UITTREKSEL UIT DE NOTULEN
VAN HET SCHEPENCOLLEGE

Provincie

Vlaams-Brabant

ZITTING van 23 augustus 2018

GEMEENTE

Aanwezig:

de heren en mevrouwen

WEZEMBEEK.OPPEM
De burgemeester-voorzitter: Frédéric PETff

B

Schepenen:

Fabienne MTNEUR-BoucAu en Dominique MATTHYS-REYNrERs

Secretaris:
AceruoRpurur

Nico|eGEERSEAU-DESMEr,JeanCRÊvEcoEUR,

3

Geert RAYMAEKERS

Tr¡oeluxE poullevenonoerr¡rc op net wecvenxeen: MrnloeRsc¡nnoe: erslulre¡l
STRAAT OP ZATERDAG 29 SEPTEMBER

2OI8

Her Colleoe,
Gelet op de wetten betreffende de politie over het wegverkeer gecoördineerd door het
Koninklijk Besluit van 16 maart 1968;

Geletop het Koninklijk Besluitvan 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;
Ovenruegende de aanvraag van de heer Dirk Vnru Srven, uit naam van de voorzitter van

de sportraad van de

CulruuRRAAD Wezen¡eeer-OppEM, om de Maaldersgaarde te
mogen afsluiten voor alle verkeer op zaterdag 29 september 2018 tussen 13.00 uur en
18.00 uur naar aanleiding van de sportdag;

Overwegende dat de volgende maatregelen betrekking hebben op gemeentewegen;

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

Ovenregende dat het afsluiten van de straat beperkte hinder vormt voor de bewoners;

Beslurr:

Art.1

Op zaterdag 29 september 2018, tussen 13.00 uur en 18.00 uur, wordt de
Maaldersgaarde afgesloten voor alle verkeer.

F.ft.2

Op zaterdag 29 september 2018, tussen 13.00 uur en 18.00 uur, zal er
parkeerverbod voorzien worden in de ganse Maaldersgaarde.

Art.3

De bewoners van de Maaldersgaarde zullen, door de organisatoren, op
voorhand, schriftelijk en met inachtneming van de taalwetgeving, venvittigd
worden van de te veruvachten hinder.

Art.4

Deze verkeerswijziging zal aangeduid worden met de borden C3 en E3

De secretaris,
(get.) Geert RRYn¡RereRs

De voorzitter,
(get.) Frédéric Perlr

Voor eensluidend uittreksel,
27 augustus 2018
De algemeen directeur,

KERS

c

Pelr

