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Besluit van de burqemeester - qemeenteliike verordeninq plaatsinq verkeersborden
tiidens weqeniswerken: Naar aanleiding van werken aan Vierarmenkruispunt en
Léonardkruispunt: plaatsen van weqsiqnalisatie:
op afrit 2 Rinq 0 (richtinq Zaventem) + op Wezembeeklaan onder brug riirichtinq
Woluwe + op Wezembeeklaan ter hooqte van oprit 2 Rinq 0 richtinq
Vierarmenkruispunt
in de periode van 5 april2019 tot en met 19 april 2019
Dr BuRcrvpESTER,
Voorgeschiedenis
e-mail van 29 maart 2019 van de politiezone Wokra betreffende de aanvraag van 26
maart 2019 van de firma Willemen lnfra nv voor het plaatsen van wegsignalisatie n.a.v
werken aan Vierarmenkruispunt en Léonardkruispunt.

Feiten en context

De firma Willemen NV, Booiebos 4 te 9031 Gent, verantwoordelijke signalisatie
Theunynck Martin, dient een aanvraag in voor het plaatsen van wegsignalisatie op
grondgebied

van

Wezembeek-Oppem

naar aanleiding van werken

aan

Vierarmenkruispunt en Léonardkruispunt.
Het betreft maatregelen met betrekking op gewestwegen.
Het is noodzakelijk, voor het ordelijk en veilig verloop, om maatregelen te treffen voor de
regeling van het verkeer.

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

.
.

Koninklijk Besluit van I 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 plaatsingsvooruvaarden 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
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en de bekostiging van de
verkeerstekens.

.

Omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009.

Advies
De politiezone WOKRA levert een signalisatievergunning af, die als bijlage wordt
bijgevoegd.
BesLurr:

Artikel 1: ln de periode van 05 april2019 tot en met 19 april2019 is de uitvoering van de
in de titel omschreven plaatsing wegsignalisatie toegestaan onder deze verordening.

Artikel2:

.

Op de afrit 2 van de Ring 0 (rijrichting Zaventem) wordt het bord F41 (rechts)
geplaatst.

.
.

Aan het einde van deze afrit wordt het bord F41 (links) geplaatst.

.

Op de Wezembeeklaan ter hoogte van de oprit
wordt het bord F41(links) geplaatst.

Op de Wezembeeklaan (onder de brug, rijrichting Woluwe) wordt het bord F41 (links)
geplaatst.

2

(rijrichting Vierarmenkruispunt)

Artikel 3: Al deze wijzigingen worden gesignaleerd door verkeersbord F41.
Artikel 4: Dit besluit ter bekrachtiging voor te leggen aan het college van burgemeester en
schepenen.
Opgemaakt te Wezembeek-OPPem,

29 maart2019
aan gewezen-bu rgemeester

(get.) Frédéric Petit
Voor eensluidend uittreksel,

29 maarl2019
rgemeester

Frédéric

Algemeen directeur

