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Tijdelijk verkeersreglement - afsluiten gedeelte Bevelsesteenweg voor
afbraakwerken -16 tot en met 20 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 Lien Du Four,
schepen; mevrouw Karine Leysen

Verontschuldigd:
de heer Bert Celis, schepen

Beschrijving___________ ___
Aanleiding en context
Aanvraag op 28 juni 2021 van
om afbraakwerken
uit te voeren aan de woning Bevelsesteenweg 5. Aangezien er gewerkt wordt met een kraan en er
vrachtwagens aan- en afrijden van de werf, is het noodzakelijk om een gedeelte van de rijbaan (t.h.v.
nr. 5) volledig af te sluiten voor doorgaand verkeer (niet voldoende ruimte voor voertuigen). De
werken gaan door van 16 tot en met 20 augustus 2021. Er zal een omleiding voorzien worden.
Fietsers en voetgangers kunnen door - aan de overkant van de straat zal een doorgang van l,5m
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voorzien worden op de rijbaan zodat fietsers nog kunnen passeren, het voetpad blijft sowieso vrij aan
de overkant van de woning nr. 5.

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 minimumafmetmgen en de bijzondere
piaatsingsvoorwaarden 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
Aanvraag op 28 juni 2021 van
.
om afbraakwerken
uit te voeren aan de woning Bevelsesteenweg 5. Aangezien er gewerkt wordt met een kraan en er
vrachtwagens aan- en afrijden van de werf, is het noodzakelijk om een gedeelte van de rijbaan (t.h.v.
nr. 5) volledig af te sluiten voor doorgaand verkeer (niet voldoende ruimte voor voertuigen). De
werken gaan door van 16 tot en met 20 augustus 2021. Er zal een omleiding voorzien worden.
In de periode van 16 tot en met 20 augustus 2021 zal er gewerkt worden (afbraakwerken aan de
woning Bevelsesteenweg 5). Hierdoor is het noodzakelijk om een gedeelte van de rijbaan (t.h.v.
Bevelsesteenweg nr. 5) volledig af te sluiten voor doorgaand verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen
door - aan de overkant van de straat zal een doorgang van l,5m voorzien worden op de rijbaan zodat
fietsers nog kunnen passeren, het voetpad blijft sowieso vrij aan de overkant van de woning nr. 5.
Er wordt een omleiding voorzien.
Hiervoor worden verkeerstechnische maatregelen gevraagd.

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

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

Advies
veiligheidsoverleg 5 juli 2021
Gunstig advies
De werken, signalisatie en omleiding besproken met korpschef Jan Van Asch en aanvrager

Besluit
Artikel 1
Van 16 tot en met 20 augustus 2021 gaan er afbraakwerken uitgevoerd worden aan de woning
Bevelsesteenweg nr. 5. De aannemer van deze werken
staat in voor de signalisatie van de
werken:
Ter hoogte van Bevelsesteenweg 5:
• Volledige werfzone (vanaf de eerste 'parkeerplaats’ aan De Post (naast nr. 5) tot en met nr. 7)
afzetten met Herashekken:
o
Aan de overkant van de rijbaan l,5m vrijlaten voor de doorgang van fietsers;
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l,5m voor en achter de Herashekken: sergeanten met dagslapers plaatsen om een
noodvoetpad te creëren zodat het duidelijk is voor voetgangers langs waar ze de
werfzone moeten passeren.
o
Aanrijroute voor vrachtwagens: aankomen vanuit het centrum - vertrekken richting
Bevel. Belangrijk: bij aankomst en bij vertrek worden de herashekken en de
sergeanten onmiddellijk teruggeplaatst!
• Aan weerszijden van de werfzone verkeersbord C3 met onderbord M3 (uitgezonderd fietsers
en bromfietsers klasse A) en onderbord "uitgezonderd werfverkeer".
• Zie schets in bijlage voor een overzicht van deze maatregelen.
Andere maatregelen:
•
F45b verkeersbord:
o
aan het centrumkruispunt (Kerkstraat / Statiestraat - zie schets in bijlage);
o
aan het kruispunt Spoorweglei / Bevelsesteenweg;
o
aan het kruispunt G. Gezellestraat / Bevelsesteenweg.
o
aan het kruispunt J.E. Claeslaan / Spoorweglei + oranje aanwijzingsbord "Bevel
onderbroken" - zie schets in bijlage.
• omleiding in beide richtingen langs G.Gezellestraat: omleidingsbord aan kruispunt Kerkstraat /
Statiestraat, aan kruispunt G.gezellestraat / Bevelsesteenweg en aan kruispunt Spoorweglei /
Bevelsesteenweg (aan beide kanten).
• Stilstaan- en parkeerverbod in de volledige G. Gezellestraat.
Opmerking: dit tijdelijk verkeersreglement kan zeker niet verlengd worden wegens werken aan het
centrumkruispunt in Nijlen aaneensluitend op deze werken. De rijbaan moet dus zeker terug open zijn
op 20 augustus 2021.
Artikel 2
De aannemer
ilaatst 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
De inname van het openbaar domein wordt goedgekeurd en de retributie zal worden geïnd.
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens het college van burgemeester en schepenen
o

burgemeester
Paul Verbeeck

algemeen directeur wnd.
Karine Leysen
Voor eensluidend afschrift

burgemeester
Paul Verbeeck

algemeen directeur wnd.
Karine Leysen
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