UITTREKSEL UIT DE NOTULEN
VAN HET SCHEPENCOLLEGE

Provincie
Vlaams-Brabant

ZITTING van 20 september 2018

GEMEENTE

Aanwezig:

de heren en mevrouwen

WEZEMBEEK.OPPEM
De burgemeester-voozitter : Frédéric PETtr

B

Schepenen: Nico|eGEERSEAU-DESMET, MurielleJAUBERT,JeanCRÊvEcoEUR,
Fabienne MTNEUR-BoucAu en Dominique MA]-ÍHys-REYNrERs

Secretaris:

AceruoRpurur:

1.8

Geert RAYMAEKERS

GEMEENTELIJKE VERORDENING HOUDENDE PLAATSING
1O - PERIODE

VERKEERSBORDEN TIJDENS WEGENISWERKEN - BOSWEG
24 SEPTEMBER 2O1B TOT EN MET 5 OKTOBER 2O1B

VAN
VAN

HET COLLEGE,
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

Overwegende dat de volgende maatregelen gemeentewegen betreffen;
Overwegende dat het voor het ordelijk en veilig verloop noodzakelijk is om maatregelen te
treffen tot de regeling van het verkeer;
Overwegende de aanvraag van VeRaReere¡r lrurnn NV, Haverheidelaan 10 te 9'140 Temse
i.o.v. Dr WRrcncnoep, Herbert Hoverplein 23 te 3000 Leuven om werken uit te voeren in de
periode van24 september 2018 tot en met 5 oktober 2018 aan de Bosweg 10 te
Wezembeek-Oppem;

Overwegende de afgeleverde signalisatievergunning welke als bijlage wordt bijgevoegd;
BESLUIT

Art.

1.

Arl.2.

Vanaf 24 september 2018 tot en met 5 oktober 2018 is de uitvoering van in de
titel omschreven werkzaamheden toegestaan onder deze verordening.
Vanaf 24 september 2018 tot en met 5 oktober 20'18 wordt ter hoogte van de
Bosweg 10 een parkeerverbod ingesteld.

Art.3.

Vanaf 24 september 2018 tot en met 5 oktober 2018 wordt ter hoogte van de
Bosweg 10 een wegversmalling ingesteld.

Att.4.

Al deze wijzigingen worden gesignaleerd door verkeersborden 47c,431, C43
(snelheidslimiet 30), D1, E3 met bijhorende pijlen.

Art. 5.

Door reeds gestarte wegenwerken is de Bosweg reeds ingesteld als
éénrichtingsverkeer.

De voorzitter,

De secretaris,

(get.) Frédéric Pertr

(get. ) Geert Revrr¡nereRs

Voor eensluidend u ittreksel,
21 september 2018
De algemeen directeur,

Geert

