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Besluit van de brrroemeesfer - oemeenfeli ike verordenino olaatsino verkeersborden

tiidens weoeniswerken oo orondoebied Kraainem. Oscar de Burburelaan. met
siqnalisatie op qrondqebied Wezembeek-Oppem. vanaf 3 iuli tot en met 10 iuli 2019
De BuncrveESTER,

Voorgeschiedenis
e-mail van 2 juli 2019 van de politiezone Wokra betreffende werken op grondgebied
Kraainem met signalisatie op grondgebied van Wezembeek-Oppem.
Feiten en context
e-mail van 2 juli 2019 van de politiezone Wokra betreffende de aanvraag van de firma

NV Soga, Aven Ackers 14, 9130 Verrebroek/Beveren, verantwoordelijke

LIGON

Jonathan, om dringende herstelwerken uit te voeren in de periode vanaf 03 juli 2019 tot
en met 10 juli 2019 op het grondgebied van Kraainem in de O. De Burburelaan en
waarbij tijdens een periode van de werken in deze straat gedeeltelijk eenrichtingsverkeer
van toepassing zal zryn.
De signalisatie voor deze werken en de omleiding zullen eveneens op het grondgebied
van Wezembeek-Oppem geplaatst worden.

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 plaatsingsvoorwaarden 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 MO8/200911 van 3 april2009.

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

Argumentatie
. 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.

Besrurr:
Artikel

1:

Vanaf 03 juli 2019 tot en met 10 juli 2019 is de uitvoering van de in de

titel omschreven werkzaamheden (grondgebied Kraainem) toegestaan onder

deze

verordening voor wat betreft de signalisatie op het grondgebied van Wezembeek-Oppem.
Het betreffende de volgende verkeersinrichtingen ingevolge werken op het grondgebied
van Kraainem:

Vanaf 03 juli 2019 tot en met 10 juli 2019 wordt er een in de Oscar De
Burburelaan (Kraainem), tussen de Wezembeeklaan en de Vier Bunderstraat
(Krraainem) tijdelijk eenrichtingsverkeer ingevoerd. Het verkeer kan rijden van de
Wezembeeklaan richting Vier Bunderstraat (Kraainem).
Vanaf 03 juli 2019 tot en met 10 juli 2019 wordt er een omleiding voorzien voor
het rijdend verkeer dat naar Wezembeek-Oppem wil. De omleiding wordt
voorzien als volgt:(R)Alfons Leenaertsstraat (L) - A Dezangrélaan (Kraainem) (L)

-

Stokkelstraat (Kraainem) (L) - Nachtegalenlaan (Kraainem) @
Grasmussenlaan (Kraainem) @ - Hebronlaan (Kraainem) (L) - Koningin
Astridlaan (Kraainem) (L) Wezembeeklaan.

.

Vanaf 03 juli 2019 tot en met 10 juli 2019 zal er in de Oscar De Burburelaan
(Kraainem), deel tussen de Wezembeeklaan en de Vier Bunderstraat (Kraainem),
een snelheidsbeperking van 30 km/u van toepassing zijn.

Artikel2:

Al deze wijzigingen worden gesignaleerd door verkeersborden A3'1, C1,
C3 met "uitgezonderd plaatselijk verkeer / excepté circulation locale", C43, D1, F19,
F45b,F45c,F41.

Artikel

3:

Dit besluit ter bekrachtiging voor te leggen aan het college

van

burgemeester en schepenen.

Opgemaakt te Wezembeek-Oppem,

2 juli 2019
aangewezen-bu rgemeester
(get.) Frédéric Petit
Voor eensluidend uittreksel,

2 juli 2019
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