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ARRONDISSEMENT SCHEPENEN

LEUVEN Caroline Peters SECRETARIS

GEMEENTE
3O4O HALDENBERG

DAGORDE:

TIJDELIJKE BEPERIilNGSMAATREGELEN BETREFFENDE HET VERI(EER VAN VOERTUIGEN
OP OPENBARE WEGEN IN DE GEMEENTE HULDENBERG TER GELEGENHEID VAN HET
HALLOWEEN FEEST VAN DE SCHOOL DE LETTERBOOM VAN SINT-AGATHA-RODE.

Gelet op het gemeentedecreet van15/07/2005;

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 l1 oktober 1976 waarbrj 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 waag van de verantwoordelijke logistiek van Oudercomité (School De Letterboom van Sint
Agatha Rode, Depre Roxanne), StroobantstraatT5 te 3040 Huldenberg, om voertuigen te laten parkeren op de
Stroobantsstraat, tijdens het halloween feest in WZC Keyhof, op 20 oktober, van 17:00 uur tot 23:00 uur. Gezien
de wegversmallingen zal langs één kant parkeren toegelaten zijn en zal er éénrichtingsverkeer worden ingesteld.
Gezien het ingestelde éénrichtingsverkeer zal er voorzien worden in een omleiding via de Holstheide,
Wolsfhaegen en Stroobantsstraat.

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

BESLUIT:
ARTIKEL 1:
Op 20/1012017 , van 17:00 uur tot 23:00 uur, zal er op de Stroobantsstraat, tussen het kruispunt met de
Vy'olfshaegen en het kruispunt met de Smeysberg-Holstheide, éénrichtingsverkeer worden ingesteld op de rechter
rijstrook, komende van Neerijse en rijdende in de richting van Huldenberg-centrum. Het is dus enkel toegelaten
om te rijden in de richting van Huldenberg-centrum, komende van Neerijse.

ARTIKEL 2:

$ 1.Op 2011012017 van 17:00 uur tot 23:00 uur, zal er ingevolge het ingestelde éénrichtingsverkeer op de
Stroobantsstraat, voor de weggebruikers komende van Huldenberg-centrum en rijdende richting Neerijse, een
omleiding voorzien worden via de Holstheide, Vy'olfshaegen en Stroobantsstraat.

$ 2. De volledige omleggingsweg zal aangeduid worden door de nodige verkeersborden F 4l bis
(wegomlegging).

ARTIKEL 3:
Op 20/1012017 van 17:00 uur tot 23:00 uur, zal er op de Stroobantsstraat, tussen het kruispunt met de
Vy'olfshaegen en het kruispunt met de Smeysberg-Holstheide, een stilstaan- en parkeerverbod worden ingesteld
op de rechter rijstrook, komende van Neerijse en rijdende in de richting van Huldenberg-centrum

ARTIKEL 4:



$ 1 . Op 2011012017 van l7:00 uur tot 23:00 uur, wordt er een tijdelijke parkeerzone ingesteld op de

Stroobantsstraat, vanaf het huisnummer 95 tot het huisnummer 80, op de linker rijstrook, komende van Neerijse
en rijdende in de rijrichting van Huldenberg-centrum. De tijdelijke parkeerzone kan indien er niet genoeg plaats

is om te parkeren tot aan huisnummer 80, eventueel worden uitgebreid tot het kruispunt met de Smeysberg-
Holstheide.
- De voertuigen in de parkeerzone mogen niet schuin ten opzichte van de rijbaan geparkeerd worden en mogen
niet voor de inritten van de woningen, ofop een kruispunt (ook aardeweg) geparkeerd worden.
- De organisatie moet hiervoor voorzien in minstens twee (2) personen. die de bezoekers moeten informeren en

begeleiden bij het parkeren, erop toezien dat de voertuigen niet schuin parkeren en niet op het gedeelte van de

rijstrook waar het verkeer dient te rijden parkeren en dat er niet voor de inritten van de woningen geparkeerd
wordt.
- De organisatie is verplicht erop toe te zien daÍ er vanaf 23:00 uur geen voertuigen meer geparkeerd staan op
deze tijdelijke parkeerzone.

$ 2. Het begin van de tijdelijke parkeerzone zal op de linker rijstrook van de Stroobantsstraat in de rijrichting van
Huldenberg-centrum, ter hoogte van huisnummer 95, aangeduid worden door middel van een nadar met daarop
het verkeersbord E9a (parkeren) + onderbord "van l7:00 uur tot 23:00 uur" * verkeersbord Dl (pijl verplichte
richting) + de nodige verlichting.
Het einde van de parkeerzone, op de linker rijstrook richting Huldenberg-centrum, ter hoogte van huisnummer
80, of bij uitbreiding tot aan het kruispunt met de Smeysberg - Holstheide, zal eveneens aangeduid worden met

een nadar met daarop het verkeersbord E9a (parkeren) + onderbord "van 17:00 uur tot 23:00 uur" + verkeersbord
D1 (pijl verplichte richting) + de nodige verlichting.

$ 3. Er dient steeds een vrije doorgang van 3 m te zljn.

ARTIKEL 5:

$ L De nodige signalisatie wordt door het gemeentebestuur van Huldenberg ter beschikking gesteld van de

organisatie.

$ 2. De aanvrager is verantwoordelijk voor het plaatsen van de nodige verkeerssignalisatie (nadars tijdelijke
parkeerzone, wegomlegging, éénrichtingsverkeer) voor aanvang van het evenement en het verwijderen ervan
onmiddellijk ema, met uitzondering deze van het stilstaan- en parkeerverbod.

ARTIKEL 6:
De verkeersborden E3 (stilstaan- en parkeerverbod) , met onderbord, worden minimum 48 uur voor de aanvang
van het verbod door het gemeentebestuur geplaatst.

ARTIKEL 7:
De inbreuken op deze verordening zullen beteugeld worden met politiestraffen.

ARTIKEL 8:
Huidig besluit wordt bekendgemaakt via de gemeentelijke website

ARTIKEL 9:
De tijdelijke beperkingsmaatregelen zullen aangeduid worden met de passende verkeersborden, of door
bevoegde personen die de tekens van hun ambt dragen.

ARTIKEL 10:
Afschriften van huidig besluit worden overgemaakt aan de Griffies van de Correctionele Rechtbank en de

Politierechtbank te Leuven, aan de zonechef van de politiezone Dijleland, de federale politie/dienst 101 te
Leuven, dienst 100, brandweer Overijse, De Lijn en de gemeentelijke technische diensten voor uitvoering en

opvolging.
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