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Zitting van 28 januari 2019
Afdeling onthaal en dienstverlening Dienstverlening

Tijdelijk verkeersreglement - omleiding in Grensstraat tijdens werken
Grobbendonk t.e.m. eind april 2019

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Paul Verbeeck, burgemeester; de heer Paul Laurijssen, schepen; de heer Luc Luyten,
schepen; mevrouw Griet Van Olmen, schepen; mevrouw Lien Du Four; de heer Tom Covens; de heer
Bert Celis; mevrouw Iris Mulkens, algemeen directeur

Beschrijving
Aanleiding en context
De e-mail van 18 januari 2019 van Martine De Kinder, medewerker technische dienst van Lokaal
bestuur Grobbendonk, waarin ze meldt dat tot eind april 2019 de firma Bruggeman - Maes bvba wegen rioleringswerken zal uitvoeren in Heidelaan en Hooidonk te 2280 Grobbendonk. Hiervoor is een
omleiding ingericht via Heibloemlaan. De aannemer heeft geconstateerd dat ook Grensstraat door
lokale bewoners als omleidingsroute gebruikt wordt. Zowel Grensstraat als Heibloemlaan zijn smalle
straten met beschadiging aan de bermen als gevolg. Dit probleem kan opgelost worden door het
invoeren van éénrichtingsverkeer in beide straten. Vanop de N13 het verkeer omleiden via
Heibloemlaan en vanop Sperwerlaan via Grensstraat naar de N13. Bijkomend is het gewenst een
snelheidsbeperking van 30km/uur op te leggen.
Gemeente Grobbendonk vraagt om akkoord te gaan met deze omleiding en tot het plaatsen van de
bijhorende signalisatie op grondgebied Nijlen.
Juridische grond
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968.
Het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en latere wijzigingen.
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald en latere wijzigingen.
Het ministerieel rondschrijven van 14 november 1977 betreffende de aanvullende reglementen en de
plaatsing van verkeerstekens.
De bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet en het Gemeentedecreet.
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Regelgeving: openbaarmaking
Dit besluit is niet ter inzage op basis van:
Tenzij de aanvraag betrekking heeft op milieu-informatie, wijzen de overheidsinstanties, vermeld in
artikel II.28, § 1, een aanvraag tot openbaarmaking af als:
2° de openbaarmaking afbreuk doet aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, tenzij de
betrokken persoon met de openbaarmaking instemt;
Argumentatie
Tijdens de weg- en rioleringswerken van de firma Bruggeman - Maes bvba tot eind april 2019 in
Heidelaan en Hooidonk te Grobbendonk is er een omleiding ingericht via Heibloemlaan. De aannemer
heeft geconstateerd dat ook Grensstraat door lokale bewoners als omleidingsroute gebruikt wordt.
Zowel Grensstraat als Heibloemlaan zijn smalle straten met alle gevolgen van dien voor de bermen.
Dit probleem kan opgelost worden door het invoeren van éénrichtingsverkeer in beide straten. Vanop
de N13 het verkeer omleiden via Heibloemlaan en vanop Sperwerlaan via Grensstraat naar de N13.
Bijkomend wordt een snelheidsbeperking van 30km/uur gevraagd in beide straten.
Hiervoor worden verkeerstechnische maatregelen gevraagd.

Besluit
Artikel 1
Voor de weg- en rioleringswerken in Heidelaan en Hooidonk te Grobbendonk wordt
éénrichtingsverkeer ingevoerd in Grensstraat vanuit Sperwerlaan richting N13 vanaf heden tot eind
april 2019. Tevens wordt een snelheidsbeperking van 30km/uur ingevoerd in Grensstraat vanaf heden
tot eind april 2019.
Hiervoor wordt de benodigde signalisatie geplaatst door gemeente Grobbendonk.
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