UITTREKSEL UIT DE NOTULEN
VAN HET SCHEPENCOLLEGE

Provincie

Vlaams-Brabant

ZITTING van 9 augustus 2018

GEMEENTE

Aanwezig:

de heren en mevrouwen

WEZEMBEEK-OPPEM
De burgemeester-voorzitter: Frédéric PETrr

E

Schepenen:

Fabienne MTNEUR-BoucAu en Dominique MATTHYS-REYNtERs

Secretaris:

AceruoRpu¡¡r:

N¡coleGEERSEAU-DESMET, JeanCRÊvecoeuR,

s.

Geert RAYMAEKERS

Tl¡oeu¡xe

PoulevERoRDENrNc oP
HET WEGVENXEER: AFSLUITEN
Louls ulncELtssrRAAT- TrissEN 'r Vpr nprp EN DE EUROPALAAN. EN DE EUROPALAAN OP
zoNDAG 16 sppreuspn
I - D¡c vAN DE Mosrlrrerr
Her Couece,
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 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;
Overuvegende dat de volgende maatregelen betrekking hebben op gemeentewegen;
Overuvegende dat de evolutie van de lokale omstandigheden een aanpassing van het
reglement vereist;

ovenrvegende dat op zondag 16 september 2018 "De dag van de Mobiliteit" wordt
georganiseerd, waar het gemeentebestuur van Wezembeek-Oppem wenst aan deel te

nemen door een verkeersvrije zone te creëren ter hoogte van het gemeentehuis,
Louis Marcelisstraat tussen 't Veldeke en de Europalaan tussen 14.00 uur en 19.00 uur;
BESLUIT:

Art.

1

Op zondag 16 september 2018, tussen 14.00 uur en 19.00 uur wordt de
Louis Marcelisstraat afgesloten voor alle verkeer, tussen 't Veldeke en de
Europalaan, uitgezonderd voor de bussen.

Att.2

Op zondag 16 september 2018, tussen 14.00 uur en 19.00 uur, wordt in
deze zone een snelheidsbeperking van 20 km/u voor de bussen ingesteld.

Art.3

Op zondag 16 september 2018, tussen 14.00 uur en 1g.00 uur, wordt in
deze verkeersvrije zone een parkeerverbod ingesteld.

Art.4

Op zondag 16 september 2018, tussen 14,00 uur en 19.00 uur, wordt een
omleiding ingesteld:

- voor het verkeer, komende uit de richting van de Gergelstraat, via de
Gergelstraat (R), de Schone Luchtlaan (L), de Wijngaardlaan (R),
- voor het verkeer, komende uit de richting van de
Jozef De Keyzerstraat, via de Wijngaardlaan (L), de Schone Luchtlaan
(R), de Gergelstraat (R).

Art.5

Al deze wijzigingen worden gesignaleerd door de borden C3, F41 en E3
met bijhorende pijlen.

De voorzitter,

De secretaris,

(get.) Frédéric Perlr

(get. ) Geert RAYMAEKERS

Voor eensluidend u ittreksel,
13 augustus 2018

De algemeen directeur,

GëêTt

Pert

