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Tijdelijk verkeersreglement - afsluiten kruispunt Bevel-Dorp / Nijlensesteenweg
van 2 tot en met 13 augustus 2021

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

Verontschuldigd:
de heer Bert Celis, schepen; mevrouw Lien Du Four, schepen

Beschrijving
Aanleiding en context
Aanvraag op 24 mei 2021 van
om werken uit te
voeren aan het kruispunt Bevel-Dorp / Nijlensesteenweg (volledig vernieuwen van het kruispunt).
Hiervoor moet het volledige kruispunt afgesloten worden. De werken gaan door van 2 tot en met 13
augustus 2021. Er zal een omleiding voorzien worden. Fietsers en voetgangers kunnen door (langs de
kant van Kinderpad).
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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 mimmumafmetingen en de bijzondere
plaatsmgsvoorwaarden 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 decreet lokaal bestuur.

Argumentatie
In de periode van 2 tot en met 13 augustus 2021 zal er gewerkt worden (volledig vernieuwen) aan
het kruispunt Bevel-Dorp / Nijlensesteenweg. Hierdoor is het noodzakelijk om het volledige kruispunt
af te sluiten. Er is nog voldoende ruimte voor voetgangers en fietsers om naast de werfzone te
passeren aan de kant van Kmderpad. Kinderpad zal tijdelijk tweerichtingsverkeer worden om
bewoners en klanten van het frituur doorgang te verzekeren.
Er wordt een omleiding voorzien.
Hiervoor worden verkeerstechnische maatregelen gevraagd.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Het retributiereglement voor het innemen van openbaar domein goedgekeurd m zitting van 10
december 2019.

Beleidsinformatie
Bespreekpunt: bevoegde schepen Bert Celis ingehcht over dit punt op 6 juli 2021.

Advies
veiligheidsoverleg 30 juni 2021
Gunstig advies
De werken, signalisatie en omleiding besproken met korpschef Jan Van Asch, Raf Seymus en de
aannemer.

Besluit
Artikel 1
Van 2 tot en met 13 augustus 2021 gaat
verken aan het kruispunt Bevel-Dorp /
Nijlensesteenweg.
staat in voor de signalisatie van de werken:
Oranje aanwijzmgsborden:
•
Kruispunt Heikant / Kruiskensbaan: "Bevel-Dorp onderbroken - Nijlen via Herenthout"
•
Kruispunt Itegemsesteenweg / Kruiskensbaan: "Bevel-Dorp onderbroken - Nijlen via Berlaar"
•
Kruispunt Berlaarsesteenweg / Nieuwe Bevelsesteenweg: "Bevel-Dorp onderbroken Herenthout via Nijlen"
•
Kruispunt jodenstraat met Verbistlaan en/of Astndlaan in Herenthout: "Bevel-Dorp
onderbroken - Nijlen via Herenthoutsesteenweg" - omleidmgspijl naar links op kruispunt
Verbistlaan en/of Astridlaan / Nijlense Steenweg (+ de aanduiding 'Bevel' tijdelijk afplakken).
• Tussen G. Gezellestraat en Retsestraat: "Bevel-Dorp onderbroken".
Verkeersborden:
• Aan elke zijde van de werkzone C3-borden (werkzone volledig afsluiten met Heras hekken ook aan de kant van het fietspad (hele lengte afgesloten)).
• Aan de kant van het frituur (Kinderpad): D7-borden voor fietsers aan beide kanten (van
Bevel-Dorp) van de werkzone.
• F45b-borden (doorlopers met voetganger en fietser op het bord aangeduid):
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Heikant / Kruiskensbaan;
o
Itegemsesteenweg / Kruiskensbaan;
o
Berlaarsesteenweg / Nieuwe Bevelsesteenweg;
o
Oude Bevelsesteenweg / Nieuwe Bevelsesteenweg;
o
Tussen G. Gezellestraat en Retsestraat;
o
Pastoor van Tendeloostraat / Bevel-Dorp;
o
lolbroek / Bevel-Dorp.
De signalisatieborden die het éénrichtingsverkeer in Kinderpad aanduiden worden tijdelijk afgeplakt
tijdens de werken zodat bewoners en klanten van het frituur toegang hebben tot Kinderpad.
o

Artikel 2
plaatst zelf de signalisatie en neemt deze na de werken weg

Artikel 3
De aannemer verwittigt de bewoners een week op voorhand per brief over de geplande werken.
Een kopij van deze brief wordt per e-mail verstuurd naar vergunningen@nijlen.be.

Artikel 4
Brandweer en politie krijgen een afschrift van dit besluit.

Artikel 5
Team dienstverlening vraagt goedkeuring aan gemeente Herenthout om signalisatieborden op hun
grondgebied te zetten.

Artikel 6
Team facility zal Kiezeiweg tijdens de periode van de werken terug openen voor doorgaand verkeer.
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens het college van burgemeester en schepenen
burgemeester
Paul Verbeeck

algemeen directeur
Iris Mulkens

Voor eensluidend afschrift
burgemeester
Paul Verbeeck

algemeen directeur
Iris Mulkens
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