PROVINCIE VLAAMS-BRABANT - ARRONDISSEMENT LEUVEN - GEMEENTE OUD-HEVERLEE
BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER
581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - Nutsleidingen in de Alphonse Nijsstraat ter
hoogte van huisnummer 4 en 6 vanaf 7 juni 2019 tot en met 28 juni 2019
De burgemeester,
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975, houdende het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer, inzonderheid artikel 78;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976, waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en de
verkeersbelemmeringen op de openbare weg;
Gelet op het decreet van 16 mei 2008, betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op de algemene omzendbrief nopens de wegsignalisatie;
Overwegende de vraag van Uniconnect, Baaikensstraat 21/1 te 9240 Zele tot het uitvoeren van werken op het
openbaar domein voor nutsleidingen in de Alphonse Nijsstraat 4-6 te 3052 Oud-Heverlee;
Overwegende het overleg met de dienst infrastructuur en de politiezone Voer en Dijle;
Overwegende dat het onmogelijk is voor het college van burgemeester en schepenen om nog tijdig een
vereiste gemeentelijke verordening uit te vaardigen;
Overwegende dat het voor het ordelijk en veilig verloop van de werkzaamheden noodzakelijk is om
maatregelen te treffen tot regeling van het verkeer en herinrichting van het openbaar domein;
Overwegende het gunstig advies van de politiezone VoDi.
BESLUIT:
Artikel 1: De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor het door aanvrager bijgevoegd
signalisatieplan dat integraal deel uit maakt van de signalisatievergunning/politieverordening.
Artikel 2: Iedere werfzone wordt aan- en afgemeld door verkeersborden A31 en F47 met onderbord
‘verantwoordelijke van de signalisatie’ en diens telefoonnummer.
Bijgevoegde bewonersbrief tijdig verspreiden.
Artikel 3: Een afschrift van dit besluit zal voor kennisgeving worden meegedeeld aan de aannemer en de lokale
politie.
Artikel 4: De inbreuk op de bepalingen van deze verordening worden gestraft volgens de vigerende
regelgeving.
Artikel 5: Een kopij van dit besluit dient gedurende de volledige duur van de werken of het evenement op de
locatie aanwezig te zijn.
Artikel 6: Dit besluit zal in eerstvolgende zitting bekrachtigd worden door het college van burgemeester en
schepenen. 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.
De burgemeester
Adri Daniëls
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