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van 04 mei 2021
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581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer: 20210503-20210521 Groenendaalstraat te 3054 Vaalbeek - Inname rijbaan voor put aansluitingen nutsleiding in
opdracht van Fluvius - BEKRACHTIGING
Juridische gronden
Onverminderd de bepalingen van :
- Het koninklijk besluit van 1 december 1975, houdende het algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer, inzonderheid artikel 78.
- Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976, waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
- Het ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en de
verkeersbelemmeringen op de openbare weg.
- Het decreet van 16 mei 2008, betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en
de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
- De algemene omzendbrief nopens de wegsignalisatie.
Feiten en context
Aanvraag voor inname openbaar domein:
Aanvrager: Laurens Baert - Baaikensstraat 21/1, 9240 Zele
Aannemer: Besix Connect - 052 50 28 25
Locatie: Groenendaalstraat, 3054 Vaalbeek
Periode: 03/05/2021 tot en met 21/05/2021
Reden: Inname rijbaan voor put aansluitingen nutsleiding in opdracht van Fluvius
Argumentatie
De politiezone Vodi heeft volgend advies gegeven met nummer 2021/BU107.
Aan het college van burgemeester en schepenen wordt voorgesteld om het besluit van de
burgemeester van 26 april 2021 te bekrachtigen.
Besluit
Artikel 1: Op voorwaarde dat:


De nodige (veiligheids)instanties in kennis worden gesteld van de genomen
maatregelen.



De adviezen van andere betrokken actoren in rekening werden gebracht.



De inname niet conflicteert met andere innames.
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Besluit het college van burgemeester en schepenen volgende tijdelijke maatregelen, zoals
vermeld in het afgeleverde advies van de politie met nummer 2021/BU107 en het besluit van de
burgemeester van 26 april 2021, te bekrachtigen voor de periode van 3 mei 2021 tot en met 21
mei 2021:
SIGNALISATIEPLAN:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor:
het signalisatieplan zoals aangeleverd door de aanvrager.
BIJKOMENDE VOORWAARDEN:
Iedere werfzone wordt aan- en afgemeld door verkeersborden A31 en F47 met onderbord
‘verantwoordelijke van de signalisatie’ en diens telefoonnummer.
Zoals de bewonersbrief en de aanvraag vermelden brengt u de bewoners op de hoogte dat hun
woning een bepaalde periode niet bereikbaar zal zijn met de wagen.
Gelieve dit ook tijdig in te voeren in GIS, Geopunt, …. Zodat ook de hulpdiensten hiervan op de
hoogte zijn.
Artikel 2: De weggebruikers zullen van deze regeling op de hoogte worden gebracht door
middel van de verkeersborden voorgeschreven bij Koninklijk Besluit van 1 december 1975,
gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 27 april 1976 en volgende inzake het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer. Zij zullen door de aanvrager geplaatst en
onderhouden worden zoals bepaald in het Ministerieel Besluit van 7 mei 1999 betreffende het
signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg. Dit geldt evenzo voor
de in dit Ministerieel Besluit vernoemde verlichtingstoestellen.
Artikel 3: De inbreuken op deze verordening zullen worden beteugeld met politiestraffen, voor
zover een wet of een algemene- of provinciale verordeningen geen andere straffen voorziet.
Artikel 4: Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de griffie van de
politierechtbank van het kanton en aan deze van de rechtbank van eerste aanleg van het
arrondissement.
Artikel 5: Dit besluit wordt van kracht de dag waarop het bekend is gemaakt en het blijft van
kracht tot het einde der werken of evenement.
Artikel 6: Een kopij van dit besluit dient gedurende de volledige duur van de werken of het
evenement op de locatie aanwezig te zijn.
Artikel 7: Een aanvraag tot verlenging van de politieverordening dient minstens 1 week op
voorhand te worden aangevraagd.
Artikel 8: Onderstaande instanties en/of personen dienen op voorhand door de aanvrager te
worden verwittigd: de omwonenden.
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