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Uittreksel uit de notulen van het 
Schepencollege

Zitting van 12 juli 2018

Aanwezig: Danny Vangoidtsenhoven, Burgemeester - voorzitter
Marc Verheyden, Nicole Vanweddingen, Walter Craps, Herman Depré, Schepenen
Caroline Peters, Algemeen directeur
Verontschuldigd: Philippe Vervoort, Schepen
Afwezig: 

Tijdelijke beperkingsmaatregelen betreffende het verkeer van voertuigen op 
openbare wegen in de gemeente Huldenberg, ter gelegenheid van de Sint-

Rochusommeganck op zondag 12 augustus 2018.

Voorgeschiedenis
Het verzoek van de Rochusghesellen voor het inrichten van de driejaarlijkse Sint-Rochusommeganck 
op zondag 12 augustus 2018.

Feiten en context
De omloop van de stoet omvat volgende straten:

 vertrek Stroobantsstraat ter hoogte van de Geroytstraat
 Koxberg
 Elzasstraat
 Gemeenteplein
 A. Goossensstraat
 de Limburg Stirumlaan
 R. Borremansstraat
 Gemeenteplein
 de Peuthystraat
 Kasteelpark

De ommeganck zal hoofdzakelijk op de Stroobantsstraat en de Geroytstraat gevormd worden.  Aan 
zaal Pastoorsbos, Sint-Rochusstraat 11 zal een tribune geplaatst worden. Een gedeelte van het 
parcours volgt de gewestweg N253, plaatselijk gekend R. Borremansstraat, Gemeenteplein en de 
Peuthystraat.
Omstreeks 17.00 uur wordt de stoet ontbonden in het Kasteelpark.  Een aantal praalwagens zullen 
omwille van hun omvang geparkeerd worden in de Dreefstraat, het gedeelte tussen de Peutystraat 
(N253) en de Cahystraat.
Dit soort evenementen lokt een groot aantal deelnemers en er dienen maatregelen ter beveiliging 
van het verkeer en van de deelnemers genomen te worden.
 
 

Juridische gronden
Gemeentedecreet van 15 juli 2005.
De Wet betreffende de politie van het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16 maart 
1968.
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Het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 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.

Besluit
Artikel 1:
§ 1.  Op zondag  12 augustus 2018,  van 13:00 uur tot na het vertrek van de Rochusommganck, 
ongeveer 17:00 uur, is het verkeer van alle voertuigen verboden, uitgezonderd praalwagens met 
machtiging :
- op de Stroobantsstraat tussen Keienveld/Geroytstraat en Nijvelsebaan,
- de eerste 100 m in de Geroytstraat. 
 Hier zal de samenstelling van de stoet gebeuren.
 § 2. De organisatie dient te voorzien in minstens 2 signaalgevers, om de deelnemers, praalwagens 
en buschauffeurs en de andere weggebruikers op te vangen, op de volgende plaatsen :

 één persoon op de Stroobantsstraat – Nijvelsebaan,
 één persoon op de Stroobantsstraat – Breembosstraat.

 § 3. Hiervoor dienen er telkens minstens 4 nadars geplaatst te worden, met daarop het 
verkeersbord C3 + onderbord “uitgezonderd praalwagens met machtiging”, op  :
* Stroobantsstraat, kruispunt met de Nijvelsebaan,
* Stroobantsstraat, kruispunt met Keienveld/Geroytstraat.
* Stroobantsstraat, kruispunt met Neesveld (links),
* Stroobantsstraat, kruispunt met Neesveld (rechts),
 § 4. Hiervoor dienen er telkens minstens 2 nadars, met daarop het verkeersbord C3 + onderbord 
“uitgezonderd praalwagens met machtiging”,  geplaatst te worden, op
* de Georytstraat, ongeveer 100 m vanaf het begin,
 § 5. Hiervoor dient er telkens één nadar geplaatst te worden, met daarop het verkeersbord C3 + 
onderbord “uitgezonderd praalwagens met machtiging” + verkeersbord F45 (doodlopens), op :

 de Stroobantsstraat, kruispunt met de Breembosstraat,
 de Stroobantsstraat, kruispunt met de V. Philipsstraat. 

§ 6. Van 13:00 uur tot na het vertrek van de Rochusommeganck, ongeveer 14:30 uur, wordt het 
verkeer op de Stroobantsstraat er omgeleid via de Breembosstraat, Nijvelsebaan, en omgekeerd.  
 De volledige omleggingsweg zal aangeduid worden door de nodige verkeersborden F 41 bis 
(wegomlegging).
Artikel 2:
§ 1.  Op zondag  12 augustus 2018,  van 14:00 uur tot na de Rochusommeganck, ongeveer 17:30 uur, 
is het verkeer van alle voertuigen verboden, uitgezonderd de deelnemers aan de 
Rochusommeganck, in de volgende straten van de omloop :
- Stroobantsstraat, vanaf het kruispunt met de Nijvelsebaan tot de aansluiting met Koxberg,
- Koxberg,
- Elzasstraat,
- Gemeenteplein (gemeenteweg),
- Gemeenteplein (N253),
- A. Goossensstraat,
- de Limburg Stirumlaan, vanaf het kruispunt met de A. Goossensstraat tot de R. Borremansstraat 
(N253),
- R Borremansstraat (N253), vanaf de de Limburg Stirumlaan tot de aansluiting met Gemeenteplein 
(N253),
- Gemeenteplein (N253),
- de Peuthystraat (N253), vanaf Gemeenteplein (N253) tot de Dreefstraat,
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- Sint-Rochusstraat (= buiten de omloop).
 § 2. Hiervoor dienen er bijkomend telkens minstens 6 nadars geplaatst te worden, met daarop het 
verkeersbord C3, op  :
* het kruispunt R Borremansstraat (N253) - de Limburg Stirumlaan.
* het kruispunt de Peuthystraat (N253) – Dreefstraat.
* de Limburg Striumlaan – A Goossensstraat.
* de E Gilisstraat – A Goossensstraat.
§ 3. Er dienen telkens minstens 3 nadars geplaatst te worden, met daarop het verkeersbord C3, op
Volgende plaatsen  :
* V. Philipsstraat, Koxberg (boven)
* Koxberg – Breembosstraat
* Koxberg – Speylaert
* Koxberg – V. Philipsstraat (beneden)
* Elzasstraat – Kausdelle
* Elzasstraat - Stockemstraat
* Elzastraat – parking school Den Elzas
* Elzasstraat – parking De Spar
* Elzasstraat – voetweg naast Yse /parking frituur + toegang De Kronkel
* Elzasstraat -  A. Van Houthemweg
* Elzasstraat – Molenwegje
* Elzasstraat – parking De Kronkel/Gemeentehuis
* de Limburg Stirumlaan – Sint Rochusstraat
* de Limburg Stirumlaan – Solheidelaan
* R Borremansstraat (N253) – Sint Rochusstraat
* de Peuthystraat (N253) – Molenwegje.
 § 4. Er dienen 10 nadars geplaatst te worden op :

 het kruispunt de Limburg Stirumlaan – Solheidelaan
 J Minetstraat, ter hoogte van de Rochuskapel.

 § 5.  Om de weggebruikers te informeren dient de organisatie, telkens op een van de nadars, een 
bordje te hangen met vermelding “Sint-Rochusommeganck, 12/08/2018, van 13:00 u tot 18:00 u”, op 
de volgende plaatsen : 
* het kruispunt R. Borremansstraat (N253) - de Limburg Stirumlaan
* het kruispunt de Peuthystraat (N253) – Dreefstraat
* de Limburg Striumlaan – A Goossensstraat
* de E Gilisstraat – A Goossensstraat
* V. Philipsstraat, Koxberg (boven)
* Koxberg – Breembosstraat
* Koxberg – Speylaert
* Koxberg – V. Philipsstraat (beneden)
* Elzasstraat – Kausdelle
* Elzasstraat - Stockemstraat
* Elzastraat – parking school Den Elzas
* Elzasstraat – parking De Spar
* Elzasstraat – voetweg naast Yse /parking frituur + toegang De Kronkel
* Elzasstraat -  A. Van Houthemweg
* Elzasstraat – Molenwegje
* Elzasstraat – parking De Kronkel/Gemeentehuis
* de Limburg Stirumlaan – Sint Rochusstraat
* de Limburg Stirumlaan – Solheidelaan
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* R Borremansstraat (N253) – Sint Rochusstraat
* de Peuthystraat (N253) – Molenwegje
* de Limburg Stirumlaan – Solheidelaan
* J. Minetstraat, ter hoogte van de Rochuskapel
Artikel 3:
§ 1. Op zondag 12/08/2018, van 14:00 uur tot ongeveer 18:30 uur, is het verkeer van alle voertuigen 
verboden, uitgezonderd plaatselijk verkeer, in de volgende straten:
- de Peuthystraat (N253) , tussen de Kaalheide en de Dreefstraat,
- de Limburg Stirumlaan, vanaf de grens met Duisburg tot en met het kruispunt A. Goossensstraat,
- R. Borremansstraat (N253), tussen de Limburg Stirumlaan en de Smeysberg.
 § 2. Hiervoor dient er telkens één nadar geplaatst te worden, met daarop het verkeersbord C3 + 
onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer” + verkeersbord F45 (doodlopende weg)  op :
- kruispunt de Peuthystraat (N253)- Kaalheide
- kruispunt R. Borremansstraat (N253) – Smeysberg
- kruispunt Stroobantsstraat – Smeysberg
- de Limburg Stirumlaan, aan de grens met Duisburg.
Artikel 4:
Op zondag 12/08/2018, van 12:00 uur tot ongeveer 18:30 uur, is er een stilstaan- en parkeerverbod, 
 op de volgende straten :
*  op de omloop :
- Stroobantsstraat, vanaf het kruispunt met de Nijvelsebaan tot de aansluiting met de Koxberg
- Koxberg
- Elzasstraat
- Gemeenteplein (gemeenteweg)
- Gemeenteplein (N253)
- A. Goossensstraat
- de Limburg Stirumlaan, vanaf het kruispunt met de A. Goossensstraat tot de R. Borremansstraat 
(N253)
- R. Borremansstraat (N253), vanaf het kruispunt met de Limburg Stirumlaan tot aan het kruispunt A 
Goossensstraat
- Gemeenteplein (N253)
- de Peuthystraat (N253), vanaf de aansluiting met het Gemeenteplein (N253) tot aan het kruispunt 
met de Dreefstraat
 * buiten de omloop :
- de Limburg Stirumlaan, vanaf kruispunt met de A. Goossensstraat, tot Priesterdelle
- R. Borremansstraat (N253), vanaf de de Limburg Stirumlaan tot Smeysberg
- Dreefstraat, vanaf de aansluiting met de de Peuthystraat (N253) tot aan het kruispunt met de 
Cahystraat
 Artikel 5:
Van vrijdag 10/08/2018, om 07:00 uur, tot maandag 13/08/2018, om 17:00 uur, is er een stilstaan- 
en parkeerverbod, op de parkings/pleintje op de Sint Rochusstraat ter hoogte van het nummer 11 
(Pastoorsbos).  Hier zal een tribune worden opgesteld.   
Artikel 6:
§ 1. Voor het doorgaand verkeer op de Gewestweg N253 (Leuven – Overijse), rijdende richting 
Overijse,   zal er een wegomlegging voorzien worden via de Smeysberg, Holstheide, Wolfshaegen en 
de gemeente Terlanen en omgekeerd voor het verkeer komende van Overijse.
§ 2. Voor het doorgaand verkeer op de N253, die richting Duisburg/Tervuren willen rijden, zal gezien 
er dat weekend evenementen zijn, een wegomlegging voorzien worden via de Langestraat (centrum 
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Neerijse).  Op het kruispunt Dorpsstraat (N253) – Langestraat zal er een verkeersbord F41bis 
(wegomlegging) “Duisburg/Tervuren”  geplaatst worden.
§ 3. Op het kruispunt R Borremansstraat (N253) – Smeysberg, dient een nadar geplaatst te worden 
met het verkeersbord C3 (verboden toegang) + onderbord “Uitgezonderd plaatselijk verkeer” +  
verkeersbord F39   (voorwegwijzer die omlegging aankondigt), namelijk “Doortocht Huldenberg 
onderbroken, met pijl links voor Overijse en Terlanen”.
§ 4. Het verkeer komende van Overijse volgt dezelfde omleiding in omgekeerde zin en wordt reeds in 
Overijse kruispunt Dreef/Waversesteenweg (Verkeerslichten) opgevangen.  
- Er dient hiervoor telkens een nadar + verkeersbord C3 + onderbord “uitgezonderd plaatselijk 
verkeer”, geplaatst te worden op de Dreef te Overijse, aan het kruispunt :
* met de Kouterstraat
* met de Blekerstraat
* met de Puttestraat
* met de Ijskelderlaan
§ 5. Er dient voorsignalisatie geplaatst te worden op het kruispunt Waversesteenweg – Dreef :
* Op Waversesteenweg komende van kerk Overijse, het bord F39 (pijl links “Centrum Huldenberg 
afgesloten” + pijl rechtdoor “Centrum Huldenberg – Leuven).
* Op de Dreef komende van Terhulpen en rijdende richting Huldenberg, het bord F39 (rechtdoor 
“Centrum Huldenberg Afgesloten” + pijl rechts “Centrum Huldenberg – Leuven).
* Op de Waversesteenweg komende van Tombeek, het bord F39 (pijl rechtdoor “Duisburg via Eizer”, 
rechts “Centrum Huldenberg afgesloten”, pijl naar onder “Centrum Huldenberg – Leuven via 
Terlanen”.
* Op de Waversesteenweg, komende van Tombeek, aan het kruispunt met de Abtstraat, het bord 
F39 (pijl rechtdoor “Duisburg via Eizer – N253 Doortocht Huldenberg onderbroken”, pijl rechts bord 
C3, met pijl rechts tonnagebeperking, met pijl rechts “Centrum Huldenberg – Leuven, via Terlanen”.
§ 6. Er wordt een wegomlegging voorzien voor het verkeer rijdende op de Stroobantsstraat komende 
uit de richting Neerijse /Wolfshaegen en rijdende richting Huldenberg-centrum, via de Holstheide, 
Wolfshaegen en Terlanen voor de richting Overijse en via de Smeysberg voor richting Leuven.
Op het kruispunt Stroobantsstraat/Holstheide/Smeysberg, dient het verkeersbord F39 
(voorwegwijzer die omlegging aankondigt), namelijk “Centrum Huldenberg onderbroken, met pijl 
links voor Overijse, Terlanen en pijl rechts voor centrum Huldenberg geplaatst te worden.
Artikel 7:
Om de veiligheid te garanderen van zowel de toeschouwers als de andere weggebruikers, zal de 
organisatie voorzien in minstens 7 signaalgevers,  op de volgende plaatsen :
* Stroobantsstraat – Nijvelsebaan (=  tot bij vertrek en dan achteraan de stoet volgen)
* Koxberg – Breembosstraat (= vaste post)
* Gemeenteplein (N253) – A Goossensstraat (= vaste post)
* E Gilisstraat – A Goossensstraat (= vaste post)
* A Goossensstraat – de Limburg Stirumlaan ( = vaste post)
* de Limburg Stirumlaan – R Borremansstraat (N253) ( = vaste post)
* de Peuthystraat (N253) – Kasteelpark (= vaste post).
Artikel 8:
De tijdelijke beperkingsmaatregelen zullen aangeduid worden met de passende verkeersborden of 
door bevoegde personen die de tekens van hun ambt dragen.
Artikel 9:
§ 1. De nodige signalisatie wordt door het gemeentebestuur van Huldenberg ter beschikking gesteld. 
§ 2. De organisator is verantwoordelijk voor het plaatsen van de nodige verkeersborden (nadars, 
borden omleiding, …) voor aanvang van het  evenement en het verwijderen ervan onmiddellijk erna, 
met uitzondering deze van het stilstaan- en parkeerverbod. 
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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 Voer en Dijle, de federale 
politie/dienst 101 te Leuven, de brandweer van Overijse, De Lijn  en de gemeentelijke technische 
diensten voor uitvoering en opvolging.

Namens het schepencollege

Caroline Peters
Algemeen directeur

Danny Vangoidtsenhoven
Burgemeester - voorzitter

Voor eensluidend uittreksel

Algemeen directeur  Burgemeester - voorzitter

De handtekeningen staan op de laatste bladzijde van dit document.
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Dit is een rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 7 blz. Verifieer de geldigheid ervan met code 7220-2506-3948-6684 op www.verifieer.be.


		Caroline Anne Peters
	2018-07-12T18:09:32+0200
	Gemeente Huldenberg
	Een digitaal gecertifieerd document afleveren.


		Danny Joseph Vangoidtsenhoven
	2018-07-13T09:23:04+0200
	Gemeente Huldenberg
	Een digitaal gecertifieerd document afleveren.




