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Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer afsluiten van de Hertogenlaan
voor het storten van een betonplaat - Hertogenlaan 180 - 19 april 2019

24.

AceNoRpurur

Aanwezig

Her Collece,
MOTIVERING

Voorgeschiedenis
e-mail van 3 april 2019 van de politiezone Wokra betreffende aanvraag van de firma
Blavier, Rue Campagne du Moulin 7 te 4470 Saint-Georges-sur-Meuse, de heer
Joel Brunetta, voor het uitvoeren van werken ter hoogte van Hertogenlaan 180, zijnde het
storten van een vloerbetonplaat en afsluiten van de straat tussen 07.00 uur en 10.00u
wegens grote vrachtwagen met pompinstallatie die de werken dient uit te voeren.
Feiten en context
De firma Blavier, Rue Campagne du Moulin 7 te 4470 Saint-Georges-sur-Meuse, de heer
Joel Brunetta, vraagt voor het uitvoeren van werken ter hoogte van Hertogenlaan 180,
zijnde het storten van een vloerbetonplaat en het afsluiten van de straat tussen 07.00 uur
en 10.00u wegens een grote vrachtwagen met pompinstallatie die de werken dient uit te
voeren.

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

a

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 plaatsingsvoon¡vaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
a

Het decreet van 16 mei 2008 over de aanvullende reglementen op het wegverkeer en
de plaatsing en de bekostiging van de verkeerstekens.

a

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.

a

Omzendbrief MOB/200911 van 3 april 2009.

a

Het is noodzakelijk, voor het ordelijk en veilig verloop, om maatregelen te treffen voor
de regeling van het verkeer.

Advies
De politiezone Wokra levert een signalisatievergunning af, die als bijlage wordt
bijgevoegd.

Beslurr
Artikel

1

Op 19 april 2019 is de uitvoering van de in de titel

omschreven

werkzaamheden toegestaan onder deze verordening.
Artikel2:

Op 19 april 2019 wordt de Hertogenlaan ter hoogte van het kruispunt met

de Mechelsesteenweg en aan het kruispunt met de Bosweg

volledig

afgesloten.

Artikel

3:

Een omleidingzal voorzien worden via de Bosweg en de Hardstraat.

.

Voor het verkeer komende van de Mechelsesteenweg zal een bord
"omleiding/déviation" naar rechts voorzien worden. Aan het kruispunt
HardstraaUBosweg zal een omleiding /déviation" naar links voozien
worden.

.

Voor het verkeer komende van de Hertogenlaan zal een bord
"omleiding/déviation" naar links voorzien worden. Aan het kruispunt
HardstraaUBosweg zal een bord "omleiding/déviation naar links voorzien

worden.

Artikel4:

Een parkeerverbod zal voorzien worden tussen de

huisnummers

Hertogenlaan 178 en Hertogenlaan 182.

Artikel5:

Al deze wijzigingen worden gesignaleerd door verkeersborden 431,

C3,

E3 met bijhorende onderborden, en F41 (omleiding/déviation).

Aan gewezen-bu rgemeester,

Algemeen directeur,
(get.) Geert Raymaekers

(get.) Frédéric Petit
Voor eensluidend uittreksel,

ril2019
De algemeen directeur,

De

rgemeester,

éric Petit

