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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 19:17:10 CEST
Functie: burgemeester
Locatie: CSSIGN
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Ondertekend door Iris Mulkens (Signature)
Datum: 2021.04.26 08:51:18 CEST
Functie: algemeen directeur
Locatie: CSSIGN

Tijdelijk verkeersreglement - asfaltwerken verschillende locaties van 3 tot en
met 11 mei 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 tien Du Four,
schepen; mevrouw Iris Mulkens, algemeen directeur

Verontschuldigd:
de heer Bert Celis, schepen

Beschrijving
Aanleiding en context
Aanvraag op 9 maart 2021 van
.
voor asfaltwerken te Mijlen in opdracht van AWV. Deze werken zullen plaatsvinden in de
periode van 3 tot en met 11 mei 2021, telkens tussen 6u en 17u.

)

De asfaltwerken zullen in volgende straten uitgevoerd worden:
• Groeshoeve
• Elzenstraat / Kievitweg

Gemeente NIJLen |

Kerkstraat 4 | £560 Nyien | T 03 410 0£ 11 | F 03 401 70 48 | www.nijLen.be

1/4

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lijsterweg
Vredestraat
Moienvaartstraat
Gebr. V. Raemdonckstraat
Paashoekstraat
De Wip / Katerstraat / Laurys Gewatstraat
Tibourstraat
Hellevoortstraat
Woeringenstraat
Breugeihoevestraat
Bevel-Dorp (tussen Oude Bevelsesteenweg en Rooiestraat)
Drijkoningenstraat
Grote Puttmgbaan
Looystraat

De aannemer verwittigt de buurtbewoners tijdig wanneer hun woning niet bereikbaar is.
De kermis van mei mag met doorgaan wegens de huidige maatregelen.
Schoolgaande kinderen kunnen tijdens de werken steeds gebruik blijven maken van de verhoogde
inrichting tussen August Hermansplein en het Woenngenstraatje (ingang Githo).

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 mmimumafmetingen 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 3 tot en met 11 mei 2021 zullen er asfaitwerken uitgevoerd worden in verschillende
straten te Nijlen in opdracht van AWV:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Groeshoeve
Elzenstraat / Kievitweg
Lijsterweg
Vredestraat
Moienvaartstraat
Gebr. V. Raemdonckstraat
Paashoekstraat
De Wip / Katerstraat / Laurys Gewatstraat
Tibourstraat
Hellevoortstraat
Woeringenstraat
Breugeihoevestraat
Bevel-Dorp (tussen Oude Bevelsesteenweg en Rooiestraat)
Drijkoningenstraat
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• Grote Puttingbaan
• Looystraat,
Er zal een omleiding voorzien worden per straat ofwel zal men werken met een tijdelijke
verkeerslichtenregeling.
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.

Beleidsinformatie
Bespreekpunt: besproken korpschef Jan Van Asch en de aannemer tijdens een overleg op 30 maart
2021. Voor dit overleg ook reeds besproken met bevoegde schepen Bert Celis.

Besluit
Artikel 1
jaat van 3 tot en met 11 mei 2021, telkens tussen 6u en 17u, asfaltwerken uitvoeren op
verschillende locaties te Nijlen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Groeshoeve
Elzenstraat / Kievitweg
Lijsterweg
Vredestraat
Molenvaartstraat
Gebr. V. Raemdonckstraat
Paashoekstraat
De Wip / Katerstraat / Laurys Gewatstraat
Tibourstraat
Hellevoortstraat
Woermgenstraat
Breugeihoevestraat
Bevel-Dorp (tussen Oude Bevelsesteenweg en Rooiestraat)
Dnjkoningenstraat
Grote Puttingbaan
Looystraat

aat in voor de signalisatie van de werken - signalisatie zoals voorzien m bijgevoegde
signalisatieplannen.
Tijdens de werken is er ook geen doorgang voor voetgangers en fietsers.
De kermis van mei mag met doorgaan wegens de huidige maatregelen.
Schoolgaande kinderen kunnen tijdens de werken steeds gebruik blijven maken van de verhoogde
inrichting tussen August Hermansplein en het Woenngenstraatje (ingang Githo).

Artikel 2
) plaatst zelf de signalisatie en neemt deze na de werken weg.
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Artikel 3
zal 5 werkdagen voor aanvang van de werken een bewonersbrief bussen in de betrokken
straten.

Een kopij van deze brieven worden per e-mail verstuurd naar verqunninqen@niilen.be.
Artikel 4
vraagt, indien nodig, aan betrokken buurgemeentes de toestemming om signalisatie op hun
grondgebied te plaatsen.

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
burgemeester
Paul Verbeeck

algemeen directeur
Iris Mulkens

Voor eensluidend afschrift
burgemeester
Paul Verbeeck

algemeen directeur
Iris Mulkens
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