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Tijdelijk verkeersreglement - afsluiten overweg Loze Bareel -1 t.e.m. 18 oktober
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
De e-mail van 8 juni 2021 van
, waarin hij een vergunning vraagt voor het afsluiten
van de overweg in Loze Bareel van 1 oktober 2021 om 22.00 uur t.e.m. 18 oktober 2021 om 04.00
uur. Door deze afsluiting wordt er een omleiding ingericht via Goorstraat, N13, Molenstraat,
Koningsbaan, Grasstraat en Boerderijstraat. De fietsomleiding verloopt via de fietsdoorsteek langs het
spoor in het verlengde van Graanweg.
De firma
voert de werken uit in opdracht van Infrabel.
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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 minimumafmetmgen 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
In de periode van 1 oktober 2021 om 22.00 uur t.e.m. 18 oktober 2021 om 04.00 uur zal er gewerkt
worden aan de overweg in Loze Bareel.
Er wordt een omleiding ingericht via Goorstraat, N13, Molenstraat, Koningsbaan, Grasstraat en
Boerdenjstraat. De fietsomleiding verloopt via de fietsdoorsteek langs het spoor m het verlengde van
Graanweg.
Hiervoor worden verkeerstechnische maatregelen gevraagd.

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

Advies
korpschef Jan Van Asch
Gunstig advies
Besproken tijdens het overleg van 17 juni 2021 met schepen Bert Celis - werken kunnen uitgevoerd
worden met deze verkeerstechnische maatregelen.

Besluit
Artikel 1
De firma
;aat in opdracht van Infrabe! van 1 oktober 2021 om 22.00 uur t.e.m. 18
oktober 2021 om 04.00 uur werken uitvoeren aan de overweg in Loze Bareel waarbij de overweg
tijdelijk wordt afgesloten.
Er wordt een omleiding ingericht via Goorstraat, N13, Molenstraat, Koningsbaan, Grasstraat en
Boerderijstraat. De fietsomleiding verloopt via de fietsdoorsteek langs het spoor in het verlengde van
Graanweg.
■ staat in voor de signalisatie van de werken - signalisatie zoals voorzien in bijgevoegd
signalisatiepian.
Artikel 2
Bij het beëindigen van de werken herstelt firma
de werfzone in zijn oorspronkelijke
staat.
Artikel 3
= plaatst zelf de signalisatie en neemt deze na de werken weg.
Artikel 4
De aannemer zal vijf werkdagen voor aanvang van de werken de buurtbewoners verwittigen van deze
werken via een bewonersbrief.
Een kopij van deze brief wordt per e-mail verstuurd naar vergunnmgen@nijlen.be.
Artikel 5
Een beslissing van dit besluit wordt bezorgd aan politie en brandweer.
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens het college van burgemeester en schepenen
algemeen directeur wnd.
Karine Leysen

burgemeester
Paul Verbeeck

Voor eensluidend afschrift
burgemeester
Paul Verbeeck

algemeen directeur wnd.
Karine Leysen
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