lijdelijke
politieverordening
van het college van burgemeester
van 31 augustus 2010 inzake het wegverkeer ter gelegenheid
Brussel van 11 september 2010

en schepenen in zitting
van de wedstrijd Parijs-

HEl COLLEGE,
Gelet op de nieuwe gemeentewet,

zoals gewijzigd door federale en gewestelijke bepalingen;

Overwegende dat artikel 130bis het volgende bepaalt: "Het college van burgemeester
schepenen is bevoegd voor de tijdelijke politieverordeningen op het wegverkeer.";

en

Aangezien de wielerwedstrijd Parijs-Brussel op 11 september 2010 over het grondgebied
van de gemeente Ukkel gaat en het verkeer in meerdere straten geregeld dient te worden;
Aangezien de aankomst van de wedstrijd eveneens is voorzien op het grondgebied van de
gemeente Ukkel op 11 september 2010, in de Waterloosesteenweg
aan het Institut Royal
pour Sourds et Aveugles (IRSA).
Aangezien de verkeersregels met betrekking tot het parcours
wedstrijd precies en duidelijk bepaald moeten worden;

en de aankomst

van de

Overwegende dat de onderhavige politieverordening de bedoeling heeft een antwoord te
bieden op een specifieke situatie die beperkt blijft tot de wielerwedstrijd van 11 september
2010;
BESLIST in het kader van de wedstrijd
Parijs-Brussel
de navolgende
tijdelijke
politieverordening uit te vaardigen inzake het wegverkeer op het grondgebied van de
gemeente Ukkel op 11 september 2010:
Artikel 1:
De Waterloosesteenweg
tussen Fort Jaco en de Sint-Hubertusdreef
aile verkeer op 11 september 2010 van 8 tot 20 uur.

zal gesloten zijn voor

Artikel2:
De volgende wegen waar de wedstrijd passeert, komende van de Stationsstraat
Linkebeek, zullen afgesloten zijn van 10 tot 18 uur:

te 1630

Godshuizenlaan;
Dolezlaan;
Prins van Oran je laan;
de Foestraetslaan;
Aiglonlaan;
Jacques Pasturlaan;
Waterloosesteenweg,
met uitzondering van het gedeelte tussen Fort Jaco en de
Sint-Hubertusdreef dat onderworpen is aan de bepalingen van artikel 1 van de
onderhavige verordening.

Artikel3:
Om de bewoners van de betrokken
voorzien worden (tot 15.30 uur):
•

•

wijken niet in te sluiten zullen er twee doorgangen

Route
1:
Komende
van
de
Sint-Jobsesteenweg:
Papenkasteelstraat;
Verrewinkelstraat; Eikenboslaan; Dolezlaan; Maretaklaan; Pijnboslaan; Blücherlaan;
Schilderachtige dreef; Waterloosesteenweg;
Route 2: Komende van de Waterloosesteenweg: Schilderachtige dreef; Blücherlaan;
Pijnboslaan; Maretaklaan; Dolezlaan; de Wansijnstraat; Sint-Jobsesteenweg

Artikel4
Er worden twee omleidingen voorzien:
Komende van Brussel: Waterloosesteenweg;
Terhulpensesteenweg;
Sint-Hubertusdreef; Waterloosesteenweg; richting Sint-Genesius-Rode

Lorrainedreef;

Komende
van Sint-Genesius-Rode:
Waterloosesteenweg,
Sint-Hubertusdreef;
Lorrainedreef; Terhulpensesteenweg; Waterloosesteenweg; richting Brussel.

De Gemeentesecretaris,

Frieda THEYS.

and DE DECKER,
Burgemeester.

