UITTREKSEL UIT DE NOTULEN
VAN HET SCHEPENCOLLEGE

Provincie

Vlaams-Brabant
ZITTING van29 augustus 2019

GEMEENTE

WEZEMBEEK-OPPEM

E

Aanwezig
De burgemeester:
schepenen:

de heren en mevrouwen

De algemeen directeur:

Geert Raymaekers

Verontschuldigd:
Schepen:

Frédéric Petit
Béatrice Bernard, Fabienne Mineur-Boucau'
Dominique Matthys-Reyniers, JérÔme Delcourt

Murielle Jaubert

tijdens
Gemeentelijke verordening houdende plaatsing van- verkeersborden
verbindingsstraat
Wezem¡eek-Oppem,
te
Ëleufwerken
*ãô"n¡i*"íken: kabel- en
en met
tussen Arberflaan en Erisabethraan van 02 september 2019 tot
06 september 2019

AceNoRPUr.r:

Her Collece,
MOTIVERING

Voorgeschiedenis

L -^-^4^-r^ .,,^¡tz¡ç
werken
e-mail van 27 augustus 2019 van de politiezone Wokra betreffende

in

verbindingsstraat tussen Albertlaan en Elisabethlaan'

Feiten en context

Admibo bvba, Ternesselei 181

te

2160 Wommelgem, de

heer
8
Zonnestraat
BVBA,
Jonas Van Velthov"n, ultàni*oordel'rjke, in opdrachtvan EBN-Tech
een
dient
cvba'
Eandis
van
te 9160 Lokeren, de heer Erol Meren, werfleider, in opdracht
tussen
t<aOel- en sleufi¡verken, uit te voeren in de verbindingsstraat

De firma
àãnu*g

in om werken,

2019'
àe Albeñtaan en de Elisabethlaa n van 2 tot en met 6 september

Juridische gronden

o

gecoördineerd door het Koninklijk
De wetten betreffende de politie over het wegverkeer
Besluit van 16 maart 1968.

o

op de politie van het
Koninklijk Besluit van 1 december 1975 - algemeen reglement
wegverúeer en van het gebruik van de openbare weg'

o

en de bijzondere
Ministerieel Besluit van 1 1 oktober 1976 waar de minimumafmetingen

plaatsingsvoorwaardenvandeverkeerstekenswordenbepaald.

¡

het wegverkeer en
Het decreet van 16 mei 200g over de aanvullende reglementen op
de plaatsing en de bekostiging van de verkeerstekens'

.

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 over de aanvullende
van de
reglementen op het wegverÈeer 1n de plaatsing en de bekostiging
verkeerstekens.

o

Omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009'

Advies

bijlage wordt bijgevoegd
Oã potitiezone Wokra levert een signalisatievergunning af, die als

Argumentatie

o
a

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.

BESLUIT

Artikel

1

Van 02 september 2019 tot en met 06 september 2019 is de uitvoering
van de in de titel omschreven werkzaamheden toegestaan onder deze
verordening.

Artikel2:

Van 02 september 2019 tot en met 06 september 2019 wordt deze
verbindingsweg tussen de Albertlaan en de Elisabethlaan afgesloten voor
voetgangers en fietsers.

Artikel3:

Van 02 september 2019 tot en met 06 september 2019 wordt er een
omleiding voorzien via Albertlaan en Elisabethlaan.

Artikel4:

Al deze wijzigingen worden gesignaleerd door verkeersborden 431, F41
"symboolvoetgangers en fietsers" en bord F47.

Artikel

De betrokken bewoners worden door de aannemer, minstens drie
werkdagen op voorhand, schriftelijk en met inachtneming van de
taalwetgeving, ap de hoogte gesteld van de werkzaamheden en

5:

bijhorende maatregelen.

De burgemeester,

Algemeen directeur,
(get.) Geert Raymaekers

(get.) Frédéric Petit
Voor eensluidend uittreksel,
29 augustus 2019

De algemeen directeur,

rt Raymaekers

Petit

