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2.

Geert RAYMAEKERS

TUDELUKE POLITIEVERORDENING OP HET WEGVERKEER .
14 oxroeEn 201 I - wt¡r enN e¡x eN ¡srntollnN

VERKIEZINGEN VAN

Her Collece,
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 plaatsingsvoonivaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op het Ministerieel rondschrijven van 14 november 1977 betreffende

de

aanvullende reglementen en de plaatsing van verkeerstekens;
Gelet op artikel 119 en artikel 130bis van de Nieuwe Gemeentewet;

Overwegende dat de volgende maatregelen gemeentewegen betreffen;
Overuvegende dat op 14 oktober 2018 de gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden;

Overwegende de verkeersdrukte die deze verplichting met zich meebrengt;
Ovenvegende dat verbodsbepalingen zullen getroffen worden om het verkeer in de
juiste richting te leiden;

Overwegende dat het noodzakelijk is om tijdens de opening der stembureaus
maatregelen te nemen tot vrijwaring van de orde en tot een goede regeling van een
veilig verkeer;
Ovenvegende dat deze reglementering niet strijdig is met het algemeen belang, noch
met de veiligheid van het verkeer;

Beslurr:

Art.1 Op zondag

14 oktober 2018 tussen 07.00 uur en 16.00 uur in de volgende

straten een eenrichtingsverkeer in te stellen:
in de ter Meerenlaan tussen de Witte-Dovenetellaan en de Doornenlaan
(het verkeer wordt er toegelaten in de richting van de Doornenlaan), in de
Ban Eiklaan/Muurstraat tussen de Nigellestraat en de Witte-Dovenetellaan
(het verkeer wordt er toegelaten in de richting van de Nigellestraat) en in de
Witte-Dovenetellaan tussen de Ban Eiklaan en de ter Meerenlaan (het
verkeer wordt er toegelaten in de richting van de ter Meerenlaan).

(

Att.2

Op zondag 14 oktober 2018, tussen 07.00 uur en 16.00 uur, het parkeren en
stilstaan te verbieden:
in de ter Meerenlaan langs de onpare kant tussen nr. 5 en de Doornenlaan,
in de Muurstraat tussen de Witte-Dovenetellaan en de Ban Eiklaan langs de
linkerkant van de rijrichting,
in de Ban Eiklaan langs de linkerkant van de rijrichting tot aan de
Nigellestraat,
in de Witte-Dovennetellaan langs de pare kant tussen de ter Meerenlaan en
de dwarsparking,
in de Leopold lll laan langs de pare kant tussen de Witte-Dovenetellaan en
de Mechelsesteenweg,
in de Astridlaan langs de onpare kant tussen nr. 1 en nr. 99,
in de Astridlaan langs de pare kant tussen nr. 17 en nr. 21 ,
in de Astridlaan langs de pare kant tussen nr. bushalte en nr. 57,
in de Astridlaan langs de pare kant tussen nr. (tegenover) 69 en nr. 70,
in de Astridlaan langs de pare kant tussen nr. 80 en nr. (tegenover) 89.

-

Art.3 Al deze wijzigingen te signaleren met de verkeersborden
D1 ,

C1, C3, C31a, C31b,

83, F41, F45 en nadarafsluitingen.

De voorzitter,

De secretaris,
(get.) Geert RAYMAEKERS

(get.) Frédéric Perlr
Voor eensluidend uittreksel,

I

oktober 2018

De algemeen directeur,

ric PErrr

