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Caroline Peters SECRETARIS
GEMEENTE

3O4O HALDENBERG

DAGORDE: TIJDELIJKE BEPERJCNGSMAATREGELEN BETREFF.ENDE HET VERKEERVAN
VOERTUIGEN OP DE OPENBARE WEG. IN DE GEMEENTE HULDENBERG.
NAAR AANI,T"TDING VAN DF" WIELER\ryEDSTRIJD *DE BRABANTSE PIJL' OP
\ilOENSDAG 11 APRIL 2018.

Gelet op het gemeentedecreet van 15107 /2005;

Gelet op de wet betreÍfende de politie van het wegverkeer, 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 1l oktober 1976 waarblj de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op het Koninklijk Besluit van 2l augustus 1967 gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 6 februari 1970 en 14

februari 1914 tot reglementering van de wielerwedstrijden en de veldritten;

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 de heer Demol Pascal, namens V/.S.C. Rode Sportief vzw, om op woensdag I I
april 2018, de wielerwedstrijd genaamd o'De Brabantse Pijl", voorbehouden aan elite met contract, de gemeente

te laten doortrekken;

Overwegende dat de wielerwedstrijd I grote doortocht en 3 lokale ronden heeft op het grondgebied van de
gemeents Huldenberg;

Overwegende dat deze doortochten plaatsvinden tussen */- 12:49 uur en +l- 17 :12 w,r;

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

Overwegende het feit dat om de veiligheid te garanderen de organisatie 69 signaalgevers moet voorzien, welke
minstens 30 minuten voor de doortocht(en) op de voorziene plaatsen aanwezigmoeten zijn;

BESLUIT:
ARTIKEL 1:

Op woensdag 1l/04/2018, van l0:00 uur tot 14:30 uur, wordt er langs beide kanten, een stilstaan- en
parkeerverbod ingesteld op de volgende straten van de grote doortocht:

r Langerodestraat(N253),
o Kapelbergstraat(N253),
r Dorpstraat (N253),
. Loonbeekstraat(N253),
r Sint-Jansbergsteenweg(N253),
o L Kriegelstraat (N253),
o R Borremansstraat (N253),
r Smeysberg, tot aan de Nijvelsebaan.



ARTIKEL 2:
Op woensdag lll04l20l8, van 10:00 uur tot 18.00 uur, wordt er langs beide kanten, een stilstaan- en
parkeerverbod ingesteld op de volgende straten van een stuk van de grote doortocht en de 3 lokale ronden ;

Omloop:
o Wolfshaegen, vanaf de HolstJreide tot de grens met Overijse,
o Holstheide,
o Stroobantsstraat, vanaf Holstheide tot de aansluiting met de Koxberg,
r Koxberg,
r Elzasstraat,
o Gemeenteplein, verlengde van Elzasstraat,
o Gemeenteplein(N253),
r De Peuthystraat (N253),

Buiten de omloop:
. de Limburg Stirumlaan, vanaf kruispunt met het Gemeenteplein (N253) tot kruispunt met A.

Goossensstraat (omleidingsweg),
r Goossensstraat, langs beide kanten, vanaf kruispunt met het Gemeenteplein (N253) tot kruispunt met E.

Gilisstraat (autobussen De Lijn).

ARTIKEL 3:

$ l. Op woensdag lll04l20l8, van l0:00 uur tot 18.00 uur, wordt er een stilstaan- en parkeerverbod
ingesteld, langs beide kanten, op de volgende straten;

o Smeysberg, vanaf de Nijvelsebaan tot Stroobantsstraat.
r Stroobantsstraat, 50 meters beginnende vanaf het kruispunt met de Smeysberg/Holstheide in de richting

van Keyhof/Neerijse.

$ 2. Deze maatregel wordt genomen om de autobussen (harmonicabussen) van De Lijn veilig en vlot te laten

afdraaien. De autobussen komen van de Gewestweg N253 en rijden via de Smeysberg en Stroobantsstraat naar de

WolsfhaegentNeerijse. Als er voertuigen te kort bij het kruispunt geparkeerd staan, is afdraaien niet mogelijk en

zou dit de wielerwedstrijd Brabantse Pijl kunnen hinderen op het kruispunt
S meysberg/Ho lstheide/Stroobantsstraat.

ARTIKEL 4:
De verkeersborden E3 (stilstaan- en parkeerverbod), met onderbord, worden minimum 48 uur voor de aanvang

van het verbod door het gemeentebestuur geplaatst.

ARTIKEL 5:

$ l.Op woensdag 1110412018, wordt op de omloop van de wielerwedstrijd éénrichtinssverkeer ingesteld
(verboden tegen de wedstrijd in te rijden) en dit van 14:00 uur tot 18.00 uur, op de volgende straten:

o Wolfshaegen , vanaf grens Terlanen tot aan kruispunt met Holstheide
r Holstheide,
. Stroobantsstraat, vanaf Holstheide tot de aansluiting met de Koxberg,
r Koxberg,
r Elzasstraat,
r Gemeenteplein, verlengde van de Elzasstraat.
o Gemeenteplein(N253),
o de Peuthystraat (N253), tot de grens met Overijse.

$ 2. Op deze straten is het dus enkel toegelaten te rijden komende van richting Terlanen en rijdende in de richting
van Huldenberg-centrum.

$ 3. Op het Gemeenteplein (N253) en de de Peuthystraat (N253), is het enkel toegelaten om te rijden, komende

van Huldenberg-centrum en rijdende in de richting van Overijse.

$ 4. Gezien er meestal toeschouwers staan op het kruispunt Vy'olfshaegen - Holstheide en hierdoor de

verkeersborden op dit kruispunt niet altijd duidelijk zichtbaar zijn, dienen zeker de volgende verkeersborden
geplaatst te worden:

r Bijkomend verkeersbord Cl (verboden richting), dus zowel rechts als links (herhalingsbord), op de

Vy'olfshaegen, kruispunt met de Holstheide,
o Verkeersbord D1 (pijl naar rechts), zowel rechts als links (herhalingsbord), op de Wolfshaegen,

kruispunt met de Holstheide.

ARTIKEL 6:

$ l. Voor het doorgaand verkeer op de Gewestweg N253, namelijk Leuven-Overijse, richting Overijse, wordt
van 13:00 uur tot l8:00 uur een omleiding voorzien via de Limburg Stirumlaan richting Duisburg.



$ 2. Er dient voorsignalisatie geplaatst te worden, namelijk een nadar met het aanwijzingsbord F39, met de
vermelding "Omleiding Overijse via Duisburg", op de:

r R Borremansstraat (N253) - de Limburg Stirumlaan,
o R Borremansstraat (N253) - Smeysberg,
r Stroobantsstraat - Smeysberg.

ARTIKEL 7:

$ l.Opwoensdag 1l/04/2018,van13:00uurtotlS.00uur,wordtalleverkeerverboden.uitgezonderd
plaatseliik verkeer:

. op de R Borremansstraat (N253) en het Gemeenteplein (N253), vanaf het kruispunt met de Limburg
Stirumlaan tot het kruispunt met het Gemeenteplein - A. Goossensstraat.

|i 2. Dit zal aangeduid worden door middel van een nadar met verkeersbord C 3 + onderbord "uitzonderlijk
plaatselijk verkeer" + bord F 45 (doodlopende weg):

. op de R Borremansstraat (N253) - kruispunt de Limburg Stirumlaan

. op het kruispunt de Limburg Stirumlaan - Rochusstraat,

ARTIKEL 8:

$ l.Opwoensdag 11/04/2018,van13:00uurtotlS.00uur,wordtalleverkeerverboden.uitsezonderd
plaatseliik verkeer:

. op de A. Goossensstraat, vanaf het kruispunt met het Gemeenteplein (N253) tot het kruispunt met de de
Limburg Stirumlaan.

$ 2. Dit zal aangeduid worden door middel van een nadar met het verkeersbord C 3 + onderbord "uitzonderlijk
plaatselijk verkeer" + bord F 45 (doodlopende weg) + bord omleiding richting de Limburg Stirumlaan:
- op het kruispunt A. Goossensstraat - de Limburg Stirumlaan

ARTIKEL 9:

$ l.Opwoensdag 11104/2018,van13:00uurtotl8.00uurrwordtalleverkeerverboden.uitsezonderd
plaatseliik verkeer:

. oP de Kaalheide.

$ 2. Gezien er vanafeen door het gemeentebestuur van Overijse bepaald uur op de Peuthystraat (N253), vanaf
het kruispunt met de Kaalheide geen verkeer me€r mag rijden in de richting van Overijse, dient de volgende
voorsignalisatie geplaatst te worden, namelijk een nadar met verkeersbord C3 + onderbord "uitgezonderd
plaatselijkverkeer" + bord F45 (doodlopend) :

. op de Kaalheide, kruispunt met Lindaal (Overijse - kruispunt juist over de grens met Huldenberg)

. op de Kaalheide, kruispunt met de Vanderkelenstraat

. op de Kaalheide, kruispunt met de Onze-Lieve-Vrouw weg,

$ 3. Er dient eveneens voorsignalisatie geplaatst te worden, namelijk een nadar met verkeersbord C3 (verboden
toegang beide richtingen), op:

r de Kaalheide, aan kruispunt met de de Peuthystraat (N253), voor de weggebruikers komende vanBizer
en rijdende in de richting van de Peuthystraat (N253). De weggebruikers mogen de Peuthystraat
(N253) dus niet oprijden.

ARTIKEL 10:

$ l. De lokale politie, politiezone Voer en Dijle, zal in de gemeente Huldenberg verkeerstoezicht houdein op de
volgende kruispunten:

l. R Borremansstraat (N253) * Smeysberg (enkel met de grote doortocht)
2. Stroobantsstraat - Holstheide - Smeysberg (grote doortocht + 3 lokale ronden).
3. Gemeenteplein (N253) - A. Goossensstraat (grote doortocht + 3 lokale ronden)
4. de Peuthystraat (N253) - Kaalheide (grote doortocht + 3 lokale ronden).

$ 2. Op alle kruispunten en in- en uitritten van openbare parkings zal de organisatie een signaalgever voorzien. Dit
zijn in totaal minstens 69 signaalgevers.Deze moeten zich minimum 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd,
of doortocht(en) op hun voorziene plaats bevinden, zodat een degelijk nazicht door de lokale politie mogelijk is. Dit
zowel voor de veiligheid van de deelnemers aan de wedstrijd, als voor de andere weggebruikers



ARTIKEL II:
$ 1. Om de weggebruikers op voorhand te verwittigen dat er op ll/0412018 een wielerwedstrijd zal plaatsvinden,

met de nodige verkeershinder tot gevolg, dienen uiterlijk op 30103/2018, drie grote oranje kartonnen borden op
nadar, met vermelding: " I I/04/2018 - verkeershinder wielerwedstrijd" geplaatst te worden.

$ 2. Deze borden worden het best geplaatst op de kruispunten:
o R Borremansstraat (N253) - de Limburg Stirumlaan, voor de weggebruikers rijdende richting Overijse,
o De Peuthystraat (N253) - Molenwegje, voor de weggebruikers rijdende richting Leuven,
r Stroobantsstraat - Smeysberg - Holstheide, voor de weggebruikers rijdende richting Huldenberg-

centrum.
ARTIKEL 12:

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

organisatie.

$ 2. De verantwoordelijke van de orsanisatie is verantwoordelijk voor het plaatsen van de nodige

verkeerssignalisatie (éénrichting, wegomlegging, ...) voor aanvang van de doortocht(en) en het verwijderen ervan
onmiddellijk erna, met uitzondering deze van het stilstaan- en parkeerverbod.

ARTIKEL 13:
Bij evenementen op de Gewestweg (N253) is er steeds de toelating nodig van de Vlaamse Overheid, Agentschap
Wegen en Verkeer, district 213 te Bertem.

ARTIKEL 14:
De tijdelijke beperkingsmaatregelen zullen aangeduid worden met de passende verkeersborden, of door
bevoegde personen die de tekens van hun ambt dragen.

ARTIKEL 15:
De inbreuken op deze verordening zullen beteugeld worden met politiestraffen.

ARTIKEL 16:
Huidig besluit wordt bekendgemaakt via de gemeentelijke website.

ARTIKEL 17:
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, De Lijn, de brandweer van Overijse, dienst 100 en de gemeentelijke technische diensten voor uitvoering
en opvolging.

Namens het Schepencollege,

De SECRETARIS,
CAROLINE PETERS

De SECRETARIS WND.,

Voor gelijkvormig afschrift,

De BURGEMEESTER-VOORZITTER,
DANNY VANGOIDTSENHOVEN

De BLIRGEMEESTER,

VANGÓIDTSENH
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