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De burgemeester,

Gelet op het gemeentedecreet van 1510712005;

Gelet op de wet betreffende de politie van het w€gverkeer, gecoórdineerd bij Koninklijk Besluit van l6 maart l9ó8;

Celet op het Koninklijk Besluit van I december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het
rvegverkeer en van het gebruik van de openbare rveg;

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

Gelet op het decreet van l6 nrei 2008 betreffende de aanvullendc I'cglementen op het wegverkeer en de plaatsing en
bekostiging van de verkeerstekensl

Overwegende de aanvraag van de firma VERSTRAETE VANHECKE nv, Fotografielaan 24, te 2610 WILRIJK,
om rverken uit te voeren aan de kerkhofmuur te SINT-ACATHA-RODE. llet betreft de herstelling-vernieuwing
van de kerkhofntuur, rvaardoor er ter hoogte van de werfzone machines zullen gebruil(t worden die een draaicirliel
van ongeveer 5 m hebben, waardoor de Leuvensebaan dient afgesloten te worden voor alle verkeer.

Overwegende de werken zullen plaatsvinden in 2 fasen. De lrt" fase is van 3l/05/2018 tot en met 08i0ói2018 en
hiervoor dient de Leuvensebaan volledig afgesloten te wnrden. Dit betreft werken van 3d" categorie, met sterke
hinder en nret omleiding. De 2 fase is van 09106/2018 tot cn met 3l/0712018 en dan zal enkel het voetpad worden
ingenomen. Dit betreft werken yan 4d" categorie.

Overwegende dat er maatregeleil ter beveiliging van het verkeer dienen genomen te worden.

BESLUIT:
ARTIKEL 1I

$ l. De afuijking op het verbod tot uitvoeren van werken op de openbare we*q, toegekend aan de firrna VERSTRAETE
VANHECKE nv, Fotografielaan 24, te 2610 WILRIJK, met ingang van 3l/05/2018, ofir 07:00 uur, tot en met 08/06/20 18,

orn l8:00 utu', wat de I'i" fase betreft en van 09/06/2018, orn 07:00 uur, tot enrne|3Il07l20l8, onr 18:00 uur, wat de 2" fase
betreft-

$ 2. In de eerste fase zal achter de bestaande kerkhofmLmr een nieuwe berlinerwand voorzien worden en dient de
Leuvensebaan, ter hoogte van de kerkhofinuur, afgesloten te worden voor alle velkeer. Dit gezien de gebruikte nrachines
een draaicirkel van ongeveer 5 m hebben en hierdoor geen verkeer meer mogelijk is, In de 2'fase zullen er dan
afbt'aakwerlten sn nieuwe metselwerken uitgevoerd worden en zal enkei het voetpad worden ingenomen, zodat er doorgaand
verkeer mogelijk is.

$ 3. De werken in de I 't" fase betreft werken van 3d' categorie (werken op wegen waar de maximum toegelaten snelheid
lager is of gelijk aan 50 km/u), met sterke hinder en rnet omleiding.

S 4. De welken in de 2' fase betreft werken van 4d'categorie (werken buiten de rijbaan maar die een gevaar betekenen voor
de voetgangels, dc fietsets en bestuurders van bromfieÍsen).



(.''.

ARTIKEL 2:

Van 3I/052A18, om 07:00 uur, fot en nret 08/0612018, orn 18:00 uur, is er een stilaan- en parheerverbod op de
Leuvensebaan, vanaf het kruispunt rnet de Hoekstraat tot het kruispunt met de Potterstraat.

ARTIKEL 3;

$l.Van3li05l2018,om07:00uur,totenmet08/06/20l8,ornl8:00uur', ishetverkeervanallevoertuigenverboden,op
de Leuvensebaan, vanaf de woning met numnier 36ó tot woning met nummer 374.

$ 2. Voot'het doorgaand verkeer wordt er een omleiding voozien via de Leuvensebaan, Hoekstraat, Vy'olfshaegen, G
Steenbeekstraat, Pottel'straat, Leuvensebaan en omgekeerd. De volledige omleggingsweg zal aangeduid worden door de
nodige verkeersborden F 4l (wegomlegging).

$ 3. De firma VERSTRAETE VANHECI€ nv, Fotografielaan 24, te 26lQ V/[LRUI( dient de bewoners van de
Leuvensebaan, tussen de Pofferstraat en de Hoeksffaat, met een briefover de hinder tijdig te verwittigen.

ARTIKEL 4:

$ l.Van3l/05/2018,om07:00uur,totennret08/0612018,onr l8:00uur, ishetverkeervanallevoertuigenverboden,
uitgezonderd plaatselijk verkeer, op de Leuvensebaan buiten de werfzone, vanafhet kruispunt rnet de Pottershaat tot hef
kruispunt met de Hoekstraat.

ARTII(EL 5;

$ I . Van 31105/2018, om 07:00 uur, tot en met 08/06/20 I 8, om I 8:00 uur, zal wegens de omleiding, het verbod voor alle
verkeer, uitgezonderd plaatselijlt verkeer, van toepassing op de Hoekstraat, tijdelifk worden opgeheven.

:3 2. Hiervoor dienen de verkeersborden C3 + onderbord "uitgezonderd plaatselijk verkeer" aan het begin en het einde van de
Hoeksh'aat te worden afledekt.

ARTIKEL 6:

De inbreuken op deze verordening zullen beteugeld worden met politiesh'affen

ARTIKEL 7:

Huidig besluit wordt bekendgemaakt via de gerneenfelijke website.

AR'|IKEL 8:
De aanvrager is verantwoordeliik voor het plaatsen van de nodige signalisatie conform het Ministerieel Besluit van
071Ay1999, betreffende het signaleren van rverken en van verkeersbelemmeringen op de openbare rveg en cleze vermeld in
huidig besluit. Het betreft werken van 3" en van 4e categorie, met sterke hinder en rnet omleiding.

Artikel9r
De tiideliike beperkingsmaatregelen zullen aangeduid worden rnet de passende verkeersborden, of cloor bevoegde
personen die de tekens van hun ambt dragen.

Artikel l0 :

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, de federale politieldienst l0l te LEUVEN, brandweer
OVERIJSE, dienst I00, De Lijn, Ecowerf en de gerneentelijke technische diensten voor opvolging.

De Burgemeester, 30105i20 I 8.

VANCOIDTSENHOVEN D.


