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AGENDAPUNT

MOTIVERING

Voorgeschiedenis
e-mail van 14 juni 2019 van de politiezone Wokra betreffende het afsluiten van de
Ahornbomenlaan, tussen de Woudlaan en de Rode Beukenlaan, op vrijdag 21 juni 2019
voor plaatsing zwembad door middel van een mobiele hijskraan.
Feiten en context
De heer Serge Spierckel, wonende te Ahornbomenlaan 9 te '1970 Wezembeek-Oppem,
dient een aanvraag in om toelating tot het afsluiten van de Ahornbomenlaan te bekomen,
wegens plaatsen van een zwembad door middel van een mobiele hijskraan op vrijdag 21
juni 2019.

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 11 oktober 1976 waar de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoon¡vaarden 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.
Artikel 119 en artikel 130 bis van de Nieuwe Gemeentewet.

Argumentatie
o Het betreft maatregelen met betrekking op een gemeentewegen.
. Het is een dringende noodzakelijkheid, voor het ordelijk en veilig verloop, om
maatregelen te treffen voor de regeling van het verkeer.
BESLUIT
Artikel

1

Op vrijdag 21 juni 2019 van 07:00 uur tot 19:00 uur wordt

de

Ahornbomenlaan, tussen de Woudlaan en de Rode Beukenlaan, afgesloten
voor alle verkeer.

Artikel2:

Een parkeerverbod wordt ingesteld in de Ahornbomenlaan aan de overzijde
van het huisnummer 9.

Artikel 3:

Ter hoogte van het kruispunt Woudlaan met de Ahornbomenlaan wordt een
nadar geplaatst met daarop het bord F45c. Ter hoogte van het kruispunt
Ahornbomenlaan met de Rode Beukenlaan wordt eveneens een nadar
geplaatst met daarop het bord F45c.

Artikel4:

Dit parkeerverbod en afsluiting zal aangeduid worden met de borden E3 met
bijhorende onderborden en F45c.

Artikel5:

De betrokken bewoners worden door de aanvrager, op voorhand, schriftelijk
en met inachtneming van de taalwetgeving, op de hoogte gesteld van de

werkzaamheden en bijhorende maatregelen.
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