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AANVULLING OP DE TIJDELIJKE BEPERKINGSMAATREGELEN
BETREF'F'ENDE HET VRRKNN,R VOERTUIGEN OP OPENBARE
WEGEN IN DH, GEMEENTE HULDENBERG. TER ENHEID VAN
\ryERKEN OP DE TOMMESTRAAT.

De burgemeestero

Gelet op het gemeentedecreet van 1510712005;

Gelet op de wet betreffende de politie van het wegverkeer, gecoiirdineerd bij Koninklijk Bestuit
van 16 maart 1968;

Gelet op het Koninklijk Besluit van L december 1975 houdende het algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare wegl

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 verkeerstekens;

Overwegende de vele meldingen van o.a. de hoge snelheid op de omleidings\ryeg Langeheidestraat
en Florivalstraat, \ryegens de werken in de Tommestraat, tussen de Leuvensebaan en het
kruispunt met de Langeheidestraat, dienen er ter beveiliging van het verkeer maatregelen
genomen te worden. Zo zal de snelheid op de Langeheidestraat beperkt worden tot 30 km/u en
worden er zowel op de Langeheidestraat en de Florivalstraat rijbaanversmallingen geplaatst.

BESLUIT:
ARTIKEL 1

Dit is een aanvulling op de "Tijdelijke beperkingsmaatregelen betreffende het verkeer van voertuigen
op openbare wegen in de gemeente HULDENBERG, ter gelegenheid van werken op de Tommestraat",
goedgekeurd bij besluit van de burgemeester d.d. 2611012017.

ARTIKEL 2:
Yan23llIl20l7 tot het einde van de werken van fase 1, dit is vermoedelijk het voorjaar 2018, zal op
gans de Langeheidestraat, de snelheid tijdelijk beperkt worden tot 30 km/u.

ARTIKEL 3:

$ 1. Van 2311112017 tot het einde van de werken van fase 1, dit is vermoedelijk het voorjaar 2018,
zullen er tijdelijke rijbaanversmallingen ingesteld worden op Florivalstraat :



o Ter hoogte van huisnummer 31.
. Ter hoogte van huisnummer 67.

$ 2. Van 23lIIl20l7 tot het einde van de werken van fase 1, dit is vermoedelijk het voorj aar 2018,
zullen er tijdelijke rijbaanversmallingen geplaatst worden op Langeheidestraat :

o Ter hoogte van huisnummer 77.
o Ter hoogte van huisnummer 46.

$ 3. Deze rijbaanversmallingen mogen dus niet voor een inrit van een woning geplaatst worden. Ze
moeten zodanig geplaatst worden, dat er op de rijbaan steeds een wije doorgangis van minstens 03.00m' Enkel de rijbaanversmallingen van ten minste 1,00 m, die gevaarti.;t< iiin voor het verkeer,
mogen slechts gesignaleerd worden. Indien deze versmallingen de omvang van een rijstrook
hebben, moeten zij gesignaleerd worden, behalve in de woonerven en de rorr"i 30; een onderbord
van het type IX van bijlage 2bij dit besluit moet onder het verkeersbord aangebracht worden.

ARTIKEL 4:
De aanvrager is v.erantwoordeliik voor het plaatsen van de nodige signalisatie conform het
Ministerieel Besluit van 0710511999, betreflende het signaleÁ *r werken en van
verkeersbelemmeringen op de openbare weg, conform het bijgevoegde signalisatieplan en de
bijkomende signalisatie vermeld in dit besluit. Het betreft werken rr-an 3.-categoáe, met sterke hinder
en met omleiding.

Artikel5:
De tijdelijke beperkingsmaatregelen zullen aangeduid worden met de passende verkeersborden, of
door bevoegde personen die de tekens van hun ambt dragen.

ARTIKEL 6:
De inbreuken op deze verordening zullen beteugeld worden met politiestraffen.

ARTII(EL 7:
Huidi g besluit wordt bekendgem aakt via de gemeentelij ke website.

Artikel 8:

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

De Burgemeester, 23 I I I /2017,

VANGOIDTSENHOVEN D.


