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DAGORDE: TIJDELIJKE BEPERKINGSMAATREGELEN BETREFFENDE HET VERKEERVAN
VOERTTIIGITN OP OPF"NRÀRF" WEGEN IN DE GEMEENTE HIIT,DENBERG. TER
GELEGENHEID VAN DE JAARLIJKSE MTB TOURTOCHT OP ZONDAG 4 MAART
2018.

Gelet op het gemeentedecreet van 15107/2005;

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

Gelet op het Koninklijk Besluit van 1 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 l1 oktober 1976 waal.brj 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 dat op zondag 04/0312018 de jaarlijkse MTB tourtocht zal plaatsvinden, georganiseerd door de
Landelijke Gilde Loonbeek. De start en aankomst is aan De Kronkel;

Overwegende dat dit soort evenementen in de gemeente steeds een groot aantal deelnemers lokt;

Overwegende dat er maatregelen ter beveiliging van het verkeer en de deelnemers dienen genomen te worden;

Overwegende de veiligheid te garanderen dient de organisatie minstens vijf (5) medewerkers te voorzien om het
parkeren vlot te laten verlopen en minstens vier (4) signaalgevers om de veiligheid van de deelnemers en de
andere weggebruikers te verzekeren;

BESLUIT:
ARTIKEL 1:

$ l.Op zondag 0410312018, van 07:00uurtot 16:00uur, wordter éénrichtingsverkeer ingesteldopdelinker
rijstrook van de A. Goossenstraat, rijrichting de Limburg Stirumlaan. Het verkeer van voertuigen is dus enkel
toegelaten komende van de Limburg Stirumlaan en rijdende in de richting van de Gewestweg (N253).
Hiervoor dient zeker:
* het verkeersbord C3la (verboden naar links te rijden) geplaatst te worden op de E Gilisstraat, kruispunt met de
A Goossensstraat.
* het verkeersbord C31a (verboden naar links te rijden) geplaatst te worden op de Gewestweg N253, aan het
kruispunt met de A Goossensstraat, voor de bestuurders komende van Overijse en rijdende richting Leuven.
* het verkeersbord C3lb (verboden naar rechts te rijden) geplaatst te worden op de Gewestweg N253, aan het
kruispunt met de A Goossensstraat, voor de bestuurders komende van Leuven en rijdende richting Overijse.

$ 2. Er wordt een wegomlegging voorzien via de Gewestweg (N253) naar de Limburg Stirumlaan, voor wat
betreft het verkeer rijdende naar Duisburg. De volledige omleggingsweg zal aangeduid worden door de nodige
verkeersborden F 41 bis (wegomleCCinC).



ARTIKEL 2:
Op zondag 04103/2018, vanaf 07:00 uur tot l6:00 uur, wordt er een stilstaan- en parkeerverbod ingesteld op

volgende plaatsen:
- op de A. Goossensstraat, op de linker rijstrook, komende van de Gewestweg N253 en rijdende in de rijrichting
van de Limburg Stirumlaan. Dit ingevolge het ingestelde éénrichtingsverkeer.
- op de de Limburg Stirumlaan, vanaf het kruispunt met de A. Goossenstraat tot aan de Gewestweg (N253), langs

beide zijden (: wegomlegging).
- op de Dorpstraat, van het begin van woning w.24 tothet einde van woning w.26, meerbepaald op de

parkeerstrook waar de voetweg op de Gewestweg (N253) uitkomt.

ARTIKEL 3:
Van zaterdag 03/0312018, om 24:00 u, tot zondag 0410312018, om 17:00 uur, wordt er een stilstaan- en

parkeerverbod ingesteld op de parking aan De Kronkel, namelijk de twee laatste rijen, vanaf de kant van de

gemeenteloods. Hier komt de hetsenstalling, de afspuitstand en de plaats voor de ziekenwagen en technische

wagens.

ARTIKEL 4:
De verkeersborden 83, met onderbord, worden minimum 48 uur voor de aanvang van het verbod door het
gemeentebestuur geplaatst.

ARTIKEL 5:

$ 1 . Op zondag 04103/2018, wordt er van 07:00 uur tot l6:00 uur, een tijdelijke parkeerzone ingesteld op de

rechter rijstrook van de A. Goossensstraat, vanaf het pleintje aan de E. Gillistraat tot het kruispunt met de

Limburg Stirumlaan, rijdende in de richting van de Limburg Stirumlaan.

$ 2. De organisatie moet voorzien in minstens vrlf (5) personen, om de deelnemers/bezoekers naar de

verschillende parkings te verwijzen en hen te begeleiden bij het parkeren, zodat alles vlot en ordelijk verloopt.
De voertuigen mogen op de tijdelijke parkeerzone haaks ten opzichte van de rijbaan parkeren, om een maximale
aantal voertuigen van de deelnemers te kunnen stallen. De medewerkers moeten er ook voor zorgen dat er niet
voor de inritten van de woningen geparkeerd wordt en dat er op de wije rijstrook steeds een wije doorgang van

minstens 03.00 m is. De organisatie is verplicht erop toe te zien dat er vanaf l6:00 uur geen voertuigen meer

geparkeerd staan op dit stuk van de A. Goossensstraat, voordat de verkeerssignalisatie wordt weggenomen.

$ 3. Het begin van de tijdelijke parkeerzone, zal op de rechter rijstrook van de A Goossensstraat richting de

Limburg Stirumlaan, juist voorbij het pleintje aan de E. Gillisstraat, aangeduid worden door middel van een

nadar * verkeersbord E9a (parkeren) + onderbord "van 07:00 u tot l6:00 u" * de nodige verlichting.
Het einde van de parkeerzone op de rechterrijstrook richting de Limburg Stirumlaan, aan het kruispmunt A.
Goossensstraat - de Limburg Stirumlaan , zal eveneens aangeduid worden met een nadar + het verkeersbord E9a
+ onderbord "van 07:00 u tot 16:00 u" * de nodige verlichting.

ARTIKEL 6:

$ l. Gezien het groot aantal deelnemers en om de veiligheid van zowel deelnemers als de andere weggebruikers

te verzekeren, dient de organisatie te voorzien in minstens vier (4) signaalgevers op de volgende plaatsen:

1) + 2) De de Peuthystraat (N253) - Dreefstraat (:oversteken).
3) kruispunt Sint-Jansbergsteenweg (N253) - Hollestraat - Bertelsheide (: oversteken),
4) langsheen de Dorpsstraat (N253), aan de voetweg, waar de deelnemers op de Dorpsstraat komen en deze

oversteken,
De gemachtigde signaalgevers dragen de wettelijk voorziene uitrusting en het is aangeraden dat de medewerkers

voor het begeleiden bij het parkeren eveneens een fluovestje dragen.

$ 2 .Op de volgende plaatsen waar de deelnemers de rijbaan opkomen of oversteken, moet de organisatie de

deelnemers of weggebruikers verwittigen, door het plaatsen van de nodige en opvallende waarschuwingsborden,

in de twee rijrichtingen:
- de Limburg Stirumlaan, ter hoogte van de Veldweg.
- de Langestraat,ter hoogte van de Kleine Puystraat.
- de Beekstraat, t.h.v. de Prins de Bethunestraat.
- de Wolfshaegen, t.h.v. de G Steenbeekstraat.

- de Leuvensebaan, t.h.v. de Oliestraat / Wijmingenstraat

ARTIKEL 7:
Deze tijdelijke beperkingsmaatregelen zullen aangeduid worden met de passende verkeersborden, of door de

bevoegde personen die de tekens van hun ambt dragen.

ARTIKEL 8:
De inbreuken op deze verordening zullen beteugeld worden met politiestraffen.



ARTIKEL 9:
Huidig besluit wordt bekendgemaakt via de gemeentelijke website.

ARTIKEL 10:

$ l. De nodige signalisatie wordt door het gemeentebestuur van Huldenberg ter beschikking gesteld van de
organisatie.

$ 2. De verantwoordelijke van de organisatie is verantwoordelijk voor het plaatsen van de nodige
verkeerssignalisatie (éénrichting, wegomlegging, tijdelijke parkeerzone, ...) voor aanvang van het evenement en
het verwijderen ervan onmiddellijk erna, met uitzondering deze van het stilstaan- en parkeerverbod.

ARTIKEL 11:
Afschriften van huidig besluit worden overgemaakt aan de Grifïies van de Correctionele Rechtbank en de
Politierechtbank te Leuven, aan de zonechef van de politiezone Voer en Dijle, de federale politie/dienst l0l te
Leuven, de brandweer van Overijse, De Lijn en de gemeentelijke technische diensten voor uitvoering en
opvolging.
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