PROVINCIE VLAAMS-BRABANT - ARRONDISSEMENT LEUVEN - GEMEENTE KORTENBERG

UITTREKSEL UIT HET REGISTER der beraadslagingen van het COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
ZITTING VAN 8 JULI 2020
AANWEZIG: A. Thienpont, burgemeester-voorzitter; D. Haelterman, K. Goeminne, S. Ryckmans,
A. Vannerem, R. De Becker en W. Moons, schepenen; L. Ceuppens, algemeen directeur.
Het college van burgemeester en schepenen

21.

Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer: Strapdag De Negensprong op 15 september
2020

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het Decreet over Lokaal Bestuur;
Gelet op de wet betreffende de politie op het wegverkeer;
Gelet op het Ministerieel Besluit waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het Ministerieel rondschrijven betreffende de aanvullende reglementen op de plaatsing van de
verkeerstekens;
Gelet op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Overwegende dat op 15 september 2020 een strapdag wordt georganiseerd door de school de
Negensprong en hierbij volgende maatregelen moeten genomen worden om er de verkeersveiligheid te
verzekeren;
Besluit:
Artikel 1: Het Gemeenteplein te Everberg wordt parkeer- en verkeersvrij gemaakt.
Stilstaan en parkeren is verboden op het Gemeenteplein.
Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt met zoneborden E3.
De toegang tot het Gemeenteplein is verboden, in beide richtingen, voor iedere bestuurder.
Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt met borden C3 op nadarhekken met borden
Evenementenzone.
Deze maatregelen zijn van kracht op dinsdag 15 september van 7.30 u tot 15.15 u.
581.16
- 2 MOB (1 betreffende dossier en 1 map intranet)
- 2 Wegen & Groen (werkopdracht + gemeenschapswacht)
- 1 ONDW
- 1 POL
- 1 EcoWerf
- 1 IO
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