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GEMEENTE
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DAGORDE:

TIJDELIJKE BEPERKTNGSMAATREGELEN BETREFFENDE HET VERKEER VAN VOERTUIGEN
OP OPENBARE WEGEN IN DE GEMEENTE HULDENBERG TER GELEGENHEID
DOORTOCHT VAN DE WIELERWEDSTRIJD "BRUSSEL-ZEPPEREN' OP ZONDAG 04
MAART 2018.

Gelet op het gemeentedecreet van 1510712005;

Gelet op de wet betrefïende de politie van het wegverkeer, gecoórdineerd bij Koninklijk Besluit van 16 maart 1968;

Gelet op 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;

Gelet op het ministerieel besluit van 1l oktober 1976 waarbrj de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op het Koninklijk Besluit van 2l augustus 1967 gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 6 februari 1970 en 14

februari 1914 tot reglementering van de wielerwedstrijden en de veldritten;

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en

bekostiging van de verkeerstekens;

Overwegende het verzoek van de wielerclub "Het Gouden Wiel", vertegenwoordigd door secretaris de heer Derwael
Albert, tot doortocht op het grondgebied van de gemeente Huldenberg van een wielerwedstrijd voor de categorie "
Intemationale beloften en elite zonder contract, op zondag 4 maart 2018, met open omloop, m€t start te Machelen
(Diegem) en aankomst te Zepperen (Sint-Truiden);

Overwegende dat de doortocht zal plaatsvinden tussen 13:48 uur en 14:09 uur, komende van Leefdaal, via de

Neerijsebaan, Langestraat, Dorpstraat, Loonbeekstraat, Sint-Jansbergsteenweg, L. Kriegelstraat, R. Borremansstraat,
Smeysberg, Holstheide, Wolfshaegen en via de Neerijsebaan naar Sint-Joris-Weert;

Overwegende het feit dat er zich maatregelen opdringen voor de veiligheid van de deelnemers en de andere
weggebruikers;

Overwegende om de veiligheid te garanderenzal de organisatie 48 signaalgevers voorzien;

BESLUIT:
ARTIKEL 1:

Op zondag 04103/2018, van 10:30 uur tot 15:00 uur, wordt er een stilstaan- en parkeerverbod voorzien, langs
beide kanten van de volgende straten:

r Langestraat,
. Dorpstraat (N253) (vanaf kruispunt Langestraat tot aansluiting met de Loonbeekstraat),
o Loonbeekstraat(N253),
r Sint-Jansbergsteenweg(N253),
r L. Kriegelstraat (N253),
r R. Borremansstraat (tot kruispunt met Smeysberg) (N253),
. Smeysberg,
o Holstheide,
r Wolfshaegen (vanaf kruispunt Holstheide tot aan kruispunt Wolfshaegen (tegenover HVS-motors,

verlengde van de Neerijsebaan),

VAN DE



a Stukje Wolfshagen : verlengde van Neerijsebaan (Sint-Joris-Ween) tegenover garage HVS-Motors.

ARTIKEL 2:

$ 1. De lokale politie, politiezone Voer en Dijle, zal op het grondgebied van de gemeente Huldenberg,
verkeerstoezicht houden op de volgende kruispunten:
1. Langestraat - Dorpstraat (N253).

2. R. Borremansstraat (N253) - Smeysberg.

$ 2. Op alle kruispunten en in- en uitritten van openbare parkings zal de organisatie een signaalgever voorzien. In
totaal zijn er dit 48. De signaalgevers moeten zich minimum 30 minuten voor aanvans van de wedstrijd, of
doortocht(en) op hun voorziene plaats bevinden, zodat een degelijk nazicht door de lokale politie mogelijk is. Dit
zowel voor de veiligheid van de deelnemers aan de wedstrijd, als voor de andere weggebruikers

ARTIKEL 3:
Deze tijdelijke beperkingsmaatregelen zullen aangeduid worden met de passende verkeersborden, of door de

bevoegde personen die de tekens van hun ambt dragen.

ARTIKEL 4:
De verkeersborden E3, met onderbord, worden minimum 48 uur voor de aanvang van het verbod door het
gemeentebestuur geplaatst.

ARTIKEL 5:
De inbreuken op deze verordening zullen beteugeld worden met politiestraffen.

ARTIKEL ó:
Huidig besluit wordt bekendgemaakt via de gemeentelijke website

ARTIKEL 7:
Afsckiften 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, aan de federale politie/dienst 101

te Leuven, aan de brandweer van Overijse, aan De Lijn en de gemeentelijke technische diensten voor uitvoering
en opvolging.
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