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ZITTING van 9 augustus 2018

GEMEENTE

Aanwezig:

de heren en mevrouwen

WEZEMBEEK.OPPEM
De burgemeester-voorz¡tter: Frédéric PETrr

E

Schepenen:

Fabienne MTNEUR-BoucAu en Dominique MAfiHyS-REyNtERS

Secretaris:
Aceruonpurut

Nico|eGEERSEAU-DESMET, JeanCnÊvecoeun,

I

Geert RAYMAEKERS

Goeoxpunlruc Tl.lopu.lrp Pourrpvrnonn
OP HET WECVCRX¡EN: MPEUWEruLAAN
WIJKFEEST ¡IWARANDEBERG'' - ZONDAG 9 SEPTEMBER 2018

-

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 plaatsingsvoonryaarden 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;

Ttur, vertegenwoordigd door de
heer Jean-Claude PEptru, Waterhoenlaan 1 te Wezembeek-Oppem, om een wijkfeest in
te richten in de Meeuwenlaan op zondag 9 september 2018 tussen 10.00 uur en
Overuvegende de aanvraag van de vereniging Fnee

18.00 uur;
Overwegende dat de Meeuwenlaan een doodlopende straat is met een pleintje;
Ovenivegende dat dit evenement een bijeenkomst betreft van ongeveer 60 personen
waaronder een aantal kinderen en dat hun veiligheid dient verzekerd te worden op het
pleintje en omgeving in de Meeuwenlaan;
ovenrvegende dat de volgende maatregelen betrekking hebben op gemeentewegen;
Ovenruegende dat de evolutie van de lokale omstandigheden een aanpassing van het
reglement vereist;

Besturr:

Art.l op zondag 9 september

2018, tussen 10.00 uur en 18.00 uur, zal het
verkeer, uitgezonderd het plaatselijk verkeer, verboden worden in de
Meeuwenlaan.

Art.2

Dit verbod zal aangeduid worden met het bord C3 met

onderbord

"uitgezonderd plaatselijk verkeer - excepté circulation locale" op een nadar,
ter hoogte van het kruispunt Warandeberg/Meeuwenlaan.
Art.3

De bewoners van de Meeuwenlaan zullen door de organisator vooraf
schriftelijk, conform de taalwetgeving, op de hoogte worden gebracht van de
gebeurtenis.

De voorzitter,

De secretaris,
(get.) Geert RRvn¡Rerens

(get.) Frédéric Perlr
Voor eensluidend uittreksel,
14 augustus 2018

De algemeen directeur,

Geert

RnYUAEKERS

meester,

Perrr

