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Voorgeschiedenis
4 juli201g van PROCHECO BVBA, verantwoordelijke de heer Ronald Probst,
"-r"íu"n Brémlaan 23 te 1970 Wezembeek-Oppem betreffende aanvraag Bal National
wonende
op 20 juli 2019.
e-mail van 5 juli 2019 van de politiezone woKRA gunstig advies.

Feiten en context
PROCHECO BVBA, Bremlaan 23 te 1970 Wezembeek-oppem, verantwoordelijke de
heer Ronald Probst, dient een aanvraag in om toelating te bekomen voor de
árganisatie van 'Bal National' (Bal PopulaulKaraoketDJ/Barbecue/Drankstand), op
zierOag 20 juti 2019 vanaf 12.00 uur tot zondag 21 iuli 2019 06.00 uur.

Hijvraagt hiervoor:

.

een parkeervrije zone te voorzien in de Raymond Hernalsteenstraat ter hoogte
van Café Madelon,

.

afsluiten en doodlopend maken van de Raymond Hernalsteenstraat tussen de
Cafmeyerstraat en de de Grunnelaan,

.

de toelating voor de inrichting van een feesttent, een drankstand, een
barbecuestand.

per e-mail
Hoofdinspecteur carlos Ensinas Almeida van de politiezone woKRA deelt,
mee'
van 5 juli 2019 een gunstig advies en een tijdelijke politieverordening

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 2O0B 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/200911 van 3 april 2009

Argumentatie

.
.

Het betreft maatregelen met betrekking op gemeentewegen.
Het is noodzakelrjk, voor het ordelijk en veilig verloop, om maatregelen te treffen
voor de regeling van het verkeer.

Brslurt:
Artikel 1:Op zaterdag 20 en zondag2l juli 2019 worden de aangevraagde festiviteiten
toegestaan onder deze verordening.
Artikel 2: Op zaterdag 20 juli 2019 vanaf 1 1.00 uur tot zondag 21 iuli 2019 06.00 uur wordt
de Raymond Hernalsteenstraat, tussen de Cafmeyerstraat en de de Grunnelaan,
afgesloten voor alle verkeer met uitzondering van het plaatselijk verkeer.
Artikel 3: Op zaterdag 20 juli 201 9 vanaf 1 1.00 uur tot zondag 21 iuli 2019 06.00 uur wordt
de Raymond Hernalsteenstraat, tussen de Cafmeyerstraat en de de Grunnelaan,
tweerichti n g sverkeer.
Artikel 4: Op zaterdag 20 juli2019 vanaf 11.00 uur tot zondag 21 iufi2A19 06.00 uur wordt
de Raymond Hernalsteenstraat ter hoogte van Café Madelon (zoals op plan weergegeven)
parkeervrij gemaakt.

Artikel5:Opzaterdag 20 juli2019 vanaf 11:00 uurtotzondag 21ju\i2019 06.00 uurwordt
de snelheid in de Raymond Hernalsteenstraat, tussen de Jan Baptist Overloopstraat en de
de Grunnelaan beperkt tot 30 km/uur;

Artikel 6: Al deze wijzigingen worden gesignaleerd door verkeersborden, 439, C3
"uitgezonderd plaatselijk verkeer

-

excepté circulation locale", C3, C43, E3 en F45.

De

bewoners van de Raymond Hernalsteenstraat worden door aanvrager,
van de taalwetgeving, op de hoogte gebracht van de tijdelijke
inachtneming
met
schriftelijk,
verandering van de verkeerssituatie.

Artikel 7:

Artikel 8: Dit besluit ter bekrachtiging voor te leggen aan het college van burgemeester en
schepenen.
Opgemaakt te Wezembeek-Oppem,
15 juli 2019
(get.)
Voor eensluidend uittreksel,
15 juli 2019
Burgemeester wd.,

Dominique MnrrHYs-ReYNtERS

Algemeen directeur

