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TIJDELIJKE BEPERKINGSMAATREGELEN BETREFFENDE HET VERKEER VAN
VOERTUIGEN OP DE OPENBARE WEGEN IN DE GEMEENTE HULDENBERG NAAR
AANLEIDING VAN DAKWERKEN LANGSHEEN DE J. VAN DER VORSTLAAN.

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 I december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie yan het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare wegl

Gelet op het ministrieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorrvaarden 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 yerkeertekens worden bepaald;

Overwegende het verzoek van de heer DF GLAS \ililly, Jan van der Vorstlaan 16, te 3040 I{ULDENBERG, voor
het afsluiten van de Jan van der Vorstlaan ter hoogte van zijn woning, wegens dakwerken in de periode tussen
2l/03/2018 en 30/032018, tussen 07:00 uur en 17:00 uur. Op de rilnuun ter hoogte van zijn woning zal de
dakwerker een vrachtwagen met kraan en steunpoten plaatsen, alsook een container met materiaal, zodanig dat de
rijbaan volledig geblokkeerd is en er geen verkeer meer mogelijk is.

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

BESLUIT:
ARTIKEL 1:

$ l. De afwijking op het verbod tot uitvoeren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg wordt toegekend
aan heer DE GLAS Willy, Jan van der Vorstlaan 16, te 3040 HULDENBERG, voor het afsluíten van de Jan van der
Vorstlaan ter hoogte vanzijn woning.

$ 2. Wegens dakwerken aan zijn woning, zal op de Jan van der Vorstlaan ter hoogte van zijn woning, in de periode tussen
21/03/2018 en3010312018. tussen 07:00 uur en 17:00 uur, op de rijbaan een wachtwagen met kaan en steunpoten geplaatst
worden. Ookzal er een container met materiaal geplaatst worden, zodanigdat de riibaan volledig geblokkeerd is en er geen
verkeer meer mogelijk is. Het betreft het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen volgens werken van 3d"
categorie, met sterke hinder en omleiding.

ARTIKEL2:
$ 1. Van 21/0312018 tot en met 30/03/2018, telkens tussen 07:00 uur en 17:00 uur, is het verkeer van voertuigen
verlroden op de Jan van der Vorstlaan, ter hoogte van de woning met nummer 16.

$ 2. De aanvrager is verantwoordelijk voor het plaatsen van de nodige signalisatie conform het Ministrieel Besluit van
07/0511999, betreffeende het signaleren van werken en van verkeersbelemmeringen op de openbare weg. Het betreft
signalisatie voor werken van de 3" categorie, met sterke hinder en met omleiding.
In het bUzonder dient de volgende signalisatie geplaatst te worden :

Er dienen telkens minstens 2 nadars enlofvoldoende verkeerskegels over gans de breedte van de rijbaan geplaatst te worden
* het verkeersbord C3 (verboden toegang) * werkende verlichting, op :



.a

. De Jan van der vorstlaan, ter hoogte van de woning met nummer 16, kant NEERIJSE,e De Jan van der vorstlaan, ter hoogte van de woning met nummer 16, kant HULDENBERG.r De verkeersborden A31 (begin werken) + F47 (giq{e w-erken;.m-o€teir gepJa4{s! wolden, Iangs beide kanten
(NËËRIJSE en HULDENBERG), bij het begin en 6ij het einae ván dè werfzone.

ARTIKEL J:
$ 1' Van 21/0312018 tot en met 30/03l20l8,telkens tussen 07:00 uur en 17:00 uur, wordt er een omleiding voorzien via de
Vranksberg, st-Jansbergsteenweg, Koutershaa! Jan van der vorstlaan en omgekeerd.

$ 2. De volledige omleggingsweg zal aangeduid worden door de nodige verkeersborden F4l (wegomlegging)

ARTIKEL4:
$ l ' Van 2l/032018 tot en met 30/03/2018, telkens tussen 07:00 uur en l7:00 uur, is het verkeer van alle voertuigen
verboden, uitgezonderd plaatselijk verkeer, op de Jan van der Vorstlaan, tussen de Koutershaat en de Vranksberg.

$ 2. Hiervoor dient in he! biizgnder de volgende signalisatie seplaatst te worden :
Telkens het verkeersbord C3 (verboden toegang) ionO.rUora;uiftËona..a ptuatselijk verkeer,, * het verkeersbord F45(doodlopend) * werkende verlichting op :
- Jan van der Vorstlaan, kruispunt met de Vranksberg,
- Jan van der Vorstlaan, kruispunt met de Koutershaat.
- Jan van der vorstlaan, kuispunt met de st-Jansbergsteenweg (kant Huldenberg),
- Jan van der Vorstlaan, kruispunt met de St-Jansbergsteenweg (Kerk),

ARTIKEL 5:
De aanvrager dient tijdig de bewoners van de Jan van der Vorstlaan, tussen de Kouterstraat en de Vranksbergschriftelijk te verwittigen van de hinder.

Á,RTIKEL 6 :

De aanwager is verantwoordelijk voor het plaatsen van de nodige signalisatie conform het Ministrieel Besluit van
07105/1999' betreffende het signaleren van wèrken en van verkeersbáemmeringen op de openbare weg en de bijkomende
signalisatie in huidig besluit vermeld.

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

ARTIKEL 9 :

Huidig besluit wordt bekendgemaakt via de gemeentelijke website.

ARTIKEL IO:
a!c!i!en van huidig besluit-worden overgemaakt aan de Griffies van de Correctionele Rechtbank en de politierechtbank

X 
LÏIJVEN, aan de zonechef van de politiezone voer en Dijle, de federale politie dienst tot teieuvEN en brandweer

uveruse.

DeB 12103/2018.


