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Uittreksel uit de notulen van het 
Schepencollege

Zitting van 17 mei 2018

Aanwezig: Danny Vangoidtsenhoven, Burgemeester - voorzitter
Marc Verheyden, Nicole Vanweddingen, Walter Craps, Philippe Vervoort, Herman Depré, Schepenen
Lut Vandenbosch, Secretaris wnd.
Verontschuldigd: Caroline Peters, Secretaris
Afwezig: 

Tijdelijke beperkingsmaatregelen betreffende het verkeer van voertuigen op 
de openbare wegen in de gemeente Huldenberg, ter gelegenheid van een 

wielerwedstrijd op 14 juni 2018.

Voorgeschiedenis
Geert Carlier, wonende Leuvensestraat 3 te 3090 Overijse heeft een aanvraag ingediend voor het 
plaatsvinden van een wielerwedstrijd voor amateurs op 14 juni 2018 met start en aankomst te 
Terlanen en met doortochten op het grondgebied van de gemeente Huldenberg.

Feiten en context
De doortochten zullen plaatsvinden tussen 19 uur en 20 uur.  Er moeten maatregelen getroffen 
worden voor de veiligheid van de deelnemers en de andere weggebruikers.  Om de veiligheid te 
garanderen zal de organisatie twee signaalgevers voorzien.

Juridische gronden
Het gemeentedecreet van 15/07/2005. 
De wet betreffende de politie van het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16 maart 
1968.
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.
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
Het Koninklijk Besluit van 21 augustus 1967 gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 6 februari 1970 en 14 
februari 1974 tot reglementering van de wielerwedstrijden en de veldritten.
Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de 
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens. 

Besluit
Artikel 1:
Op 14/06/2018,  van  16:00 uur  tot 22:00 uur,  wordt er een stilstaan- en parkeerverbod ingesteld  :
- op de Vossekouter, tot de aansluiting met de Vossekoten (grens Terlanen - Overijse).
Artikel 2:
§ 1. Op 14/06/2018,  van  18:30 uur tot 20:30 uur, wordt er éénrichtingsverkeer ingesteld op de 
Vossekouter, tot de aansluiting met de Vossekoten (grens Terlanen - Overijse).
§ 2. Het verkeer  voor voertuigen is  enkel toegestaan in de  rijrichting van de koers.  Dit is dus 
komende van de Bollestraat (Terlanen), Vossekouter, Vossekoten en Leuvensestraat.   
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§ 3. De verplichte rijrichting zal worden aangeduid  met de  nodige verkeersborden C1  en F19, die 
door de technische dienst van de gemeente Huldenberg ter beschikking worden gesteld . 
Artikel 3:
Deze beperkingsmaatregelen zullen aangeduid worden met de passende verkeersborden of door de 
bevoegde personen die de tekens van hun ambt dragen.
Artikel 4:
De inbreuken op deze verordening zullen beteugeld worden met politiestraffen.
Artikel 5:
Huidig besluit wordt bekendgemaakt via de gemeentelijke website. 
Artikel 6:
§ 1. De nodige signalisatie wordt door het gemeentebestuur van Huldenberg ter beschikking gesteld. 
§ 2. De organisator is verantwoordelijk voor het plaatsen van de nodige verkeersborden 
(éénrichtingsverkeer) voor aanvang van de wielerwedstrijd en het verwijderen ervan onmiddellijk 
erna, met uitzondering deze van het stilstaan- en parkeerverbod.  
Artikel 7:
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 brandweer van Overijse en de gemeentelijke technische diensten 
voor uitvoering en opvolging.

Namens het schepencollege

Lut Vandenbosch
Secretaris wnd.

Danny Vangoidtsenhoven
Burgemeester - voorzitter

Voor eensluidend uittreksel

Secretaris  Burgemeester wnd.

De handtekeningen staan op de laatste bladzijde van dit document.
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