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Tijdelijk verkeersreglement - afsluiten gedeelte Zwanenstraat wegens levering
met betonpomp op 11 juni 2021.

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

Verontschuldigd:
de heer Luc Luyten, schepen

Beschrijving
Aanleiding en context
Aanvraag op 31 mei 2021 van
,,
en om een levering
van beton uit te voeren in Zwanenstraat aan de woning nr. 30 op 11 juni 2021 tussen 09.00 uur en
15.00 uur. De pompwagen zal zijn armen moeten kunnen plaatsen voor ondersteuning (8m breed in
totaal) en dit zal de weg en het fietspad belemmeren. De levering van het beton gebeurt met een arm
die over het fietspad komt waardoor fietsers langs de andere kant van de rijbaan de werfzone zullen
moeten passeren. De werken zullen 2 a 3 uur duren (tussen 09.00 uur en 15.00 uur).
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Voor deze werken wordt het gedeelte Zwanenstraat tussen Boerke Naasweg en Broechemsesteenweg
tijdehjk afgesloten (uitgezonderd plaatselijk verkeer en uitgezonderd fietsers en bromfietsers klasse A)
op 11 juni 2021 tussen 09.00 uur en 15.00 uur en zal er een tijdelijke omleiding voorzien worden
langs Mezenlaan en Zwaluwenlaan.

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
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 decreet lokaal bestuur.

Argumentatie
Om een levering van beton t.h.v. Zwanenstraat 30 uit te voeren, wordt het gedeelte Zwanenstraat
tussen Boerke Naasweg en Broechemsesteenweg afgesloten (uitgezonderd piaatseiijk verkeer en
uitgezonderd fietsers en bromfietsers klasse A) op 11 juni 2021 en zal er een tijdelijke omleiding
voorzien worden langs Mezenlaan en Zwaluwenlaan.
Hiervoor worden verkeerstechnische maatregelen gevraagd.

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

Beleidsinformatie
Bespreekpunt: besproken met bevoegde schepen Bert Geils op 1 juni 2021.

Advies
korpschef Jan Van Asch
Gunstig advies
Akkoord om tijdelijk de straat af te sluiten tijdens de levering.

Besluit
Artikel 1
Voor het plaatsen van een pompwagen (8m breed met uitgestoken armen) en een mixer wagen, zal
het gedeelte Zwanenstraat tussen Boerke Naasweg en Broechemsesteenweg worden afgesloten
(uitgezonderd plaatselijk verkeer en uitgezonderd fietsers en bromfietsers klasse A) en zal er een
tijdelijke omleiding voorzien worden langs Mezenlaan en Zwaluwenlaan. De werken zullen doorgaan
op 11 juni 2021 tussen 09.00 uur en 15.00 uur (levering zal 2 a 3 uren duren).
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Fietsers en voetgangers kunnen nog passeren naast de werfzone in Zwanenstraat (t.h.v. nr. 30).
Zwanenstraat zal afgesloten worden voor doorgaand verkeer aan de kruispunten
Broechemsesteenweg/Zwanenstraat en Boerke Naasweg/Zwanenstraat op 11 juni 2021 tussen 09.00
uur en 15.00 uur.
Hiervoor wordt de benodigde signalisatie geplaatst:
- aan de kruispunten Broechemsesteenweg/Zwanenstraat en Boerke Naasweg/Zwanenstraat: nadar
over de halve rijbaan met signalisatieborden A31 (werken), F41 (omleiding), F45b (doorloper) en C3
(verboden toegang) met onderborden 'uitgezonderd plaatseiijk verkeer' en 'M3' erop bevestigd.
- De omleiding wordt volledig dicht gemaakt (signalisatiepijl op elk kruispunt om duidelijk te maken
langs waar de omleiding verloopt).
- Ter hoogte van de pompwagen en de mixer wagen (werfzone Zwanenstraat nr. 30), zullen aan
beide kanten nadars met verkeersbord C3 - onderbord M3 geplaatst worden over de rijbaan en over
het fietspad (1,5 meter vrijhouden naast de wagens aan de overkant van het fietspad voor de
doorgang van voetgangers en fietsers) - verkeersbord Dl met pijl schuin naar onder langs beide
kanten om de doorgang voor fietsers aan te duiden.
- Stilstaan- en parkeerverbod t.h.v. Zwanenstraat nrs. 21-23 (voor doorgang fietsers en bromfietsers
klassen A) op 11 juni 2021 van 09.00 uur tot 15.00 uur door het plaatsen van borden fig. E3 met
onderborden "op- en neerwaartse gerichte pijltjes" en onderborden "uitgezonderd politietoelating, op
11 juni 2021 van 09.00 uur tot 15.00 uur".

Artikel 2
De aanvrager informeert de buurtbewoners van Zwanenstraat (gedeelte tussen Broechemsesteenweg
en Boerke Naasweg) over deze werken / afsluiting 3 dagen voor aanvang van de werken door middel
van een bewonersbrief.
Een kopij van deze bewonersbrief wordt verstuurd naar verqunninqen(Q)niilen.be.

Artikel 3
De benodigde signalisatie zal geplaatst en weggenomen worden door team facility.
Als de werken vroeger beëindigd zijn, zai de aannemer de signalisatie reeds opzij zetten.

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