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Tijdelijke verkeersmaatregel Florivalstraat: opheffen tonnagebeperking en
invoeren snelheidsbeperking vanwege activiteiten Excidesite van 22
december 2020 tot en met 31 december 2023.
Voorgeschiedenis
De gemeente Huldenberg heeft op 10 juli 2020 een omgevingsvergunningsaanvraag ontvangen voor
een aanvraag voor het uitbaten van een opslagplaats voor bouwafvalstoffen op de Excidesite met
toegang tot de site via de Florivalstraat.
Feiten en context
In het huidige mobiliteitsplan is de Florivalstraat gecatalogeerd als lokale weg type II B: lokale
wijkontsluitingswegen. De lokale wijkontsluitingswegen (lokale wegen type II B) zorgen voor de
verkeersafwikkeling op niveau van verschillende wijken. Hun hoofdfunctie is verzamelen op
wijkniveau, hun aanvullende functie is toegang geven.
Juridische gronden
Wet over de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het KB van 16 maart 1968.
Artikel 130bis van de nieuwe gemeentewet dat bepaalt dat het college van burgemeester en
schepenen bevoegd is voor de tijdelijke politieverordeningen op het wegverkeer.
Decreet lokaal bestuur, artikel 56 over de bevoegdheden van het college van burgemeester en
schepenen, artikel 286 & 287 over de publiciteitsplicht, artikel 330 over de meldingsplicht.
KB van 1 december 1975 houdende 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.
Argumentatie
Bij het verlenen van de omgevingsvergunning, dienen ook de nodige verkeersmaatregelen genomen
te worden zodat de activiteiten op de Excidesite veilig kunnen plaatsvinden.
In de Florivalstraat geldt een tonnagebeperking, uitgezonderd plaatselijk verkeer, tussen
Veeweidestraat en de gemeentegrens met Archennes (Grez-Doiceau).
Doordat de Excidesite niet in de zone met tonnagebeperking ligt, geldt de regeling rond het
plaatselijk verkeer niet voor het vrachtverkeer van Olieslaegers dat vanuit de Veeweidestraat komt.
Dit vrachtverkeer is geen plaatselijk bestemmingsverkeer.
Besluit
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Artikel 1:
§1. Van 22/12/2020 tot en met 31/12/2023 wordt de tonnagebeperking tijdelijk opgeheven op de
Florivalstraat en dit voor het traject tussen:
* gemeentegrens met Archennes (Grez-Doiceau);
* kruispunt Florivalstraat - Veeweidestraat.
§2. De verkeersborden (C21) die de tonnagebeperking aanduiden worden door het gemeentebestuur
van Huldenberg weggenomen.
Artikel 2:
§1. Van 22/12/2020 tot en met 31/12/2023 geldt er een snelheidsbeperking van 30km/uur op de
Florivalstraat en dit voor het traject tussen:
* gemeentegrens met Archennes (Grez-Doiceau);
* kruispunt Florivalstraat - Veeweidestraat.
§2. De verkeersborden (C43) die de snelheidsbeperking 30km/uur aanduiden worden door het
gemeentebestuur van Huldenberg aangebracht.
Artikel 3:
Afschriften van dit besluit worden overgemaakt aan de griffies van de correctionele rechtbank en
politierechtbank in Leuven, de zonechef van de politiezone Voer en Dijle, de federale politie/dienst
101 in Leuven en de gemeentelijke technische diensten voor opvolging.
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De handtekeningen staan op de laatste bladzijde van dit document.
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