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ZITTING VAN 26 OKTOBER 2OI7

Danny Vangoidtsenhoven BURGEMEESTER-VOORZITTER
Marc Verheyden, Nicole Vanweddingen, Walter Craps, Phitippe Vervoort,
Herman Depré SCHEPENEN
Caroline Peters SECRETARIS

GEMEENTE
3O4O HULDENBERG

DAGORDE:

TIJDELIJKE BEPERKINGSMAATREGELEN BETREFFENDE HET VERI(EER VAN VOERTUIGEN
OP OPENBARE WEGEN IN DE GEMEENTE HULDENBERG TER GELEGENHEID VAN
WERI(EN OP DE LEUVENSEBAAN. SCHOOLSTRAAT. KERKSTRAAT EN
TERLAENENSTRAAT.

Schepen Philippe Vervoort is niet aanwezig bij de behandeling van dit agendapunt.

Gelet op het gemeentedecreet van 1510712005;

Gelet op de wet betreffende de politie van het wegverkeer, gecoórdineerd bij Koninklijk Besluit van l6 maart 1968;

Gelet op het Koninklijk Besluit van I decemb er 197 5 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 l6 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en
bekostiging van de verkeerstekens;

Overwegende de aanwaag van de ltrma Cona BVBA, Klipsenstraat 26,9160 Lokeren, om werken uit te voeren op
de Leuvensebaan, Schoolstraat, Kerkstraat en Terlaenenstraat; dat het de aanleg van €en kabel van Telenet betreft;

Overwegende dat het werken van 3d" categorie betreft, met sterke hinder en met omleiding; dat de werken gepland
zljnvan02l1ll20l7totl2lll/2017;dater gewerktzalwordenin4fases;datonmiddellijknadewerkzaamhedende
Leuvensebaan, Schoolstraat, Kerkstraat en Terlanenstraat opnieuw dient opengesteld te worden voor alle verkeer;

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

BESLUIT:
ARTIKEL 1:

$ 1. De afuijking op het verbod tot uitvoeren van werken op de openbare weg, toegekend aan de firma Cona BVBA,
Klipsenstraat 26,9160 Lokeren, om werken uit te voeren op de Leuvensebaan, Schoolstraat, Kerkstraat en
Terlaenenstraat. De werken zullen plaafvinden van 02llll20l7, om 07:00 uur, tot 1211112017 , om 18:00 uur.

$ 2. Er zal gewerkt worden in 4 fases:

r De l't' fase is op de Schoolstraat, tussen de Terlaenenstraat en de Pastorijstraat, namelijk op trottoir en 1,5

meter op de rijbaan (lengte werfzone is I l0 meter en breedte is 2,5 meter).
r De 2d" fase is op de Pastorijstraat en een klein stukje van de Kerkstraat, namelijk op het trottoir (lengte

werfzone is 100 meter en breedte is 0,5 meter).
o De 3d" fase is op de Kerkstraat, iets voorbij de aansluiting met de Pastorijstraat tot de Leuvensebaan,

namelijk op het trottoir (lengte werfzone is 50 meter en breedte is 2,5 meter).
r De 4d" fase is op de Leuvensebaan, vanaf de Kerkstraat tot de aansluiting met de Tommestraat, namelijk op

het trottoir (lengte werfzone is 85 meter en breedte is 2,5 meter). Op de Tommestraat op het trottoir aan de

overzijde, wordt er een put 02.00 m x 02.00 m gemaakt.

Het betreft de aanleg van een kabel van Telenet. De werken worden uitgevoerd in opdracht van Telenet NV
district Mechelen.



$ 3. Dit betreft werken van 3d" categorie (werken op wegen waar de maximum toegelaten snelheid lager is of gelijk
aan 50 knr/u), met sterke hinder en met omleiding.

ARTIKEL 2:
Van maandag 02/lll20l7, om 07:00 uur, tot wijdag l2l1ll20l7, om 17:00 uur, is er een stilaan- en parkeerverbod

op:
. de Schoolstraat, tussen de Terlaenenstraat en de Pastorijstraat.
. de Terlaenenstraat, tussen de Schoolstraat en de Leuvensebaan.

ARTIKEL 3:

$ 1. Van maandag02/1112017, om 07:00 uur, tot wijdag l2llll20l7, om 17:00 uur, wordt er op de Schoolstraat,

tussen de Terlaenenstraat en de Pastorijstraat, tijdens de I't'fase éénrichtingsverkeer ingesteld. Het is enkel

toegelaten te rijden op de Schoolstraat, komende van de Terlaenenstraat en rijdende in de richting van de

Leuvensebaan.

$ 2. Voor het doorgaand verkeer op de Schoolstraat, komende van de Leuvensebaan en rijdende in de richting van

de Terlaenenstraat, wordt er een omleiding voorzien via de Pastorijstraat, Kerkstraat en Terlaenenstraat. De

volledige omleggingsweg zal aangeduid worden door de nodige verkeersborden F 41 bis (wegomlegging).

$ 3. De firma firma Cona BVBA, Klipsenstraat 26,9160 Lokeren, dient de bewoners van de Schoolstraat met een

brief over de hinder tijdig te verwittigen.

$ 4. Er dient wel rekening gehouden te worden met het eetfestijn dat zal plaatsvinden in zaalDe Linde, Pastorijstraat,

op zaterdag 4 enzondag5 november 201'7,zodat deze dantoegankelijkis.

ARTIKEL 4:
De inbreuken op deze verordening zullen beteugeld worden met politiestraffen.

ARTIKEL 5:
Huidig besluit wordt bekendgemaakt via de gemeentelijke website

ARTIKEL 6:
De aanwager is verantwoordelijk voor het plaatsen van de nodige signalisatie conform het Ministerieel Besluit
van07l05ll999, betreffende het signaleren van werken en van verkeersbelemmeringen op de openbare weg en

conform het ingediend en goedgekeurd omleidingsplan. Het betreft werken van 3" categorie, met sterke hinder
en met omleiding.

ARTIKEL 7:
De tijdelijke beperkingsmaatregelen zullen aangeduid worden met de passende verkeersborden, of door
bevoegde personen die de tekens van hun ambt dragen.

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, brandweer Overijse dienst 100 en Ecowerf.

Namens het Schepencollege,

De SECRETARIS,
CAROLINE PETERS

Voor gelij kvormig afschrifto

De BURGEMEESTER-VOORZITTER,
DANNY VANGOIDTSENHOVEN

De BURGEMEESTER,De

PETERS DAN}TY


