
Provincie
Vlaams-Brabant

GEMEENTE

WEZEMBEEK-OPPEM

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN
VAN HET SCHEPENCOLLEGE

ZITTING van 7 december 2017

Aanwezig: de heren en mevrouwen

De burgemeester-voorzitter: Frédéric Perlr

Schepenen: NicoleGEeRsEnu-DESMET, MurielleJAUBERT, Jean CREvrcoEUR,

Fabienne MTNEUR-BoucAu en Dominique MATTHy$,REvNtERS

Secretaris: Marc VRru DEUREN

lNrRexx¡Nc eEsLull ve¡¡ H¡r cotteee v¡N eunceMeesrER e¡¡ scH¡pef{efr¡ vnN
23 NoVEMBER 2017 HoUDENDF AANVU REGLEMENT OP DE POLITIE VAN HET

B
Aoeruonpu¡ll: 4.A.

WEGVERKEER: PARKEERZONES MFT B PARKEERTIJD IN DE OPPEMLAAN
DE RODE BEUKENLAAN. DE WOUDLAAN - DE BLOEMENI.AAN EN DE AHORNBOMENI.AAN

HET CoLLEGE,

Gelet op het besluit van het college van burgemeester pn schepenen
d.d. 23 november 2017 houdende aanvullend reglement op de p-olitie van het
wegverkeer - parkeezones met beperkte parkeertijd in de Oppemlaan - de
Rode Beukenlaan - de Woudlaan - de Bloemenlaan en de Ahornbomenlaan;

Gelet op het feit dat er in de redactie van het besluit een tegenstrijdigheid is geslopen
met betrekking tot de parkeezone en de parkeerregeling in de Ahornbonfunlaan;

Gelet op het feit dat het bijgevolg wenselijk is om het besluit integraal i¡1te trekken en
het opnieuw vast te stellen;

BESLUIT:

Enig art Het besluit van het college van burgemeester en schepenen
d.d. 23 november 2017 houdende aanvullend reglement op de politie van
het wegverkeer: parkeezones met beperkte parkeertijd in de Oppemlaan
- de Rode Beukenlaan - de Woudlaan de Bloemenlaan en de
Ahornbomenlaan, wordt ingetrokken.

De secretaris,
(get.) Marc VAN DEUREN

De gemeentesecretaris,

Voor eensluidend uittreksel,
11 december2017

De voorzitter,
(get.) Frédéric PElr

MaTc VRI.IDEUREN PETIT
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Provincie
Vlaams-Brabant

GEMEENTE

WEZEMBEEK.OPPEM

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN
VAN HET SCHEPENCOLLEGE

ZITTING van 7 december 2017

Aanwezig: de heren en mevrouwen

De burgemeester-vootzitter: Frédéric Perrr

Schepenen: Nico|eGEERSEAU-DESMET, MurielleJAUBERT,JeanCREVECoEUR,

Fabienne MTNEUR-BoucAu en Dominique MATIHvs-REvNTERS

Secretaris: Marc VAN DEUREN

Aenvuueruo necteuent op oe pollle vru,¡ tet wecvenxe¡n: pnRKeenzo¡¡es rrlrr
BEPERKTE PARKEERTIJD IN DE OPPEMLAAN - DE RODE BEUKENLAAN - DE WOUDLAAN . DE

BloEMeil¡ LnÆ,¡ eN oe Axon¡¡eoueltAAN

Hrr Collece,

Gelet op de wetten betreffende de politie over het wegverkeer gecoördineerd door het
Koninklijk Besluit van 16 maart 1968;

Gelet op het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

Gelet op het Ministerieel Besluit van 1 1 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en
de bijzondere plaatsingsvooruvaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op het decreet van l6 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de
aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de
verkeerstekens;

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, namelijk artikels 1 19 en 135 $ 2.1';

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 6 juli 2009 houdende delegatie aan het
college van burgemeester en schepenen van de vaststelling van aanvullende
reglementen op de politie over het wegverkeer;

Overwegende dat de volgende maatregelen betrekking hebben op gemeentewegen;

Overwegende dat de evolutie van de lokale omstandigheden een aanpassing van het
reglement vereist;

Overwegende de betrachting om optimaal gebruik te maken van parkeerplaatsen in de
Oppemlaan;

Overwegende dat het past om de huidige parkeerregeling in overeenstemming te
brengen met de aangepaste parkeerregeling (blauwe zone uitgezonderd bewoners) in
de buurgemeente Kraainem;

Overwegende de beslissing van het college van burgemeester en schepenen
d.d.2september2O1S, waarin bepaald wordt dat de blauwe zone geldig is van
maandag t.e.m. zaterdag van 09.00 uur tot 16.00 uur, feestdagen uitgezonderd;

B
AoeruoRpuNr: 4.8



BESLUIT

Art.l

fuft.2

Art.3

Het aanvullende reglement op de politie van het wegverkeer betreffende
parkeerzones met beperkte parkeertijd in Oppemlaan - Rode Beukenlaan -
Woudlaan en Bloemenlaan d.d. 2 september 2015 wordt opgeheven.

Parkeerzones van beperkte duur (blauwe zone) behalve voor bewoners in het
bezit van een parkeerkaart, worden ingericht conform aräkel 27.1 van het
Koninklijk Besluit van 1 december 1975:

- in de Oppemlaan tussen grondgebied Kraainem en Woudlaan,

- in de Bloemenlaan vanaf Oppemlaan tot einde (doodlopend),

- in de Bloemenlaan tussen grondgebied Kraainem en Oppemlaan,

- in de Woudlaan tussen grondgebied Kraainem en Maurice Cesarlaan,

- in de Ahornbomenlaan,

- in de Rode Beukenlaan tussen grondgebied Kraainem en Oppemlaan.

Deze parkeerregeling wordt aangeduid met

- met het bord Ega met parkeerschijf en aangevuld met onderbord
"Uitgezonderd bewoners - Excepté riverains" en onderbord "09-16uih":

o in de Oppemlaan:

o met pijl omhoog, net na het kruispunt met de Woudlaan in de
richting van Kraainem,

¡ in de Bloemenlaan:

o met pijl omhoog ter hoogte van woning nr. 10,

- met het bord ZE9aG aangevuld met onderbord "Uitgezonderd bewoners -
Excepté riverains" en onderbord "09-16u/h":

o in de Bloemenlaan ter hoogte van woning nr. 32 (begin grondgebied
Wezembeek-Oppem),

. in de Woudlaan ter hoogte van woning nr. 43 (begin straat) en nr. 64
(begin grondgebied Wezem beek-Oppem ),

¡ in de Woudlaan, net na het kruispunt met de Oppemlaan in de richting
van de Maurice Cesarlaan,

o in de Woudlaan, net na het kruispunt met de Maurice Cesarlaan in de
richting van de Oppemlaan,

o in de Ahornenbomenlaan, net na het kruispunt met de
Rode Beukenlaan in de richting van de Woudlaan,

¡ in de Rode Beukenlaan ter hoogte van woning nr. 55 (begin straat) en
nr. 100 (begin grondgebied Wezembeek-Oppem),



ì

met het bord ZE9bG aangevuld met onderbord "Uitgezonderd bewoners -
Excepté riverains" en onderbord "09-16u/h":

¡ in de Bloemenlaan ter hoogte van woning nr. 18 (einde straat),

¡ in de Woudlaan:

o net voor het kruispunt met de Oppemlaan, komende uit de richting
van de grens met Kraainem,

o net voor het kruispunt met de Oppemlaan, komende uit de richting
van de Maurice Cesarlaan,

o nêt voor het kruispunt met de Maurice Cesarlaan komende uit de
richting van de Oppemlaan,

in de Ahornbomenlaan, net voor het kruispunt met de
Rode Beukenlaan, komende uit de richting van Woudlaan,

in de Rode Beukenlaan ter hoogte van woning nr. 66 (einde straat).

a

a

Art.4

Art.5

Dit aanvullend reglement gaat in op 1 februari 2018.

Dit aanvullende reglement wordt ter kennis
VLAAMSE ovERHEtD, AFDELTNG Belelo MoglLltert
Koning Albert ll laan 20 bus 2 te 1000 Brussel.

overgemaakt aan de
EN VenxEensvetLrcHErD,

De secretaris,
(get.) Marc VRru DEune¡¡

De gemeentesecretaris,

Marc VR¡¡DeuRe¡¡

Voor eensluidend uittreksel,
11 december 2017

De voorzitter,
(get.)Frédéric Prrtr

bu eester,

Perrr
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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN
VAN HET SCHEPENCOLLEGE

ZITTING van 21 december 2017

Aanwezig: de heren en mevrouwen

De burgemeester-voorzitter : Frédéric Perlr

Schepenen: NicoleGEeRsEau-DESMET, MurielleJAUBERT, Jean CRÊvecoEuR,

Fabienne MTNEUR-BoucAu en Dominique MATTHys-REvNtERS

Secretaris : MarcVn¡l DEUREN

Tl¡o¡u.rxe pouneveRoRoe¡¡lrue op xet weevenxeeR: Oppen¡t¡nru. eeorette tusseru
HUISNUMMERS 88 - 102 EN 9I - 105 - OPHEFFING BLAUWE ZONE VAN
I T.E.M.3l JANUART 2018

HET CoLLEGE,

Gelet op de wetten betreffende de politie over het wegverkeer gecoördineerd door het
Koninklijk Besluit van 16 maart 1968;

Gelet op het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

Gelet op het Ministerieel Besluit van 1 1 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en
de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de
aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de
verkeerstekens;

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

Ovenrvegende dat de volgende maatregelen betrekking hebben op gemeentewegen;

Ovenruegende dat de evolutie van de lokale omstandigheden een aanpassing van het
reglement vereist.

Gelet op de aanvullende reglementen aangaande het wegverkeer op de
gemeentewegen, inzonderheid het aanvullend reglement ter regeling van de blauwe
zone in de Oppemlaan gewijzigd op 2 september 2015 door beslissing van het college
van burgemeester en schepenen;

Gelet op het aanvu llend reglement ter aanpas sing van deze blauwe zone, goedgekeurd
door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 7 december 2017, dal
de blauwe zone in de Oppemlaan wijzigt en slechts in voege treedt op 1 februari2018;

Gelet op het feit dat de periode van het aanvullend reglement van 2 september 2015
moet aansluiten op het nieuwe aanvullend reglement van 7 december 2017;

Beslurr:

Het aanvullend reglement d.d. 2 september 2015 wordt opgeheven voor
de blauwe zone in het gedeelte Oppemlaan, tussen de huisnummers gg -
102 en 91 - 105 en dit van 1 januari 2018 tot en met 31 januari 2018.
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