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Aanvraag tot toelating voor de innarne van het openbaal domein, gedaan op 05/01/2018, inzake :

Het plaatsen van preventieve semi-vaste informatieborden die radarcontrole aangeven' op de
gemeentewegen tc Huldenberg.

Deze toelating wordt, op advies van de Politie, verleend aan :

Naam : Politiezone Voer en Dijle, Politiepost Tervuren
Adres : Markt 7 te 3080 Tervuren
Tel. :02/767 30 00

De locatie van inname betreft :

- alle gemeentewegen op grondgebied Huldenberg

De datum van inname is :

- 0 1 /0 1/201 8 t.e.m 3L / 12/2018

Aan te brg.nsen signalisatie_:

Met het oog op het verzekeren van de overeenkomstig de bepalingeri van :

L De nieuwe Gemeentewet, inzonderheid artikelen l30bis en I35$2.1;
2. Het Ministerjeel Besluit van 11-rc-1976 betreffende de minimum afmetingen en bijzondere

plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens ;

3. Het Ministerieel Besluit van 07-05-1999 betreffende het signaleren van werken en
verkeersbelemmeringen op de openbare weg.

Toelating tot het plaatsen van prevenfieve semi-vasfe informatieborden die ratlarcontrole
aangeven, op gemeentewegen op grondgebied Huldenberg en op voorwaarden dat deze het
verkeer niet hinderen.

Bii komende inlichtingen :

- De parkeerverbodsborden dienen geplaatst te worden de dag vool de start van de inname voor 12.00
uur.
- Voerfuigen die reeds geparkeerd zijn voor de plaatsing van de parkeerverbodsborden kunnen niet
getakeld worden.
- De plaatsing van de signalisatie op de rijbaan mag geen hinder vormen voor de doorgang van de
zwakke weggebruikers.
- De signalisatie moet geplaatst worden volgens de bepalingen van het standaardbestek 250.
- Bij niet afsluiten van een rijbaan moet de doorgang voor het verkeer steeds mogelijk blijven



(> 3 meter)
- Indien de inname plaats vindt op een route van de bussen van De Lijn, dient er voldoende doorgang
en manoeuvreemrimte zijn.
- De inbreuk op de bepalingen van deze vergunning worden gestraft volgens de vingerencle
regelgeving.
- De aanvrager dient de inwoners, betrokkenen en handeiaars pel brief te infomreren over te
verwachten hinder.
- Deze toelating is ondergeschikt aan de politieverordeningen.
- Het bevel van een bevoegd peÍsoon dient onmiddellijk te worden opgevolgd.
- De voertuigen eigen aan de werfÍret parkeerverbod dienen een kopie van deze toelating achter de
voomuit te hebben.
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