tSUL-E^

r'ttJL£v''

UK" fOGB

Valideer dit document op
www.nijlen.be met code
7mtbbs-tx2zwg-ieqva2-sm

college van burgemeester en schepenen
Besluit

Zitting van 19 april 2021
Afdeling onthaal en dienstverlening Dienstverlening

Getekend door
Ondertekend door Paul Verbeeck (Signalure)
Datum: 2021.04.24 19:17:43 CEST
Functie: burgemeester
Locatie: CSSIGN

57

Ondertekend door Iris Mulkens (Signalure)
Datum: 2021.04.26 08:51:07 CEST
Functie: algemeen directeur
Locatie: CSSIGN

Tijdelijk verkeersreglement - tijdelijk afsluiten Oude Bevelsesteenweg wegens
levering - 26 april 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 Iris Mulkens, algemeen directeur

Verontschuldigd:
de heer Bert Celis, schepen

Beschrijving
Aanleiding en context
De aanvraag op 5 april 2021 van
...
i, om
tijdelijk Oude Bevelsesteenweg af te sluiten op 26 april 2021 van 10.00 uur tot 15.00 uur wegens
levering
, i te Oude Bevelsesteenweg
^plaatsing in tuin over het huis met een kraan
die de volledige breedte van de rijbaan inneemt).
Er zal een omleiding voorzien worden langs Nieuwe Bevelsesteenweg. Voor voetgangers en fietsers
wordt een omleiding voorzien langs Voetweg (ook zij kunnen niet passeren naast de kraan tijdens de
levering).
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Werken worden uitgevoerd door de

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
piaatsmgsvoorwaarden 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
te leveren met een kraan zal Oude Bevelsesteenweg tijdelijk afgesloten worden op
26 april 2021 van 10.00 uur tot 15.00 uur.
Er zal een omleiding voorzien worden langs Nieuwe Bevelsesteenweg. Voor voetgangers en fietsers
wordt een omleiding voorzien langs Voetweg (ook zij kunnen met passeren naast de kraan tijdens de
levermg).
Hiervoor vraagt men verkeerstechnische maatregelen, om de veiligheid te kunnen garanderen.
Het is noodzakeiijk om het bestaande politiereglement ter zake in overeenstemming te brengen met
de werkelijke behoeften.
Deze maatregelen hebben betrekking op gemeentewegen.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Het retnbutieregiement voor het innemen van openbaar domein goedgekeurd in zitting van 10
december 2019.
Beleidsinformatie
Bespreekpunt: punt besproken met bevoegde schepen Bert Celis en korpschef Jan Van Asch tijdens
een overleg op 8 april 2021.

Besluit
Artikel 1
Op 26 april 2021 van 10.00 uur tot 15.00 uur zal Oude Bevelsesteenweg ter hoogte van
verkeersvrij worden gehouden.
Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door barelen over de volledige rijbaan te plaatsen
t.h.v. Oude Bevelsesteenweg
jn t.h.v. Oude Bevelsesteenweg
met de verkeersborden A31
(werken), C19 (verboden toegang voor voetgangers) en C3 met onderborden "Op 26 april 2021 van
10.00 uur tot 15.00 uur " en "uitgezonderd hulpdiensten".
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Aan de zijstraten van Oude Bevelsesteenweg worden barelen over de halve rijbaan geplaatst en
worden tevens verkeersborden Dl (pijl weg van de werfzone), F45 (doodloper) en A31 (werken)
geplaatst. Op de kruispunten van Oude Bevelsesteenweg met N13 en Nieuwe Bevelsesteenweg
worden barelen over de halve rijbaan geplaatst met de verkeersborden F45 (doodloper) en A31
(werken).
Artikel 2
Er zal een omleiding voorzien worden langs N13 - Berlaarsesteenweg - Nieuwe Bevelsesteenweg. Voor
voetgangers en fietsers wordt een omleiding voorzien langs Voetweg (ook zij kunnen niet passeren
naast de kraan tijdens de levering).
Artikel 3
De aanvrager informeert buurtbewoners van Oude Bevelsesteenweg over de geplande werken via een
bewonersbrief 5 dagen voor aanvang van de werken.
Deze bewonersbrief moet ook bezorgd worden aan het lokaal bestuur via
verqunningen@niilen.be.
Artikel 4
De nodige signalisatie zal door team facility geplaatst en opgehaald worden. Indien de werken
vroegtijdig gedaan zijn, zal de aanvrager de signalisatie reeds opzij plaatsen op een plaats waar het
geen hinder veroorzaakt.
Artikel 5
Een beslissing van dit besluit wordt bezorgd aan politie en brandweer.
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens het college van burgemeester en schepenen
algemeen directeur
Iris Mulkens

burgemeester
Paul Verbeeck
Voor eensluidend afschrift
burgemeester
Paul Verbeeck

algemeen directeur
Iris Mulkens
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