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E-mailvan 15 februari 2019 Politiezone Wokra - aanvraag jaarvergunning
2019 voor uitvoering groen- en netheidonderhoudswerken op N226Wezembeeklaan en N227-Mechelsesteenweg door NV ANROB

Her

Collecr,

MOTIVERING

Voorgeschiedenis
e-mailvan 15 februari2019 van de politiezone WOKRA betreffende de aanvraag van NV
ANROB.

Feiten en context

De NV ANROB, Veldeken 44A te 9240 Zele, dient een aanvraag in voor het bekomen

van een

voor de

van

jaarvergunning 2019
groen- en
uitvoering
netheidonderhoudswerken op de N226-Wezembeeklaan en de N227-Mechelsesteenweg.

Juridische gronden
Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en
de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens (artikelen B en 10).
Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij

de minimum afmetingen en

de

bijzondere plaatsingsvoonvaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

K.B. van 1 december 1975 algemeen reglement op de politie van het wegverkeer,
inzonderheid op de artikelen 60.2, 73 en 78, latere wijzigingen met inwerkingtreding tot
heden.

Algemene omzendbrief nopens de wegsignalisatie - vernieuwd uitgave Deel V
"Signalisatie van werken". Tekst en platen; BRA/570 nr.447.504 d.d. 31.10.1978 en
latere wijzigingen.
Standaardbestek 250 voor de wegenbouw - Hoofdstuk X - 3. Signalisatie van de werken.

Ministerieel Besluit van

7 mei 'f999 betreffende

het signaleren van werken

en

verkeersbelemmeringen op de openbare weg.
Besluit van de gemeenteraad van 14 mei2007, houdende aanpassing beslissing van de
gemeenteraad van 9 mei 2006, houdende vaststelling Algemeen Politiereglement, met
ingang van 1 september 2006, zoals gewijzigd bij beslissingen van 3 juli 2006,26 maarl
2007 en 17 december 2018, hierna Algemeen Politiereglement genoemd.

Advies
De politiezone Wokra leverde de signalisatievergunning desbetreffend af op 15 februari

2019.
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BESLUIT

Zele' om
Artikel 1: Beslist toelating te verlenen aan NV ANROB, Veldeken 44A te 9240
groennetheidonderhoudswerken
en
van
werken uit te voeren, tã"¡. bepaald uitvoering
gelegen op qel
op O" g"*".twegen ÑZZO-Wui"tbeeklaan en ruZZ7-Uechelsesteenweg

in de periode vanaf heden t'e'm' 31
õi""ãg"b¡"d van"de gemãente Wezembeek-oppem de toelating bekwamen van het
december 201g, op uôo*a"tO" dal zii hiervoor
Agentschap Wegen & Verkeer.
politiezone wokra en
Artikel 2: De NV ANROB, Veldeken 44Ate 9240 Zele, verwittigt de
7 dagen vooraf,
nài g¿meentebestuur telkens voor de aanvang van de werken,.minstens
technischedienst@wezembeekpz.WoKäyerkeer@potice.belgium.eu
en
Ë;"iiñ

ü

oppem.be.

betrokken bewoners'
Artikel 3: De NV ANROB, Veldeken 44Ale 9240 Zele, verwittigt de

minstens drie werkdáõ"n

op voorhand, schrifteliik en met inachtneming van

de

taalwetgeving, van de wèrkzaamheden en bijhorende maatregelen'

15 februari 2019
Artikel 4: Al de bepalingen vermeld in de signalisatieverg-unning van
;foàiãting tot aanbrengãn u"n signalisatie trli. SZlZOtg'afgeleverd door de politiezone
WOKRA, zijn hier eveneens van toepassing.
en^ver!991
Artikel 5: Beslist deze vergunning over te maken aan het Agentschap wegen
6 te 3000
Diestsepoort
Boutsgebouw,
Dirk
Àtoâr¡ns Wegen en Verkeär Maãms-Brabant,
Leuven.

Algemeen directeur
(get.) Geert RaYmaekers

Burgemeester

(get.) Frédéric Petit

22, a2, ïtlß
Voor eensluidend uittreksel,

De algemeen directeur
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