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Zitting van 11 maart 2019
Afdeling onthaal en dienstverlening Dienstverlening

Tijdelijk verkeersreglement - dakwerken Kerkstraat - 15 maart t.e.m. 26 maart
2019

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

Verontschuldigd:
de heer Luc Luyten, schepen

Beschrijving
Aanleiding en context
Aanvraag van Dakwerken Leirs Bram BVBA om dakwerken uit te voeren in Kerkstraat 6 (den bonten
os) en hiervoor de gepaste verkeerstechnische maatregelen te treffen.
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 minimumafmetingen 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
De dakwerken in Kerkstraat 6 te 25600 Nijlen (den bonten os) gaan door van 15 maart 2019 tot en
met 26 maart 2019 (de werken waren gepland van 29 november tot 6 december 2018 maar dit is niet
doorgegaan wegens te slechte weersomstandigheden). Er zal een kraan geplaatst worden op 1 rijvak
in Kerkstraat, er zal een parkeerverbod ingevoerd op Kerkplein voor 6 parkeerplaatsen en er zal
tijdelijk éénrichtingsverkeer ingevoerd worden in Kerkstraat van Bevel richting centrumkruispunt.
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Tevens zal er door de aannemer een metalen koker geplaatst worden op het voetpad voor de woning
zodat voetgangers veilig door kunnen.
Deze maatregelen hebben betrekking op gemeentewegen.

Besluit
Artikel 1
Tijdens de periode van de werken, van 15 maart 2019 om 7.00 uur tot en met 26 maart 2019 om
18.00 uur, zal in Kerkstraat éénrichtingsverkeer worden ingevoerd, van Bevelsesteenweg naar het
centrumkruispunt, uitgezonderd fietsers.

Artikel 2
Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door het plaatsen van:
 een bareel over de lengte van een halve rijbaan met de verkeersborden C1, A31 en F45b met
onderbord M3 aan de zijde van het centrumkruispunt;
 een bareel met de verkeersborden C1, A31 en F45b met onderbord M3 aan Kerkstraat t.h.v.
nummer 16 (verkeersbord F19 zal afgedekt worden tijdens de duur van de werken);
 het verkeersbord F19 met onderbord M5 ter hoogte van het pand Kerkstraat nr. 8.

Artikel 3
Op 6 parkeerplaatsen op Kerkplein over de woning van Kerkstraat 6 (den bonten os) zal er een
stilstaan- en parkeerverbod ingesteld worden van 15 maart 2019 om 07.00 uur tot en met 26 maart
2019 om 18.00 uur door het aanbrengen van borden E3 met onderborden “op 15 maart 2019 om
07.00 uur tot en met 26 maart 2019 om 18.00 uur ".

Artikel 4
Er zal een wegomlegging voorzien worden via Statiestraat, J.E. Claeslaan, Guido Gezellestraat en via
Woeringenstraat, Rector de Ramstraat en Kreitenbergstraat.

Artikel 5
De aannemer zal een metalen koker van minumum 1,2 meter breedte plaatsen op het voetpad onder
de kraan zodat voetgangers en minder mobiele personen veilig door kunnen.

Artikel 6
De nodige verkeerstekens en afsluitingen worden geplaatst door team facility en opzij gezet door de
aannemer.
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens het college van burgemeester en schepenen
algemeen directeur
Iris Mulkens

burgemeester - voorzitter
Paul Verbeeck
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