Uittreksel uit de notulen van het
Schepencollege
Zitting van 15 oktober 2020

Aanwezig: Danny Vangoidtsenhoven, Burgemeester - voorzitter
Nicole Vanweddingen, Philippe Vervoort, Luc Robijns, Gerda Vandenplas, Schepenen
Caroline Peters, Algemeen directeur
Verontschuldigd:
Afwezig:

Voetpaden en Quick Wins N253 (ID 2020008726): Tijdelijke
beperkingsmaatregelen voor het verkeer van voertuigen op openbare wegen
in de gemeente Huldenberg: sterke hinder met driekleurige lichten langst de
N253 in kader van de Quick Wins tussen 26 oktober 2020 en 30 april 2021.
Voorgeschiedenis
Willemen Infra deed op 1 oktober 2020 de volgende aanvraag voor een toelating voor het plaatsen
van (verkeers-)signalisatie voor werken langst de N253 in kader van de quick wins.
In opdracht van een nutsmaatschappij (J/N):nee, Agentschap Wegen en Verkeer
Korte beschrijving van de werken: voetpaden - Quick Wins langst N253
Plaats van de werken: N253
Beschrijving van de ingenomen ruimte: mobiele werfzone: één rijstrook
Begin van de werken: 26 oktober 2020
Gepland einde van de werken: 30 april 2021
Feiten en context
Huidig voorliggende planning voor voetpaden:
Week 44 + 45 = Voetpad St Jansbergsteenweg tussen Vranksberg en J Vandervorstlaan (bushalte
Kapelleke Loonbeek) + voetpad Dorpstraat Neerijse tussen de Langestraat en Donkerstraat
Week 46 + 47 = voetpad Dorpstraat kant voetweg Schaveitje (van aan voetweg Schaveitje circa nr 75
tot aan nr 55)
Week 48 + 49 = werken aan voetpad Loonbeek van kerk tot parking
Week 48 tem 51 = werken aan voetwegje achter vangrail + keermuur tegenover nr 58 in bocht
Neerijse
Week 51 tem week 2 (2021) = voetpad Dorpstraat tussen Grote Puystraat en school Neerijse (lees
Dorpstr 40)
Week 2 + 3 (2021) = dolomiet voetpad Langerodestraat nr 67 tot bijna aan nr 39
Huidige planning voor de Quick Wins:
Week 48 = quick win bochtverbreding asfalt aan perceel St Jansbergsteenweg 20 (tegenover J Vd
Vorstlaan)
Week 45 tem 47 + week 49= Talud tegenover nrs 46 tem 80 Sint Jansbergsteenweg ( als men van
Huldenberg naar Leuven rijdt op de linkerhand vanaf kruispunt met de Hollestraat/Bertelsheide)
Juridische gronden
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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
Deze situatie brengt hinder met zich mee. Om de veiligheid op het openbaar domein te waarborgen,
zijn bijzondere verkeersmaatregelen nodig.
Besluit
Artikel 1:
Het college van burgemeester en schepenen verleent hierbij een vergunning om signalisatie te
plaatsen voor werken van derde categorie met sterke hinder.
Het signalisatieplan dat als bijlage bij deze vergunning gevoegd is, moet strikt gevolgd worden,
inclusief driekleurige lichten.
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Artikel 2:
De vergunning is alleen geldig mits voorafgaandelijke toestemming van Agentschap Wegen en
Verkeer Vlaams-Brabant.
Artikel 3:
Vlot doorgaand en veilig verkeer moet steeds mogelijk blijven. Om dat mogelijk te maken moeten
goed afgestelde driekleurige verkeerslichten geplaatst worden. 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 4:
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.
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Eventuele aangerichte schade moet onmiddellijk hersteld worden.

Artikel 5:
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 6:
De inbreuken op deze verordening worden bestraft met politiestraffen.

Artikel 7:
Dit besluit wordt bekend gemaakt op de gemeentelijke website.

Artikel 8:
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, de brandweer Overijse en de gemeentelijke technische diensten voor opvolging.
Namens het schepencollege
Caroline Peters
Algemeen directeur

Danny Vangoidtsenhoven
Burgemeester - voorzitter

Voor eensluidend uittreksel
Algemeen directeur

Burgemeester - voorzitter

De handtekeningen staan op de laatste bladzijde van dit document.
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