GEMEENTE GRIMBERGEN
BESLUIT BURGEMEESTER
Besloten vergadering van vrijdag 13 december 2019
Aanwezig:

Chris SELLESLAGH, burgemeester

Politieverordening inzake werken hoekgebouw Hogesteenweg – Vilvoordsesteenweg
De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:
 Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 (DLB):
Artikel 63:
Naast zijn bevoegdheden voor de uitvoering van de politiewetten, politiedecreten,
politieverordeningen, politiereglementen en politiebesluiten, voor de bestuurlijke politie op
het grondgebied van de gemeente en voor dringende politieverordeningen is de
burgemeester bevoegd voor de uitvoering van de wetten, de decreten en de
uitvoeringsbesluiten van de federale overheid, het gewest of de gemeenschap tenzij die
bevoegdheid uitdrukkelijk aan een ander orgaan van de gemeente is opgedragen.
De burgemeester informeert de gemeenteraad over de wijze waarop hij die bevoegdheid
uitoefent als die daarom verzoekt.
 Nieuwe gemeentewet:
Artikel 119:
De gemeenteraad maakt de gemeentelijke reglementen van inwendig bestuur en de
gemeentelijke politieverordeningen, met uitzondering van de tijdelijke
politieverordeningen op het wegverkeer bedoeld in artikel 130bis.
Deze reglementen en verordeningen mogen niet in strijd zijn met de wetten, de decreten,
de ordonnanties, de reglementen en de besluiten van de Staat, de Gewesten,
de Gemeenschappen, de Gemeenschapscommissies, de provincieraad en de bestendige
deputatie van de provincieraad.
De raad zendt hiervan achtenveertig uren een afschrift aan de bestendige deputatie van de
provincieraad.
Artikel 130bis:
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor de tijdelijke
politieverordeningen op het wegverkeer.
De beslissing wordt genomen op grond van:
/
De beslissing houdt rekening met volgende adviezen:
/
De beslissing kent volgende inhoudelijke verantwoording:
Er dient zo spoedig mogelijk een (bouw)kraan geplaatst te worden in de Hogesteenweg om
werken uit te voeren aan het hoekgebouw Hogesteenweg – Vilvoordsesteenweg
(lossen/plaatsen van ramen).
Deze kraan zal de volledige breedte van de rijbaan innemen waardoor er geen doorgang
meer zal zijn voor het verkeer.
Daarom wordt er gevraagd de Hogesteenweg af te sluiten voor alle verkeer ter hoogte van
de mobiele kraan, weggedeelte +/- tussen nummer 33 en de Vilvoordsesteenweg. De
nodige omleidingsroutes worden voorzien.
In de Hogesteenweg en in het Kerkplein wordt de éénrichting opgeheven zodat deze
straten tijdelijk toegankelijk zijn voor dubbelrichtingsverkeer;
Onderstaande weggedeelten zullen enkel toegankelijk zijn voor plaatselijk verkeer:
 overige gedeelte van Hogesteenweg (tussen Prinsenstraat en werfzone);
 Lagesteenweg weggedeelte tussen Speelbroek en Kerkplein;
 Kerkplein;
 Speelbroek weggedeelte tussen Pastoor Woutersstraat en Lagesteenweg;

 Prinsenstraat weggedeelte tussen Onze-Lieve-Vrouwstraat en Kerkplein;
Deze aanvraag kon niet meer tijdig worden voorgelegd aan het college van burgemeester
en schepenen.
Bijkomende informatie:
/
BESLUIT:
Artikel 1.
De Hogesteenweg wordt afgesloten voor alle verkeer tussen de Vilvoordsesteenweg en
nummer 33.
In de Hogesteenweg en in het Kerkplein wordt de éénrichting opgeheven zodat deze
straten tijdelijk toegankelijk zijn voor dubbelrichtingsverkeer;
Onderstaande weggedeelten zullen enkel toegankelijk zijn voor plaatselijk verkeer:
 overige gedeelte van Hogesteenweg (tussen Prinsenstraat en werfzone);
 Lagesteenweg weggedeelte tussen Speelbroek en Kerkplein;
 Kerkplein;
 Speelbroek weggedeelte tussen Pastoor Woutersstraat en Lagesteenweg;
 Prinsenstraat weggedeelte tussen Onze-Lieve-Vrouwstraat en Kerkplein;
Art. 2.
De in artikel 1 vermelde maatregel is van kracht op 16 december 2019 tussen 9 uur en het
einde van de werken (vermoedelijk 12 uur).
Art. 3.
Overtredingen van huidig besluit zullen met politiestraffen worden bestraft.
Art. 4.
Onderhavig besluit zal worden bekendgemaakt overeenkomstig art. 286, §1, 1° DLB.
Art. 5.
Afschriften van deze beslissing zullen aan de bevoegde autoriteiten worden toegezonden.
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