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TIJDELIJKE BEPERKINGSMAATREGELEN BETREFFENDE HET
VERKEER VAN VOERTIIIGEN OP OPENBARE WEGEN IN DE
GEMEENTE HULDENBERG, TER GELEGENHEID VAN WERKEN OP DE
I,OONBEEKSTRAAT TER OOGTE VAN NUMMER 51

De burgemeestero

Gelet op het gemeentedecreet vanlS/0712005;

Gelet op de wet betreffende de politie van het wegverkeer, gecoiirdineerd 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 wegl

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 de gemeente HULDEII-BERG, Gemeenteplein 1, te 3040
HULDENBERG, om werken uit te voeren op de Loonbeekstraat, opgenomen in de
signalisatievergunning met nummer BU 000152/2018. Gezien er wegens de werken met
verkeerslichten gewerkt moet worden en om de hinder te beperken, zal op een stuk van de
Ganzemansstraat en de Biezenstraatdat éénrichtingsverkeer worden ingesteld.

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

BESLUIT:
ARTIKEL 1:

$ 1. Om de hinder tijdens de werken op de Loonbeekstraat te beperken, zal eï van 1310312018, om
12:00 uur, tot en met1610312018, om 17:00 uur, éénrichtingsverkeer worden ingesteld op :

o De Ganzemanstraat,vanaf de Loonbeekstraat (N253) tot het kruispunt met de Biezenstraat,
o De Biezenstraat, vanaf de Ganzemanstraat tot het kruispunt met de Hollestraat.

$ 2. De verplichte rijrichting van het verkeer op de Ganzemanstraat, is komende van de Loonbeekstraat
en rijdende in de richting van de Biezenstraat.

$ 3. De verplichte rijrichting van het verkeer op de Biezenstraat, is komende van de Ganzemanstraat en
rijdende in de richting van de Biezenstraat.



ARTIKEL 2:

$ 1. Er zal een omleiding voorzien worden via de Biezenstraat, Jan van der Vorstlaan, St-
Jansbergsteenweg (N253) en Loonbeekstraat Qrl253).

$ 2. De volledige omleggingsweg zal in beide richtingen aangeduid worden door de nodige
verkeersborden F 41 (wegomlegging).

$ 3. Het gemeentebestuur van HULDENBERG dient de bewoners van de Ganzemanstraat en de
Biezenstraat met een brief over de hinder tijdig te verwittigen.

ARTII(EL 3:
De inbreuken op deze verordening zullenbeteugeld worden met politiestraffen.

ARTII(EL 4:
Huidig besluit wordt bekendgemaakt via de gemeentelijke website.

ARTIKEL 5:
De aanvrager is verantwoordelijk voor het plaatsen van de nodige signalisatie conform het
Ministerieel Besluit van 0710511999, betreffende het signaleren u* werken en vaÍl
verkeersbelemmeringen op de openbare weg. Het betreft werken van 3' categorie, met sterke hinder
en met gmleiding.

ARTIKEL 7:
Afschriften 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, de federale
politie/dienst 101 te LEUVEN, brandweer OVERIJSE en dienst 100.

De Burgemeester, 13 103 12018,

VAN IDTS

ARTIKEL 6:
De tijdelijke beperkingsmaatregelen zullen aangeduid worden met de passende verkeersborden, of
door bevoegde personen die de tekens van hun ambt dragen.


