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TIJDELIJKE BEPER]flNGSMAATREGELEN BETREF'FENDE HET VERKEER VAN
VOERTUIGEN OP OPENBARE WEGEN IN DE GEMEENTE HULDENBERG. NAAR
AANLEIDINGVAN HET AFSLUITEN VAN DE SINT-ROCHUSSTRAAT.

De Burgemeest€r,

Gelet op het gemeentedecreet van 1510712005;

Gelet op de wet betreffende de politie van het wegverkeero gecoórdineerd bij Koninklijk Besluit van 16 maart 1968;

Gelet op het Koninklijk Besluit van I december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en
bekostiging van de verkeerstekensl

Overwegende het verzoek van de Íirma Traffic Signs NV, Beverlosesteenweg 100, te 3580 BERINGEN, voor het
afsluiten van de Sint-Rochusstraat, ter hoogte van de kerk, van 24 november tot en met 25 november 2017. Het
betreft het uitvoeren van onderhoudswerken aan de telecomantennes.

Gezien de Sint-Rochusstraat niet breed is, zal een kraan ter hoogte van de kerk op de rijbaan moeten opgesteld
worden en zal bijgevolg de Sint-Rochusstraat, volledig geblokkeerd zijn en zal er een wegomlegging voorzien
worden via de R Borremansstraat, de Limburg Stirumlaan, de Sint-Rochusstraat en omgekeerd.

De bewoners van de Sint-Rochusstraat moeten door de aanvrager, met een brief tijdig verwittigd worden.

Overwegende dat er maatregelen ter beveiliging van het verkeer en de weggebruikers dienen genomen te worden.

BESLUIT:
ARTIKEL 1:

De afwijking op het verbod tot werken of verkeersbelemmeringen op de openbare weg wordt toegekend aan de firma
Traffic Signs NV, Beverlosesteenweg 100, te 3580 BEzuNGEN, voor het afsluiten van de Sint-Rochusstraat, ter hoogte van
de kerk, van2417112017 tot en met 25111120107. Het betreft het uitvoeren van onderhoudswerken aan de telecomantennes.
Gezien de Sint-Rochusstraat niet breed is, zal een kraan ter hoogte van de kerk op de rijbaan moeten opgesteld worden en
zal bijgevolg de Sint-Rochusstraat, ter hoogte van de kerk, volledig geblokkeerd zíjn. Er zal een wegomlegging voorzien
worden via de R Borremansstraat, de Limburg Stirumlaan, de Sint-Rochusstraat en omgekeerd.

ARTIKEL 2:
Yan24ll1l20l7 tot en met 25111120101 , is er een stilstaan- en parkeerverbod, op de Sint-Rochusstraat.

ARTIKEL 3:
Yan24/ll/2017 tot en met 25/11120107 is het verkeer voor alle voertuigen verboden, op de Sint-Rochusstraat ter hoogte
van de kerk. Hier wordt er een kraan opgesteld op de Sint-Rochusstraat, zodwtig dat daar de rijbaan geblokkeerd is.

Hierdoor is er geen doorgaand verkeer meer mogelijk. De andere woningen op de Sint-Rochusstraat blijven bereikbaar



ARTIKEL 4:
Yan24l1ll20l7 tot en met 25/lll20l07 is het verkeer voor alle voertuigen verboden uitgezonderd plaatselijk verkeer,
op de rest van de Sint-Rochusstraat.

ARTIKEL 5

$ 1. Het ingestelde éénrichtingsverkeer op de Sint-Rochusstraat, zal van 24111/2017 tot en met 25111120107 tijdelijk
opgeheven worden.

$ 2. Hierdoor dienen de verkeersborden F19 en Cl tijdens deze periode afgedekt te worden.

ARTIKEL ó:
Yan24llll20l7 tot en met 25111120107, zal er een wegomlegging voorzien worden via de R Borremansstraat, de de

Limburg Stirumlaan, de Sint-Rochusstraat en omgekeerd.

ARTIKEL 7:
De aanvrager is verantwoordelijk voor het plaatsen van de nodige signalisatie conform het Ministerieel Besluit van

07 10511999, betreffende het signaleren van werken en van verkeersbelemmeringen op de openbare weg.

ARTIKEL 8:
De beperkingsmaatregelen zullen aangeduid worden met de passende verkeersborden, of door bevoegde personen die de

tekens van hun ambt dragen.

ARTIKEL 9:
De inbreuken op deze verordening zullen beteugeld worden met politiestraffen.

ARTIKEL 10:
Huidig besluit wordt bekendgemaakt via de gemeentelijke website

ARTIKEL 11:

Afschriften van huidig besluit worden overgemaakt aan de Griffies van de Correctionele Rechtbank en de Politierechtbank
te LEUVEN, aan de zonechef van de politiezone Voer en Dijle, brandweer OVERIJSE, de federale politie/dienst 101 te
LEUVEN.

De Burgemeester, 1 6/1 1 12017

VAN GOIDTSENHOVEN D


