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TIJDELIJKE BEPERKINGSMAATREGELEN BETREFFENDE HET VERKEER VAN
VOERTUIGEN OP Dtr OPENBARE WEGEN IN DE GEMEENTE HULDENBERG NAAR
AANLEIDING VAN WERKEN OP HET KRUISPUNT J. VAN VAN DER VORSTLAAN EN
DE BIEZENSTRAAT

De Burgemeester,

Gelet op het gemeentedecreet van 1510712005;

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 van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

Gelet op het ministrieel besluit van lL oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden 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 verkeertekens worden bepaald;

Overwegende het verzoek van de firma Soga nv, Aven Ackers 14, 9130 Verrebroek, voor het afsluiten van het
kruispunt J. Van Der Vorstlaan en de Biezenstraat ,van20llll2017 tot en met 24/lll20l7. Het betreft het uitvoeren
van herstellingswerken aan de riolering

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

BESLUIT:
ARTIKEL 1:
De afwijking op het verbod tot uitvoeren van werken wordt toegekend aan de Íirma Soga Nv, Aven Ackers l4r 9130
Verrebroek, voor het het afsluiten van een deel van de J. Van der Vorstlaan ter hoogte van het kruispunt met de
Sint Jansbergsteenweg tot aan de Korenheide en de Biezenstraat vanaf kruispunt J. Van Der Vorstlaan tot aan de
splitsing van de Biezenstraat,van20llll20lT tot en met 2411112017. Het betreft het uitvoeren van herstellingswerken
aan de riolering. Het betreft werken van 3d" categorie, met sterke hinder en omleiding

ARTIKEL 2:
Yan 20llll20l7 vanal 07:00 uur tot en met 24llll20l7 om 17:00 uur, is het verkeer van voertuigen verboden op de
een gedeelte van Jan Van Der Vorstlaan en dit vanaf de Sint Jansbergsteenweg tot aan de Korenheide en een
gedeelte op de Biezenstraat vanaf de J. Van Der Vorstlaan tot aan splitsing Biezenstraat, uitgezonderd plaatselijk
verkeer.

Yan20llll2017 om 07:00 uur, tot en met 24llll20l7 om 17:00 uur wordt er omleiding voorzien via de Korenheide,
Vranksberg en de Hollestraat en de Kastanjekouter en omgekeerd. De volledige omleggingsweg zal aangeduid
worden door de nodige verkeersborden F41 bis (wegomlegging)

ARTIKEL 3:

Yan20/1112017 om 07:00 uur tot en met 24llll20l7 om 17:00 uur is het verkeer van alle voertuigen verboden,
uitgezonderd plaatselijk verkeer.



Hiervoor dient er telkens een radar geplaatst te worden, met daarop het verkeersbord C3 (verboden toegang) +
onderbord "uitgezonderd plaatselijk verkeero' + de nodige verlichting op :

- J. Van Der Vorstlaan, kruispunt met Sint Jansbergsteen\ryeg en met de Korenheide
- Biezenstraat met splitsing Biezenstraat

ARTIKEL 4:

Yan20llll20l7 van 07:00 uur tot en met 24llll20l7 17:00 uur is er een stilstaan- en parkeerverbod op
- De J. Van Der Vorstlaan vanaf het kruispunt met de Sint Jansbergsteenweg tot aan het kruispunt met de

Korenheide
- De Biezenstraat vanaf het kruispunt met de J. Van Der Vorstlaan en tot aan de splitsing van de Biezenstraat

ARTIKEL 5:

De aanvrager dient tijdig de bewoners van het afgesloten stuk van de J. Van Der Vorstlaan en de Biezenstraat
schriftelijk te verwittigen van de hinder.

ARTIKEL 6 :

De aanvrager is verantwoordelijk voor het plaatsen van de nodige signalisatie conform het Ministrieel Besluit van
0710511999, betreffende het signaleren van werken en van verkeersbelemmeringen op de openbare weg en de

bijkomende signalisatie in huidig besluit vermeld.

ARTIKEL 7:

De inbreuken op deze verordening zullen beteugeld worden met politiestraffen, voor zover een wet of algemene,
of provinciale verordening geen andere straffen voorziet.

ARTIKEL 8:

Huidig besluit wordt bekendgemaakt via de gemeentelijke website.

ARTIKEL 9 :

Afschriften van huidig besluit worden overgemaakt aan de Griffies van de Correctionele Rechtbank en de
Politierechtbank te LEUVEN, aan de zonechef van de politiezone Dijleland, brandweer Overijse en de gemeentelijke
technische diensten voor uitvoering en opvolging.
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