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Gemeentelijke verordening voor het afsluiten van de Vlaktedreef voor gemotoriseerd verkeer.
gedurende bepaalde tijdstippen binnen de periode vanaf maandag 1 mei 2O2O tot en met vrijdag
30 oktober 2O2O

Aanleiding
Na een vraag van de gemeente Overijse heeft het schepencollege op 3 februari 2O2O beslist om de Vlaktedreef af te
sluiten voor gemotoriseerd verkeer gedurende welbepaalde tijdstippen

Regelgeving
- De artikels 40,286 en 287 van het decreet lokaal bestuu r van 22 december 2017
- Het koninklijk besluit van 1 december 1975 over het algemeen reglement van de politie van het wegverkeer
- Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 over de plaatsing van verkeersborden
- Het ministerieel besluit van 7 mei 1977 over het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare
weg
- De algemene omzendbrief over wegsignalisatie
- Het raadsbesluit van 19 december 2017 over de aanpassing van het belastingsreglement op de inname van het
openbaar domein voor privédoeleinden
- Het collegebesluit van 31 oktober 2016 over het gewijzigde werkingskader voor inname van het openbaar domein
- Het collegebesluit van 26 augustus 20:19 over de aanpassing van de praktische toepassingswijze voor inname van
het openbaar domein voor privédoeleinden
- Het collegebesluit van 3 februari 2O2O over de gedeeltelijke instemming met het voorstel van de gemeente
Overijse om de Vlaktedreef af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer gedurende welbepaalde tijdstippen.

Feiten, context en argumentatie
Op 3 februari 2O2O besliste het schepencollege om het gemotoriseerd verkeer in de Vlaktedreef in een eerste fase
als volgt te weren:
- van maandag tot vrijdag 15.30 uur tot 19.30 uur;
- op zondagen van 9 uur tot 21 uur;
- door middel van verbodsborden met bijhorende bebording met vermelding van de uren;
- voorsignalisatie op de plaatsen waar het sluipverkeer de hoofdwegen verlaat.
Op 12 maart 2O2O vraagl politiezone Voer en Dijle een heroverweging van de voorgestelde maatregelen en in het
bijzonder om een fysieke afsluiting in te stellen.

Besluit
Artikel 1. Het college levert een gemeentelijke verordening af voor de afsluiting van de Vlaktedreef tussen de
Arboretumwandeling en de grens met de gemeente Overijse, voor gemotoriseerd verkeer, vanaf maandag 1 mei 2O20
tot en met vrijdag 30 oktober 2O2O en slechts tijdens volgende tijdstippen:
- vanaf maandag tot vrijdag van 15.30 uur tot 19.30 uur
- op zondagen van I tot 21 uur
Artikel 2. Verkeerstechnische maat
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Artikel 3. Op volgende locaties wordt er gedurende 2 maanden voorsignalisat¡e geplaatst, zoals vermeld op
bijgevoegd signalisatieplan dat integraal deel uitmaakt van deze gemeentelijke verordening:
- ln de Jezus-Eiklaan ter hoogte van het kruispunt met de Arboretumlaan;
- ln de Jezus-Eiklaan ter hoogte van het kruispunt'met de H. Boulengerlaan;
- Op de Tervurenlaan, ter hoogte van het kruispunt met de Brusselsesteenweg;
- Op het-armen kruispunt, ter hoogte van de Tervurenlaan.
Artikel 4. De dienst Werken in Eigen Beheer zorgt voor de plaatsing van de signalisatie.
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