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Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer: afsluiten ter Meerenlaan
van vrijdag 21juni 20f 9 t.e.m. maandag 24 juni 2019 "Fête de la Musique"
op zaterdag 22 juni 2019

Her Colleop,

MOTIVERING

Voorgeschiedenis
Brief CCJWO - Centre Culturel et de Jeunesse de Wezembeek-Oppem van 22 februari
2019 "Fête de la Musique" op zaterdag22 juni2019.

Feiten en context
CCJWO - Centre Culturel et de Jeunesse de Wezembeek-Oppem, mevrouw Véronique
Fouarge, beheerster, dient, per brief van 22 februari 2019, een aanvraag in voor de
organisatie van hun muziekfeest "Fête de la Musique" op zaterdag 22 juni 2019, van
18.00 uur tot 24.00 uur.
Zij vragen om hiervoor de ter Meerenlaan af te sluiten, teneinde een podium te installeren
in de ter Meerenlaan ter hoogte van het gemeentelijke buurtcentrum 'FORUM'. Het

podium zal geplaatst worden op vrijdag 21 juni 2019 en weggenomen worden op
maandag 24 )uni 2019.

Voor de veiligheid vragen zij een 1O{al nadars, alsook 10 plooitafels voor telkens 8
personen en 80 stoelen.

Juridische gronden
. De wetten betreffende de politie over het wegverkeer gecoördineerd door het
koninklijk besluit van 16 maart 1968.

.
.

Koninklijk besluit van 1 december 1975 - algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waar de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 over de aanvullende
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en de bekostiging van de
verkeerstekens.

Het decreet van 16 mei 2008 over de aanvullende reglementen op

het

wegverkeer en de plaatsing en de bekostiging van de verkeerstekens.
Omzendbrief MOB/2009/'| van 3 april 2009.

Advies
De politiezone Wokra geeft, per e-mail van 1 1 maart 2019, een gunstig advies

Argumentatie
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Het betreft maatregelen met betrekking op gemeentewegen.
De veiligheid van de bezoekers dient gewaarborgd te worden.

Brs¡-urr
Artikel 1: Vanaf vrijdag 2'l juni 2019, 08.00 uur, tot en met maandag 24 juni 2019,17.00
uur,zal de ter Meerenlaan, tussen de Witte-Dovenetellaan en de haakse bocht in de ter
Meerenlaan, afgesloten worden voor alle verkeer.

Artikel 2: Hierdoor zal een wegomlegging moeten worden georganiseerd:
- het verkeer komende van de Doornenlaan zal worden omgeleid via de Doornenlaan (R),
de Ban Eiklaan (R) en de Witte-Dovenetellaan (R),
- het verkeer komende van de Wifte-Dovenetellaan zal worden omgeleid via de WitteDovenetellaan (R), de Ban Eiklaan (L)en de Doornenlaan (L).

Artikel 3: Vanaf vrijdag 21juni 2019,08.00 uur, tot en met maandag 24 juni2019,17.OO
uur, geldt een parkeerverbod in de ter Meerenlaan, tussen de Witte-Dovenetellaan en de
haakse bocht in de ter Meerenlaan.
Artikel 4: Al deze wijzigingen zullen gesignaleerd worden met de verkeersborden C3, E3
met bijhorende pijlen, F41 en F45c.
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