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De Burgemeester,

Gelet op het gemeentedecreet van lSl07/2005;

Gelet op de wet betreffende de politie van het wegverkeer, gecoiirdineerd 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 1,1 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en
de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op het Koninklijk Besluit van2l augustus 1967 gewijzigd bij Koninklijk Besluit van
6 februari 1970 en 14 februari 1974 tot reglementering van de wielerwedstrijden en de
veldritten;

Gelet op het decreet van L6 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Overwegende het veruoek van de heer VAN MECHELEN X'ranqiso om op zondag
0810712018, twee wielerwedstrijden voor nieuwelingen en junioren voor dames in te
richten.

Overwegende dat de wielerwedstrijd voor nieuwelingen dames vertrekt om 14:00 uur en
deze voor junioren dames om 16:00 uur. De beide wedstrijden vertrekken te St-Agatha-
rode en de aankomst is te lreefdaal.

Overwegende het feit dat er zich maatregelen opdringen voor de veiligheid van de
deelnemers en de andere weggebruikers, zar op een stuk van de omloop
éénrichtingsverkeer ingesteld worden.

Overwegende de veiligheid te garanderen zal de organisatie minstens 73 signaalgevers
voorzien.



BESLUIT:
ARTIKEL 1 :

Op zondag 0810712018, van 11:00 uur tot 18:00 uur, wordt er een stilstaan- en
parkeerverbod,langs beide kanten, ingesteld op gans de omloop, namelijk :

- Leuvensebaan, vanaf de Hoekstraat tot de Vijverstraat,
- Vijverstraat,
- Veeweidestraat,
- Florivalstraat,vanaf de Veeweidestraat tot de Leuvensebaan,
- Terlaenenstraal,
- Neerpoortenstraat,
- Oliestraat,
- Wolfshaegen, vanaf grens met TERLAENEN tot Holstheide,
- Holstheide,
- Stroobantsstraat, vanaf Holstheide tot Wolfshaegen,
- Wolfshaegen, vanaf de Stroobantsstraat tot de aansluiting met de Beekstraat,
- Beekstraat,
- Dorpsstraat Q.{253), van de Beekstraat tot de Langestraat,
- Langestraat,

ARTIKEL 2 ;
$ 1. Op zondag 0810712018, van 13:00 uur tot 19.00 uur, wordt er éénrichtingsverkeer
ingesteld op gans de omloop, namelijk :

- Florivalstraat, vanaf de Veeweidestraat tot de Leuvensebaan,
- Terlaenenstraat,
- Neerpoortenstraat,
- Oliestraat,
- Beekstraat, vanaf de Schaveystraattotde Dorpsstraat Qrl253),

$ 2. Het verkeer van voertuigen is enkel toegestaan in de rijrichting van de koers. Het vertrek
is op de Leuvensebaan, ter hoogte van de kerk in SINT-AGTHA-RODE, dan rijden ze vía de
Leuvensebaan naaÍ de Vijverstraat, Veeweidestraat, Florivalstraat, Terlaenenstraat,
Neerpoortenstraat, Oliestraat en via TERLAENEN naar de Wolfshaegen, Holstheide,
Stroobantsstraat, Wolfshaegen, Beekstraat, Dorpsstraat (N253) en via de Langestraat naar
LEEFDAAL.

ARTIKEL 3 :

Op zondag 0810712018, zal tussen 13:45 uur en 14:00 uur en tussen 15:45 uur en 16:00 uur,
het verkeer van alle voertuigen verboden zijno op de Leuvensebaan, tussen het kruispunt
met de Hoekstraat en de Potterstraat, om een veilige start van de twee wielerwedstrijden te
garanderen.

ARTII(EL 4 :

$ 1. Op zondag 0810712018, is er van 11:00 uur tot 17:00 uur, een stilstaan- en
parkeerverbod op het plein/parking op de hoek van de Potterstraat en de Leuvensebaan. Dit
zal gebruikt worden als parking voor de deelnemers van de wielerwedstrijd.



ARTIKEL 6 :

$ 1. O! alle kruispunten en aan de in- en uitrit van openbare parkings zal de organisatie een
signaalgever voorzien. In totaal zíjn ditminstens 73 signaalgevers.

! 2' De signaalgevers moeten zich minimum 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd, of
doortoch(en) op hun voorziene plaats bevind en, zodateen degeliy'k nazichtdoor d"e lokale politie ,ógáf ijtis' Dit zowel voor de veiligheid van de deelnemers aan de*ártrila, ah voor de andere *éggrb*ik .,

ARTIKEL 7 :

I 1:.P. nodige signalisatie wordt door het gemeentebestuur van HULDENBERG ter
beschikking gesteld.

$ 2' Het gemeentebestuur van HULDENBERG is verantwoordelijk voor het plaatsen van de
nodig.e.-signalisatie betreffende het ingestelde éénrichtingsverkelr op 0g/0i l20lg (art. 2),
namelijk het omdraaien van de borden voor en na de doortorht.run de wielerwedstrijd.

ARTIKEL 8 :

De organisatie dient tijdig de bewoners langs de omloop waar éénrichtingsverkeer is ingesteld,
schriftelijk te verwittigen van de hinder *rgèns het ingesielde éénrichtingsierkeer.

$ 2. Op zondag 0810712018, is er van 11:00 uur tot 17:00 uur, een stilstaan- en
'parkeerverbod op het piein/parking langsheen de Leuvensebaan, tegenover herberg De
Plantaan. Dit zal gebruikt worden voor de voertuigen met de rode-en groene vla!, de
jurywagen, de neutrale wagen en de ziekenwagen.

ARTIKEI,5 :

De.lokale politie, politiezone Voer en Dijle, zal verkeerstoezicht houden op de volgende
kruispunten:
* Dorpsstraat (N253) - Beekstraat.
* Dorpsstraat (N253) - Langestraat.

ARTIKEL 9 :

De- tijdelijke beperkingsmaatregelen zullen aangeduid worden met de passende
verkeersborden ofdoor bevoegde personen die de tekens van hun ambt dragen.

ARTIKEL1O:
De verkeersborden E3, met onderbord, worden minimum 48 uur voor de aanvang van het
verbod door het gemeentebestuur geplaatst.

ARTIKEL 1 1:

De inbreuken op deze verordening zullen beteugeld worden met politiestraffen.

ARTTKEL 12:
Huidig besluit wordt bekendgem aakt víade gemeentelijke website.



..ARTIKEL 13 :

Afschriften van huidig besluit worden overgemaakt aan de Griffies van de CorrectioneleRechtbank en de Politierechtbank te LEWEfr, aan de zonechef van de politiezone voer enDijle, brandweer overijse, dienst 100, de federale potitie rÈwEN/dienst 101, De Lijn en degemeentelijke technische diensten voor uitvoering en opvolging.

De Burgemeester, 261 0612019

VANGOIDTSENHOVEN Danny


