben op gemeentewegen;

Overwegende dat het voor het ordelijke en veilige verloop noodzakelijk
maatregelen te treffen tot de regeling van het verkeer;

is

om

Ovenvegende de aanvraag van NV Feno, De Blockstraat 81 te 2830 Willebroek,
vertegenwoordigd door de heer Arne Duouesruoy in opdracht van de firma ReruorEc om
werken uit te voeren vanaf 03 augustus 2018 tot en met 28 september 2018 in de
Gergelstraat (ter hoogte van de brug) te Wezembeek-Oppem;
Ovenrvegende de afgeleverde signalisatievergunning welke als bijlage wordt bijgevoegd;

Beslurr:

Art.1

Vanaf 03 augustus 2018 tot en met 28 september 2018
is de uitvoering van de in de titel omschreven werkzaamheden toegestaan
onder deze verordening.

Arl.2

Vanaf 03 augustus 2018 tot en met 28 september 2018:
wordt de Gergelstraat ter hoogte van de brug afgesloten voor alle verkeer,

-

wordt er een parkeerverbod ingesteld in de Wijngaardlaan tussen het
rondpunt en de Kollebloemenlaan langs beide zijde van de rijbaan.

Art.3

Vanaf 03 augustus 2018 tot en met 28 september 2018 wordt een omleiding
voorzien voor het verkeer komende uit de richting:

-

Art.4

van Frans Landrainstraat via Gergelstraat (R), Wijngaardlaan (R)

Al deze wijzigingen worden gesignaleerd door verkeersborden 431, C3, C3
met onderbord "uitgezonderd plaatselijk verkeer
E3 met biihorende piilen, F41 , F45 en F47.

Art.5

en

Louis Marcelisstraat (L)
van Gergelstraat (rondpunt)via Gergelstraat (L), Wijngaardlaan (R).

- exception circulation

locale",

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 secretaris,
(get.) Geert RRvn¡RereRS

De voorzitter,

(get.) Frédéric Perrr
Voor eensluidend uittreksel,

24 juli2018
De algemeen directeur,

Frédéric Perrr

