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Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer afsluiten van Witte-Dovenetellaan'
tusseñ de Leopold llt laan tót åan Oe splltsing Witte-Dovenetellaan riirichting
Leopold lll laan, op woensdag 1 mei 2019, voor "Foire au brol"
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1S aprit 201g van de politiezone Wokra - advies en tijdelijke politieverordening

"-r"ìí
voor "Foire au brol" op woensdag

_

1 mei 2019.

Feiten en context
Brol",
De politiezone Wokra geeft een gunstig advies voor de organisatie van "Foire au
tot
lll
laan
maàr stett voor om Oe \¡Vitte-Oovéneteilaan af te sluiten, tussen de Leopold
een
en
lll
laan
aan de splitsing Witte-Dovenetellaan in de rijrichting van de Leopold
omleiding te voorzien.

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

.

het
Koninklijk besluit van 1 december 1975 - algemeen reglement op de politie van
weg'
wegverkeer en van het gebruik van de openbare

.

Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waar de minimumafmetingen
Oi.¡zondere plaatsingsvooruvaarden van de verkeerstekens worden bepaald'

.

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

.

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 over de aanvullende
reglementen op het wegvert<eer en de plaatsing en de bekostiging van de

en

de

verkeerstekens.

.
o

Omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009.

¡

Het betreft maatregelen met betrekking op gemeentewegen'

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

BESLUIT

Artikel

1

op woensdag 1 mei 2019, wordt de witte-Dovenetellaan afgesloten voor
alie verkeer tussen de Leopold lll laan tot aan de splitsing
Witte-Dovenetellaan rijrichting Leopold lll laan'

Artikel2:

ln de Witte-Dovenetellaan

tussen Leopold

lll

laan en

splitsing

Witte-Dovenetellaan rijrichting Leopold lll Laan wordt een parkeerverbod
ingesteld op de aanwezige parkeerplaatsen op woensdag 1 mei 20'19
tussen 08.00u en 18.00u.

Artikel3:

Een wegomleiding zal voorzien worden voor het verkeer, rijdende op de
Witte-Dovenetellaan richting Leopold lll laan. Het verkeer zal rechts de
ter Meerenlaan en dan links de Doornenlaan dienen in te rijden.

Artikel4:

Al deze wijzigingen zullen aangeduid worden met de verkeersborden C3,
F41, F45, E3 en bijhorende pijlen type Xa,b en d.
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