UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
VAN 29 JULI 2019
Tijdelijke politieverordening inzake het wegverkeer: Werken aan overweg Pastoriestraat van
10.08 t.e.m 12.08.2019 en van 12.10 t.e.m. 14.10.2019.
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN,
Aanwezig:

Manu Claes: burgemeester;
Kris Peetermans, Lieve Renders, Marie Jeanne Hendrickx,
Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels: schepenen;
Eva Poelemans: algemeen directeur

Verontschuldigd:
Afwezig:

Nico Bergmans: schepen

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het Ministerieel Besluit waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het ministerieel rondschrijven betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van
de verkeerstekens;
Overwegende dat het noodzakelijk is over te gaan tot een tijdelijke verkeersregeling tijdens de werken
aan de overweg in de Pastoriestraat van 10.08 tot en met 12.08.2019 en van 12.10 tot en met
14.10.2019;
Overwegende dat het geringste uitstel gevaar en/of schade voor de ingezetenen zou kunnen
betekenen;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Marie Jeanne Hendrickx,
Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Van 10.08 om 22u tot en met 12.08.2019 om 6u en van 12.10 om 22u tot en met 14.10.2019
om 6u wordt de overweg aan de Pastoriestraat afgesloten voor alle verkeer. Een omleiding
in beide richtingen wordt gesignaleerd via Dorp – Stationsstraat – Stationswijk – Hanenberg
– Testeltsesteenweg – Mouthorensteenweg – Rode – Kattestraat.
Art. 2.
Fero-signalisatie plaatst de nodige signalisatie volgens bijgevoegde plannen en plaatst
vooraf aankondigingsborden.
Art. 3.
Dit besluit zal op de gewone plaatsen worden aangeplakt. De vermelde maatregelen zullen
de weggebruikers ter kennis worden gebracht door een verkeerssignalisatie overeenkomstig
het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.
Art. 4.
Overtredingen van dit besluit zullen gestraft worden met politiestraffen.

Art. 5.

Afschriften van dit besluit zullen aan de griffies van de rechtbank van eerste aanleg en van
de politierechtbank te Leuven worden gezonden evenals aan de lokale politie en de lokale
brandweerdienst te Scherpenheuvel-Zichem.
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