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1.4. GeueerureltJKE vERoRDEN¡NG HoUDENDE pLAATSING vAN vERKEERSBoRDEN TIJDENS
wEGENTSwERKEN: Hentooe¡¡ut¡t 102
RIOOLAANSLUITING
VAN 4 T.E.M. 12 OKToBER 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 plaatsingsvoonruaarden 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 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

Ovenrvegende de aanvraag van de firma VeRsRAereN lrurna NV, Haverheidelaan 10 te
9140 Temse, werfleider de heer Thomas Vnru Dr Voonoe, in opdracht van de firma
Dr WnreRcRoEp, Herbert Hoverplein 23 te 3000 Leuven, om werken te mogen
uitvoeren in de Hertogenlaan ter hoogte van huisnummer 102 en dit in de periode van
0'l oktober 2018 t.e.m. 12 oktober 2018;
Overuvegende de afgeleverde signalisatievergunning welke als bijlage wordt bijgevoegd;
BesLurr:

Art.l

Van 4 oktober 2018 tot en met 12 oktober 2018, is de uitvoering van de in de
titel omschreven werkzaamheden toegestaan onder deze verordening.

Art.2 Van 4 oktober 2018 tot en met 12 oktober 2018 wordt een

parkeerverbod

ingesteld ter hoogte van de Hertogenlaan 102 en dit langs beide kanten.

Art.3

Al deze wijzigingen worden gesignaleerd door verkeersborden A7b, A7c, 431,
819, 821, C43, C46 en E3 met bijhorende pijlen.

Art.4

De betrokkenen worden door de aannemer schriftelijk en met inachtneming van
de taalwetgeving, op de hoogte gesteld van de werkzaamheden en bijhorende
maatregelen.
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