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Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer: afsluiten ter Meerenlaan woensdag 15 mei 2019 - "Dag van de opvoeding"
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Voorgeschiedenis
Aanvraag afdeling vrije tijd, administratie cultuur, jeugd en sport - organisatie "Dag van de
opvoeding" op woensdag 15 mei 2019.

Feiten en context
Het gemeentebestuur van Wezembeek-Oppem, afdeling vrije tijd, administratie cultuur,
jeugd en sport, organiseert op woensdag 15 mei 2019, tussen 12.00 uur en 17.00 uur,
activiteiten i.h.k.v. de "Dag van de opvoeding", waarbij de ter Meerenlaan, tussen de
haakse bocht in de ter Meerenlaan en de Witte-Dovenetellaan, dient afgesloten te
worden.
Het betreft maatregelen met betrekking op gemeentewegen.

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.

.

Het decreet van 16 mei 2008 over de aanvullende reglementen op

het

wegverkeer en de plaatsing en de bekostiging van de verkeerstekens.

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

reglementen

verkeerstekens.

Omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009.
Besluit van de gemeenteraad van 6 juli 2009 houdende delegatie aan het college
burgemeester en schepenen van de vaststelling van aanvullende
reglementen op de politie over het wegverkeer.

van

Advies
De politiezone Wokra geeft een gunstig advies per e-mail van 11 maart 2019

Argumentatie
Deze organisatie is gericht op kinderen en jongeren, die gebruik kunnen maken van de
openbare weg om te spelen, waarbij hun veiligheid dient gewaarborgd te worden.
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Beslu¡t
Artikel 1 : Op woensdag 15 mei 2019, tussen 12.00 uur en 17.00 uur, zal de ter
Meerenlaan, tussen de haakse bocht in de ter Meerenlaan en de Witte-Dovenetellaan
afgesloten worden voor alle verkeer.

Artikel 2: Op woensdag 15 mei 2019 zal er tussen 12.00 uur en 17.00 uur een
parkeerverbod gelden in de ter Meerenlaan, tussen de haakse bocht in de ter
Meerenlaan en de Witte-Dovenetellaan.

Artikel 3:Al deze wijzigingen zullen gesignaleerd worden met de verkeersborden C3, E3,
F41 en F45c.
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