
PROVINCIE
VLAAMS-BRABANT
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GEMEENTE
3O4O HALDENBERG

TIJDELIJKE BEPERKINGSM TREGELEN BETREFFENDE
HET VERKEER VAN VOER TUIGEN OP OPENBARE WEGEN
IN DE GEMEENTE G. TER GELEGENHEID VAN
\ryERKEN OP DE LANGEHEII) ESTRAAT. TER HOOGTE VAN
DE TOMMESTRAAT.

De burgemeester,

Gelet op het gemeentedecreet vanl5l07/2005;

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
minimumafmetingen en de
verkeerstekens worden bepaald;

11 oktober 1976 waarbij de
plaatsingsvoorwaarden van de

besluit van
bijzondere

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op
het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekensl

Overwegende de aanvraag van de firma ADMIBO Bvba, Ternesselei 181, te 2160
\ryOMMELGEM , tot aanvraag van werken op de Langeheidestra at, ter hoogte
van de Tommestraat, op llll0l20l7. Het betreft de aansluiting van de
waterleiding van de Langeheidestraat met de Tommestraat.

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

BESLUIT:
ARTIKEL 1



$ 1. De afwijking op het verbod tot uitvoeren van werken op de openbare weg, wordt
toegekend aan de firma ADMIBO Bvba, Ternesselei 181, te2l60
IIlI0l2017, van 08:00 uur tot 17:00 uur.

WOMMELGEM' op

$ 2. Het betreft de aansluiting van de waterleiding van de Langeheidestraat met de
Tommestraat

$ 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:
Zoals overeengekomen op de werfizergaderingen dient het verkeer op de Tommestraat
steeds doorgang te hebben. Enkel de Langeheidestraat, ter hoogte van het kruispunt
met de Tommestraat,mag afgesloten worden. Dit met als reden dat de Tommestraat
een doodlopende straat is en dat er geen andere straat als omleiding kan gebruikt
worden.

ARTIKEL 3:
Voor de bewoners van de Langeheidestraat zal er een omleiding voorzien worden via
de Florivalstraat, Leuvensebaan en omgekeerd.

ARTIKEL 4:
De inbreuken op deze verordening zullenbeteugeld worden met politiestraffen.

Huidig besluit wordt bekendgemaakt via de gemeentelijke website.

ARTIKEL 6 :

De aanvrager is verantwoordelijk voor :

- het plaatsen van de nodige signalisatie conform het Ministerieel Besluit van
0710511999, betreÍfende het signaleren van werken en van
verkeersbelemmeringen op de openbare weg. Het betreft werken van 3'
categorie, met sterke hinder en met omleiding. Bijkomstig moet op elk kruispunt
op de Langeheidestraat de verkeersborden C3 met onderbord uitgezonderd
plaatselijk verkeer, alsook de verkeersborden F45 (doodlopend) geplaatst
worden.

- Het tijdig schriftelijk verwittigen van alle bewoners van de Langeheidestraat.

ARTIKEL 7:
De tijdelijke beperkingsmaatregelen zullen aangeduid worden met de passende
verkeersborden, of door bevoegde personen die de tekens van hun ambt dragen.



ARTIKEL 8:

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, lll 1012017,

VANGOIDTSENHOVEN


