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581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer -20190101 -20191231 - De Groote
jaargunning belijningswerken
Juridische gronden
Het koninklijk besluit van I december 1975, houdende het algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer, inzonderheid artikel 78.
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Het ministerieel besluit van
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 l6 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 contert

Aanvraag voor inname openbaar domein:
Aanvrager: Bert De Groote.
Locatie: gemeente Oud-Heverlee.
Periode: vanO1l01l2019 tot en met 3111212019 tussen 06:00 en 18:00 uur.
Reden: Belijningswerken diverse gewestwegen en aanpalende gemeentewegen.
Argumentatie
De politiezone VoDi heefr advies gegeven met nummer 8U19.

SIGNALISATIEPLAN:
X De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de gestandaardiseerde
signalisatieplannen door hen toegevoegd (2l bladzijden), op gewestwegen en lokale
verbindingswegen.
BIJKOMENDE VOORWAARDEN:
X ledere werfzone wordt aan- en afgemeld door verkeersborden A31 en F47 mel
onderbord'verantwoordelijke van de signalisatie' en diens telefoonnummer.
Besluit

Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit de tijdelijke maatregelen, zoals
vermeld in het afgeleverde advies van de politie, goed te keuren voor de periode van 01 januari
2019 tot en met 31 decembe¡ 2O19Op vooruaarde dat:
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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.

Artikel 2: De weggebruikers zullen van deze regeling op de hoogte worden gebracht door
middelvan 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 Besluitvan 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 I week op
voorhand te worden aangevraagd.
Artikel 8: Onderstaande instanties en/of personen dienen op voorhand door de aanvrager te
worden venvittigd:
Te venruittigen bij aanvang der werken
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alle aanpalenden dewelke hinder zouden ondervinden van de werken zelf
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