
           “Verlenging” 
  

Tijdelijke verordening geldig van 16 augustus 2017 tot en met 22 september 2017  houdende de 

afsluiting van het kruispunt A. Goossensstraat, Elzasstraat en de N253 te Huldenberg ten 

gevolge van de renovatie van de bovenstaand kruispunt. 
 

De Burgemeester,  

 

Gelet op het gemeentedecreet, 

 

Gelet op de Gemeentewet inzonderheid art.130 bis en 135§2; 

 

Gelet op het ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en 

verkeersbelemmeringen op de openbare weg; 

 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement over de politie 

van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg;  

 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 betreffende de plaatsing van 

verkeerstekens; 

 

Overwegende de voorafgaandelijke coördinatievergaderingen tussen het agentschap Wegen en 

Verkeer, de gemeentelijke diensten, de Vlaamse Vervoersmaatschappij en de politiezone Voer en 

Dijle; 

 

Overwegende het gunstig advies van de politie; 

 

Overwegende het gunstig advies van de Vlaamse Vervoersmaatschappij; 

 

Overwegende de aanvraag van de firma SOGA, Aven Ackers 14 te 9130 Beveren, als uitvoerder der 

werken; 

 

Overwegende dat de signalisatie wordt geplaatst door de firma FERO, Jozef de Blockstraat 81, 

2830 Willebroek; 
 

Overwegende dat dringend maatregelen dienen getroffen te worden om de veiligheid van het verkeer 

te verzekeren; 

 

     BESLUIT 

 
Artikel 1 : Van woensdag 16 augustus 2017 om 7 uur tot vrijdag 29 september 2017 om 17 uur  is de 

afsluiting van het kruispunt N253 met de A Goossenstraat en de Elzasstraat toegestaan onder deze 

verordening. De betreffende heersende aanvullende reglementen worden opgeheven ; 

Rijbewegingen. 

Artikel 2: Van vrijdag 01 september 2017 om 7 uur tot vrijdag 29 september 2017 om 17 uur  is alle 

verkeer  verboden voor motorvoertuigen op de N253 tussen de A. Goossensstraat/ Elzasstraat ( 

inclusief deze straten) en De Peuthystraat 4, uitgezonderd de autobussen van De Lijn en de 

hulpdiensten. 

 

Artikel 3: Van maandag 4 september 2017 om 7 uur tot vrijdag 29 september 2017 om 17 uur  is alle 

verkeer  verboden voor motorvoertuigen op de N253 tussen de Sint-Rochusstraat en de A. 

Goossensstraat; 

 

 



 

 

Artikel 4: Van woensdag 16 augustus 2017 om 7 uur tot vrijdag 29 september 2017 om 17 uur  is het 

verkeer, uitgezonderd plaatselijk verkeer, verboden in de volgende straten: 

- N253 tussen de Smeysberg ( exclusief) tot aan de Sint-Rochusstraat; 

- N253 tussen de Kouterstraat en de De Peuthystraat nummer 4; 

- Sint-Rochusstraat tussen de de Limburgs-Stirumlaan en de N253; 

- A. Goossenstraat tussen de de Limburg-Stirumlaan en de N253;  

- Stroobantsstraat tussen de Wolfshaegen en de Koxberg; 

- Koxberg tussen de Stroobantsstraat en de Elzasstraat; 

- Elzasstraat tussen de Koxberg en de N253; 

 

Omleidingen. 

Artikel 5: Tijdens de werken worden volgende omleidingen voorzien: 

- Gezien vanuit  Neerijse wordt het verkeer omgeleid via de Smeysberg, de Holstheide, de 

Wolfshaegen, de Leuvensestraat, de Abtstraat (Overijse), Waversesteenweg (Overijse), in beide 

rijrichtingen; 

- Gezien vanuit Vossem/Duisburg (Tervuren) in de richting Huldenberg-cenrtrum wordt het verkeer , 

ter hoogte van de A.Goossensstraat omgeleid via de de Limburg-Stirumlaan – N253 – Smeysberg -  de 

Holstheide, de Wolfshaegen, de Leuvensestraat, de Abtstraat (Overijse), Waversesteenweg (Overijse), 

in beide rijrichtingen; 

 

Parkeren. 

Artikel 6: Van woensdag 16 augustus 2017 om 7 uur tot vrijdag 29 september 2017 om 17 uur  wordt 

het parkeren verboden langs de De Peuthystraat vanaf huisnummer 4 tot en met het kruispunt met de 

Elzasstraat en de A.Goossenslaan aan beide zijde van de rijbaan en ter hoogte van de huisnummers 11-

12-13-14; 

Van woensdag 16 augustus 2017 om 7 uur tot vrijdag 29 september 2017 om 17 uur  is het parkeren 

verboden langsheen de Schonenberg vanaf 20 meter voor het kruispunt met de Dreefstraat aan beide 

zijden; 

Van woensdag 16 augustus 2017 om 7 uur tot vrijdag 29 september 2017 om 17 uur  is het parkeren 

verboden in de Dreefstraat tussen de Schonenberg ( inclusief) en de Cahystraat, aan beide zijden; 

Artikel 7: De signalisatie wordt aangebracht zoals voorzien op de signalisatieplannen F17-0934-01 en 

F17-0934-02. 

 

Artikel 7: De aanvrager stelt de buurtbewoners tenminste 3 dagen op voorhand in kennis van de 

afsluiting van de straat , de verkeersverwikkelingen en indien nodig tijdens de verschillende fasen;  

 

Artikel 8: Deze verordening wordt bekendgemaakt zoals voorgeschreven door de nieuwe 

gemeentewet en ter kennis gebracht van de weggebruikers door de verkeersborden C3 met onderbord ‘ 

uitgezonderd plaatselijk verkeer met barelen voorzien van roodwitte regels en de wettelijk voorziene 

verlichting, C3 met barelen voorzien van roodwitte regels en de wettelijke voorzien verlichting, , F41, 

A31, F45, F39, E1, onderborden van het Type Xc, onderbord type V, regelmatig naar vorm en 

duidelijk zichtbaar opgesteld; 

 

Artikel 9: De inbreuken op de bepalingen van deze verordening worden gestraft volgens de vigerende 

regelgeving. 

Huldenberg, 1 september 2017 

De Burgemeester, 

 

               

D. VANGOIDTSENHOVEN  


