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Tiideliike beoerkinssmaatreselen bet het verkeer van voertuisen oo
ooenbare wepen in de pemeente uldenbere ter selesenheid van de

processie te Neeriise op zondag 24 iuni 2018.

Voorgeschiedenis

Op zondag 24 juni 2018 vindt in Neerijse de processie plaatst. De processie wordt georganiseerd

door de Kerkraad Sint-Pieter en -Pauwel met als voorzitter Julien D'Hondt.

Feiten en context
Ter beveiliging van het verkeer en de deelnemers dienen er maatregelen genomen te worden.

Juridische gronden

Het gemeentedecreet van 15 juli 2005.

De wet betreffende de politie van het wegverkeer, gecoórdineerd bij Koninklijk Besluit van 16 maart
1968.

Het Koninklijk Besluit van l december t975 houdende het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

Besluit
Artikel 1

5 1. Op zondag 24juni 2018, van 10.00 uur tot 13:00 uur, wordt er een stilstaan- en parkeerverbod
voorzien, langs beide kanten, op :

- op de Wolfshaegen, vanaf rusthuis "Ter Meeren" tot aan de aansluiting met de Beekstraat,
- op de Beekstraat, vanaf de aansluiting met de Wolfshaegen tot aan het kruispunt met de
Dorpsstraat (N253).

S 2. Er dient een bijkomend borden E3 (herhalingsbord stilstaan- en parkeerverbod), langs beíde
kanten, geplaatst te worden op de Beekstraat ter hoogte van woning met nummer 37 A.

Artikel 2:

De Lokale politie, politiezone voer en Dijle, zal ter beveiliging van het verkeer en de deelnemers de
processie begeleiden.

Artikel 3:
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Deze tijdelijke beperkingsmaatregelen zullen aangeduid worden met de passende verkeersborden, of
door de bevoegde personen die de tekens van hun ambt dragen.Artikel 4

Artikel4:
De verkeersborden E3 (stilstaan- en parkeerverbod) , met onderbord, worden minimum 48 uur voor

de aanvang van het verbod door het gemeentebestuur geplaatst.

Artikel5:
De inbreuken op deze verordening zullen beteugeld worden met politiestraffen.

Artikel 6:

Huidig besluit wordt bekendgemaakt via de gemeentelijke website.

ArtikelT:
Afschriften van huidig besluit worden overgemaakt aan de GrifÍies 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 en de gemeentelijke technische diensten voor uitvoering en opvolging.
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De hondtekeningen stoon op de laotste blodziide van dit document.
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