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De burgemeester,

Gelet op het gemeentedecreet van15/07/2005;

Gelet op de wet betreffende de politie van het wegverkeer, gecoórdineerd bij Koninklijk Besluit van 16 maart 196g;

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 wegl

Gelet op het ministerieel besluit van 1l oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op het Koninklijk Besluit van 2l augustus 1967 gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 6 februari 1970 en 14
februari 1974 tot reglementering van de wielerwedstrijden en de veldritten;

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

overwegende het verzoek van de heer cARLIER Geert, Leuyensestraat 3, 3090 ovERIJsE, tot plaatsvinden van
een wielerwedstrijd voor amateurs op 14/07/2018, met start en aankomst te TERLAENEN (OVbRIJSE) en met
doortochten op het grondgebied van de gemeente HULDENBERG.

overwegende dat de doortochten plaatsvinden tussen 18:00 uur en 20:00 uur.

Overwegende het feit dat er zich maatregelen opdringen voor de veiligheid van de deelnemers en de andere
weggebruikers;

orn de veiligheid te garanderen zal de organisatie 2 signaalgevers voorzien.

BESLUIT:
ARTIKEI",,l:
Op 14107 2018, van l5:00 uur tot 2l;00 uur, wordt er een stilstaan- en parkeerverbod ingesteld
- op de Vossekouter, tot de aansluiting met de Vossekoten (grens TERLAENEN (OVERIJSEJ).

ARTIKEL2:
$ 1. Op 14/0712018, van 17:30 uur tot 20:30 uur, wordt er éénrichtingsverkeer ingesteld op de Vossekouter, tot de
aansluiting met de Vossekoten (grens TERLAENEN (OVERIJSE).

$ 2. Het verkeer voor voertuigen is enkel toegestaan in de rijrichting van de koers. Dit is dus komende van de Bollestraat
(TERLAENEN), Vossekouter, Vossekoten en l,euvensestraat.

$ 3' De verplichte rijrichting zal worden aangeduid met de nodige verkeersborden C1 en Fl9, die door de technische
dienst van de gemeente HULDENBERG ter beschikking worden gesteld .
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AR.TIKEL 3:
Déze beperkingsmaatregelen zullen aangeduid worden met de passende verkeersborden of door de bevoegde personen
die de tekens van hun ambt dragen.

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

ARTIKEL 5:
Huidig besluit wordt bekendgemaakt via de gemeentelijke website.

ARTIKEL6:
$ I ' De nodige signalisatie wordt door het gemeentebestuur van HULDENBERG ter beschikking gesteld.

$ 2. De organisator is verantwoordelijk voor het plaatsen van de nodige verkeersborden (éénrichtingsverkeer) voor
aanvang van de wielerwedstrijd en het verwijderen ervan onmiddellijk ema, met uitzondering deze van het stilstaan- en
parkeerverbod.

ARTIKEIT 7:
Afschriften van huidig besluit worden overgemaakt aan de Grif,fies van de Correctionele Rechtbank en cle politierechtbank
te LEUVEN, aan de zonechef van de politiezone Voer en Dijle, de federale politie/dienst 101 te LEUVEN, de brandweer
van ovERÍJSE en de gemeentelijke technische diensten voor uitvoering en opvolging.
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