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op het wegverkeer: instellen van tijdelijk
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kraan, vanaf l3 mei 2019 tot en met 31 mei 2019, uitgezonderd de weekends
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Voorgeschiedenis

e-mail van

9

mei 2019 van de politiezone Wokra n.a.v. aanvraag van de heer
2 door

Frédéric Wathelet voor het uitvoeren van dakwerken aan zijn woning Bergstraat
de firma Entreprise de Toitures LAROY Dimitri sprl.

Feiten en context
De heer Wathelet Frédéric, wonende Bergstraat 2 te 1970 Wezembeek-Oppem, dient
een aanvraag in voor het uitvoeren van dakwerken door de firma Entreprise de Toitures
LAROY Dimitri SPRL, waarbij er een kraan deels dient geplaatst te worden op de
openbare weg en dit vanaf 13 mei 201 g tot en met 31 mei 2019.

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

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

a

Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waar de minimumafmetingen
bijzondere plaatsingsvoon¡vaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

en

de

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.

Argumentatie
De maatregelen hebben betrekking op gemeentewegen.
De evolutie van de lokale omstandigheden vereist een aanpassing van het reglement.

Voor het uitvoeren van dakwerken aan de woning, gelegen Bergstraat 2, wordt er een
kraan deels op de openbare weg geplaatst vanaf 13 mei 2019 tot en met 31 mel 2019.
Deze kraan zal dag en nacht geplaatst blijven, uitgezonderd de weekends.

De woning, gelegen Bergstraat 2, bevindt zich aan het kruispunt Bergstraat met de
Lange Eikstraat.

Door de plaatsing van de kraan wordt het zicht op het verkeer in de Lange Eikstraat
belemmerd voor het verkeer rijdende in de Bergstraat.

De politiezone Wokra stelt voor om een tijdelijk eenrichtingsverkeer in te stellen van
maandag tot en met vrijdag.

De firma Entreprise de Toitures LAROY Dimitri sprl kan zich vinden in het voorstel van de
politiezone Wokra.
De firma Entreprise de Toitures LAROY Dimitri sprl is verantwoordelijk voor het plaatsen
en verzetten van de verkeersborden.

Beslur
Artikel I

ln de

de Lange Eikstraat en

Bergstraat, tussen het kruispunt met

het

kruispunt met de Bergenblokstraat, wordt er tijdelijk een eenrichtingsverkeer
ingevoerd. De toegelaten rijrichting zal komende van de Bergstraat rijdende
richting Bergenblokstraat zijn.

Artikel2:

Het eenrichtingsverkeer zal van kracht zijn op de weekdagen vanaf maandag
tot en met vrijdag. Dit vanaf 13 mei 2019 tot en met 31 mei 2019.

Artikel 3:

Deze wijzigingen worden aangeduid met de verkeersborden F19 (kruispunt
Lange Eikstraat met Bergstraat) en C'1 met onderbord M5 (op het kruispunt
Bergstraat met Bergenblokstraat), het bord F41 wegomleiding/déviation (op

kruispunt Bergstraat

met

Bergenblokstraat),

het bord

F41

wegomleiding/déviation (op kruispunt Bergenblokstraat met Lange Eikstraat).

Artikel4:

Het bestaande tweerichtingsverkeer in de Bergstraat wordt vanaf 13 mei
2019 tot en met 31 mei 2019 opgeheven tussen de kruispunten Lange
Eikstraat en Bergenblokstraat en vervangen door eenrichting op
hogervermelde tijdstippen.

Artikel5:

De bewoners van de Bergstraat en de Kleine Bergstraat worden door de
aanvrager, per brief, conform de taalwetgeving, in twee talen Nederlands en
Frans, met voorrang voor het Nederlands,

in kennis gesteld van de

verkeerswijziging.

Aangewezen-burgemeester,
(get.) Frédéric Petit

Algemeen directeur,
(get.) Geert Raymaekers
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De
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