Uittreksel uit de notulen van de
beslissingen van de burgemeester
18 december 2020

Leuvensebaan: Vergunning om tijdelijke verkeerssignalisatie te plaatsen op
Leuvensebaan voor plaatsen stelling en schoring van 4 januari 2021 tot en
met 31 december 2021.
Voorgeschiedenis
Joachim Uyttersprot deed op 13 november 2020 de volgende aanvraag voor een toelating voor het
plaatsen van (verkeers-)signalisatie voor werken:
Korte beschrijving van de werken: Plaatsing stelling en schoring
Plaats van de werken: Leuvensebaan
Beschrijving van de ingenomen ruimte: voetpad en één rijstrook van de Leuvensebaan. Het voetpad
wordt een volledig jaar ingenomen. De rijstrook tot 30 juni 2021.
Begin van de werken: 4 januari 2021
Gepland einde van de werken: 31 december 2021
Dagelijks start- en einduur: 7 uur - 18 uur
Feiten en context
Tot en met 31 maart 2021 zijn er verkeerslichten in Sint-Joris-Weert door de werken van Besix op de
Wolfshaegen. Ook de aannemer op de Leuvensebaan plande initieel beurtelings verkeer via
verkeerslichten. Tweemaal verkeerslichten heeft een grote impact op de doorstroming tussen OudHeverlee en Ottenburg.
Tijdens een overleg tussen de aannemer en de gemeente op 11/12/2020 is er besloten de werfzone
te verkleinen en beurtelings verkeer in te lassen zonder verkeerslichten. Dit beperkt de impact op de
doorstroming.
Op 17/12/2020 ontving het gemeentebestuur van Huldenberg een negatief advies van de lokale
politie. De lokale politie adviseert verkeerslichten.
Ondanks dit advies, wenst het gemeentebestuur door te gaan met beurtelings verkeer op een veilige
manier in te richten, zonder verkeerslichten.
De situatie zal permanent geëvalueerd worden. Indien de situatie te hinderlijk en/of onveilig wordt
geacht, zal het gemeentebestuur de aannemer alsnog verkeerslichten opleggen.
Juridische gronden
Artikel 130bis van de Nieuwe Gemeentewet dat bepaalt dat het College van burgemeester en
schepenen bevoegd is voor de tijdelijke politieverordeningen op het wegverkeer.
Artikel 63 van het decreet over het Lokaal Bestuur dat zegt dat de burgemeester bevoegd is voor het
uitvaardigen van dringende politieverordeningen.
Wet over de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het KB van 16 maart 1968.
KB van 1 december 1975 over het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.
MB van 11 oktober 1976 over de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van
de verkeerstekens.
MB van 7 mei 1999 over het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg.
Algemene politieverordening met gemeentelijke administratieve sancties van Huldenberg van 26
april 2018.
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Argumentatie
Deze situatie brengt hinder met zich mee. Om de veiligheid op het openbaar domein te waarborgen,
zijn bijzondere verkeersmaatregelen nodig.
Besluit
Artikel 1:
De burgemeester verleent hierbij een vergunning om signalisatie te plaatsen voor werken van derde
categorie met sterke hinder, voorrangsregeling met de borden B19 en B21 op de Leuvensebaan van
4 januari tot en met 30 juni 2021. Vanaf 30 juni wordt enkel nog het voetpad ingenomen door de
stelling en dit tot en met 31 december 2021.
Het signalisatieplan dat als bijlage bij deze vergunning gevoegd is, moet strikt gevolgd worden
Aan:
Verstraete & Vanhecke nv
Adres:
Fotografielaan 24
2610 WILRIJK
Handelend in eigen naam/
Kevin Cravillon
Vertegenwoordigd door:
Telefoon:
038280400
E-mail:
kevin.cravillon@v-v.be
Artikel 2:
Vlot doorgaand en veilig verkeer moet steeds mogelijk blijven. De werkzone moet op voldoende
afstand worden aangekondigd.
De aanvrager is volledig aansprakelijk voor de geplaatste signalisatie en de risico's die daaraan
verbonden zijn.
Alle voertuigen die bij de werken gebruikt worden, moeten opgesteld zijn conform de
verkeerswetgeving.
Aanpassingen- en/of veranderingen aan de signalisatie moeten altijd vooraf gemeld worden.

Artikel 3:
De aanvrager verwijdert de signalisatie van de openbare weg van zodra de werken beëindigd zijn.
Als de weg bevuild achterblijft na de werkzaamheden, moet die opnieuw schoongemaakt worden.
Indien dat niet gebeurt kan een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS-boete) opgelegd
worden.
Eventuele aangerichte schade moet onmiddellijk hersteld worden.

Artikel 4:
Omwille van veranderende omstandigheden kan deze vergunning ten alle tijde ingetrokken worden.
Deze vergunning moet altijd aanwezig zijn op de werkplaats en voorgelegd worden aan bevoegde
autoriteiten die ernaar vragen.

Artikel 5:
De inbreuken op deze verordening worden bestraft met politiestraffen.
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De burgemeester
Danny Vangoidtsenhoven
Voorzitter

Voor eensluidend uittreksel
Algemeen directeur

Voorzitter

De handtekening staat op de laatste bladzijde van dit document.
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