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PROVINCIE
VLÁAMS-BRABANT

ARRONDISSEMENT
LEUVEN

GEMEENTE
3O4O HALDENBERG

TIJ.DELIJKE BPPERKINGSMAATREGELEN BETREFFENDE qET VERKEER VAN
VOERTUIGEN ,OP OPENPARE WEGEN IN DE GEMEENTE HVLDENBERG. TER
GELEGENHEID VAN WPRKEN OP DE P\INS DE BETHUNELAAN.

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

Gelet op het ministerieel besluit van 11 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 verkeerstekens;

Overwegende de aanvraag van het gemeentebestuur van HULDENBERG, Gemeenteplein l, te 3040
HULDENBERG, voor het uitvoeren van werken op de Prins de Bethunelaan. Hiervoor dient deze volledig te
worden afgesloten.

Overweg_endelet werken van 3du categorie betreft, met sterke hinder en met omleiding. De werken zijn gepland
van 06/03D018, vanaf 07:00 uur, tot 08/03/2018, om 18:00 uur. Er zal een omleiding voorzien worden via de
Lindenhoflaan, Dorpsstraat (N253), Beekstraat, Prins de Bethunelaan en omgekeerd. Onmiddellijk na de
werkzaamheden dient de Prins de Bethunelaan opnieuw 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, wordt toegekend aan het gemeentebestuur
van HULDENBERG, Gemeenteplein l, te 3040 HULDENBERG, met ingang van06103/2018, om 07:00 uur, tot en met
08/03/2018, om 18:00 uur.

$ 2' Het betreft het verbeteringswerken in opdracht van het gemeentebestuur van Huldenberg.

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

ARTIKEL 2:
Van dinsdag 06/03/2018, om 06:00 uur, tot en met donderdag 08/032018, om 20:00 uur, is er een stilaan- en
parkeerverbod op de Prins de Bethunelaan.
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$ 1. Van dinsdag 061032018, om 07:00 uur, tot en met donderdag 081032018, om 18:00 uur, is het verkeer van alle
voertuigen verboden op de werfzone op de Prins de Bethunelaan. De werfzone op de Prins de Bethunelaan dient volledig
afgesloten te worden door middel van voldoende nadars, met daarop telkens het verkeersbord C3 + de nodige werkendè
verlichting.

$ 2. Er zal een omleiding voorzien worden via de Lindenhoflaan, Dorpsstraat (N253), Beekstraa! Prins de Bethunelaan en
omgekeerd. De volledige omleggingsw eg zal in beide richtingen aangeduid worden door de nodige verkeersborden F 4 1

bis (wegomlegging).

$ 3. Het gemeentebestuur van HULDENBERG dient de bewoners/aangelanden van de Prins de Bethunelaan met een brief
over de hinder tiy'dig te verwittigen.

ARTIKEL 4:

$ l. Van dinsdag 06/0312018, om 07:00 uur, tot en met donderdag 08103/2018, om 18:00 uur, is het verkeer van alle
voertuigen verboden, uitgezonderd plaatselijk verkeer buiten de werfzone op de Prins de Bethunelaan.

$ 2. Hiervoor dient er een nadar met daarop het verkeersbord C3 + onderbord "uitgezonderd plaatselijk verkeef' + de nodige
werkende verlichting, geplaatst te worden op de Prins de Bethunelaan, kruispunt met de Beekstraat.

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

ARTIKEL 6:
Huidig besluit wordt bekendgemaakt via de gemeentelijke website.

ARTIKEL 7:
Het gemeentebestuur van HULDENBERG is verantwoordelijk voor het plaatsen van de nodige signalisatie conform het
Ministerieel Besluit van 07 /0511999, betreffende het signaleren van werken en van verkeersbelàmmáing.n op de openbare
weg. Het betreft werken van 3e categorie, met sterke hinder en met omleiding.

ARTIKEL 8:
De tijdelijke beperkingsmaatregelen zullen aangeduid worden met de passende verkeersborden, of door bevoegde
personen die de tekens van hun ambt dragen.

ARTIKEL 9:
Afschriften van huidig besluit worden overgemaakt aan de Griffïes 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 de gemeentelijke technische diensten voor opvolging.

De Burgemee ster, 02 I 03 /2018,

VANGOIDTSENHOVEN D.


