
PROVINCIE
VLAAMS.BRABANT

ARRONDISSEMENT
LEAVEN

GEMEENTE
3O4O HULDENBERG

TIJDELIJKE BEPERKINGSMAATREGELEN BETREFFENDE HET VERKEER VAN
VOERTUIGEN OP OPENBARE WEGEN IN DE GEMEENTE HULDENBERG TER
GELEGENHEID VAN HET AFSLUITEN VAN EEN STUK VAN DE DREEFSTRAAT.

De Burgemeester,

Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005;

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 1l 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 het verzoek van het gemeentebestuur van HULDENBERG, tot het afsluiten van de Dreefstraat, vanaf
de woning met nummer 9 tot aan de ingang van de camping, \ryegens snoeien van bomen, van 12/032018 tot en met
16/03/2018, telkens tussen 09:00 uur en 16:00 uur. Er dient een omleiding voorzien te worden via de Dreefstraat,
Onze-Lieve.Vrouw Weg, de Limburg Stirumlaan, R Borremansstraat (N253), Gemeenteplein (N253), de
Peuthystraat (N253), Dreefstraat en omgekeerd.

Overwegende dat de aanvrager de bewoners van het afgesloten stuk van de Dreefstraat en de bewoners van de
camping tijdig in kennis dient te stellen van deze hinder. Na de werken dient het stuk van de Dreefstraat
onmiddellijk opnieuw opengesteld te worden voor alle verkeer. De aanvrager is verantwoordelijk voor het plaatsen
van de nodige signalisatie conform het Ministrieel Besluit van 07 /05/1999, betreffende het signaleren van werken en
van verkeersbelemmeringen op de openbare weg.

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

BESLUIT:
ARTIKEL 1:

$ l. De afuijking op het verbod tot uitvoeren van werken en van verkeersbelemmeringen op de openbare weg wordt
toegekend aan het gemeentebestuur van HULDENBERG, van 13/032018 tot en met 16rc3n018, telkens tussen 08:45 uur
en 16:00 uur.

$ 2. Wegens het snoeien van bomen dient een stuk van de Dreefshaat, vanaf de woning met nummer 9 tot aan de ingang van
de camping (nummer 16), afgesloten te worden.

ARTIKEL2:
$ 1. Van 12/0312018 tot en met 16/0312018, telkens tussen 09:00 uur en 16:00 uur, is het verkeer van alle voertuigen
verboden, op de Dreefstraat, tussen de woning met nummer 9 en de ingang van de camping Holiday Parks (nummer 16).
Onmiddellijk na het snoeien dient het afgesloten stuk van de Dreefstraat opnieuw opengesteld te worden voor alle verkeer.

$ 2. De aanvrager is verantwoordelijk voor het plaatsen van de nodige signalisatie conform het Ministerieel Besluit
van 07/0511999, betreffende het signaleren van werken en van verkeersbelemmeringen op de openbare weg. Het betreft
werken van 3d" categorie, met sterke hinder en met omleiding.



In het bijzonder dient de volgende signalisatie geplaatst te worden :o Er dienen telkens minstens twee nadars met daarop het verkeersbord C3 (verboden toegang) geplaatst te- worden op :

- De Dreefstraat, ter hoogte van de woning met nummer 9,
- De Dreefstraat, ter hoogte van de ingang van de camping (nummer 16).

o Aan de ingang van de camping dient het bord C31 (verboden naar links te draaien) geplaatst te worden.. De verkeersborden A31 (begin werken) + F47 (einde werken) moeten geplaatst wordèn bij het begin en bij het
einde van de werfzone.

I Het bord met daarop de naam van de verantwoordelijke signalisatie + gsm nummer.

$ 3. De aanvrager dient tijdig de bewoners van het afgesloten stuk van de Terlaenenstraat + de bewoners van de camping
schriftelijk te verwittigen van de hinder.

ARTIKEL 3:

$ l. Er dient een omleiding voorzien te worden via de Dreefstraat, Onze-Lieve-Vrouw Weg, de Limbgrg Stirumlaan, R
Borremansstraat (N253), Gemeenteplein (N253), de Peuthystraat (N253), Dreefstraat en omgeÈóerd.

$ 2. De volledige omleggingswegzal aangeduid worden door de nodige verkeersborden F 4l (wegomlegging).

ARTIKEL4:
$ l' Van 12/0312018 tot en met 16/03D018, telkens tussen 09:00 uur en 16:00 uur, is het yerkeer van alle voeÉuigen
verboden, uitgezonderd plaatselijk verkeer op de rest van de Dreefshaat.

$ 2. Hiervoor dient in het bijzonder de volgende signalisatie geplaatst te worden :* Telkens een nader met daarop het verkeersbord C: (verboden toegang) + onderbord ,,uitgezonderd plaatselijk
verkeer" + bord F45 (doodlopend) + bord D I (verplichte richting, op +S.;, geplaatst te riorden op :- De Dreefshaat, kruispunt met de de peuthystraat (N253),

- De Dreefstraat, kruispunt met de Cahyshaat.

- 
*- Op de de Peuthystraat, tegenover de Cahystraa! dient het verkeersbord C3 I (verboden naar links te draaien) +

onderbord "uitgezonderd plaatselijk verkeef, geplaatst te worden.

ARTIKEL 5:
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 politieshaffen.

ARTIKEL 7:
Huidig besluit wordt bekendgemaakt via de gemeentelijke website.

ARTIKEL 8:
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 politie/dienst 101 te LEUVEN, dienst 100, de
brandweer van OVERIJSE en de technische dienst van het gemeentebestuur van HULDENBERG.

De Burgemee ster, 07 / 03 l20l9.

V


