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Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer: afsluiten Krommestraat,
gedeelte tussen de Van Severlaan en de Nachtegalenlaan, voor een
wijkfeest voor de "Dag van de Buren" in de Krommestraat op zondag 26
mei2019

Her Collrce,

MOTIVERING

Voorgeschiedenis
E-mail van 28 maart 2019 van mevrouw Sofie Aelst voor de organisatie van een wijkfeest
voor de "Dag van de Buren" in de Krommestraat op zondag 26 mei 2019.
Feiten en context
Mevrouw Sofie Aelst, wonende Krommestraat 20 te 1970 Wezembeek-Oppem, vraagt,
per e-mail van 28 maart 2019, toelating voor de organisatie van een wijkfeest voor de
"Dag van de Buren" op zondag 26 mei 2019 in de Krommestraat. Vorig jaar waren er op
de middag 110 personen aanwezig. Erzalwaarschijnlijk muziek gespeeld worden, maar
niet erg luid.

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 I 1 oktober 1976 waar de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoonvaarden 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 23januari 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.
Het is noodzakelijk, voor het ordelijk en veilig verloop, om maatregelen te treffen
voor de regeling van het verkeer.
De evolutie van de lokale omstandigheden vereist een aanpassing van het
reglement.
Het betreft maatregelen met betrekking op gemeentewegen.

Advies
De politiezone Wokra geeft, per e-mail van 16 april 2019, een gunstig advies.
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Brslutr
Artikel 1: Op zondag 26 mei 2019, vanaf 10.00 uur tot 23.00 uur, wordt de Krommestraat
afgesloten tussen de Van Severlaan en de Nachtegalenlaan.

Artikel 2: Op zondag 26 mei 2019 vanaf 9.00 uur geldt er een parkeerverbod in de
Krommestraat tussen de Van Severlaan en de Nachtegalenlaan.

Artikel 3: Dit parkeerverbod wordt gesignaleerd met de borden E3 en bijhorende pijlen
type Xa.

Artikel

4: Een

wegomlegging zal voorzien worden via de Van Severlaan (L) en de

Nachtegalenlaan (L).

aan gewezen-burgemeester

algemeen directeur

(get.) Frédéric Petit

(get.) Geert Raymaekers
Voor eensluidend uittreksel,
De algemeen directeur
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