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Tijdelijk verkeersreglement - werken Statiestraat - tijdelijk éénrichtingsverkeer
/ omleiding Kapellebaan - 19 april 2021

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Paul Verbeeck, burgemeester; de heer Bert Celis, schepen; 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

Beschrijving
Aanleiding en context
Aanvraag van ,
om werken (plaatsen
zonnepanelen) uit te voeren aan de woning in
op 19 april 2021 en vraagt
toestemming om een vrachtwagen voor de woning te plaatsen over een lengte van ongeveer lOm.
Aangezien er geen parkeermogelijkheid is, kan er best tijdelijk éénrichtingsverkeer ingevoerd worden
in Kapellebaan (van Statiestraat naar Koning Albertstraat) met een omleiding langs Koning
Albertstraat en Kon. Astridlaan voor verkeer in Kapellebaan komende van Molenstraat.
Het voetpad voor de woning blijft vrij. Er wordt enkel een ladder tegen de gevel geplaatst (waar
voetgangers niet onder mogen), met l,5m ruimte op het voetpad naast de ladder. Werken zijn op 1
dag voltooid.
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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 mmimumafmetingen 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
Tijdens de werken (levenng zonnepanelen) aan de woning in
- 2560 Nijien van
19 april 2021 tussen 07.00 uur en 19.00 uur worden er verkeerstechnische maatregelen gevraagd.
Hiervoor dient éénrichtingsverkeer ingevoerd te worden tijdens de periode van de werken. Er dient
tevens een omleiding voorzien te worden voor het verkeer in Kapellebaan komende van Molenstraat
langs Koning Albertstraat en Kon. Astridiaan. Op die manier wordt de veiligheid van het verkeer met in
het gedrang gebracht.

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

Beleidsinformatie
Bespreekpunt: besproken met bevoegde schepen Bert Celis op 22 maart 2021.

Besluit
Artikel 1
Tijdens de levering van zonnepanelen op 19 april 2021 tussen 07.00 uur en 19.00 uur zal de
vrachtwagen zich plaatsen op de rijbaan voor de woning
te 2560 Nijien.

Artikel 2
Op maandag 19 april 2021 van 07.00 uur tot 19.00 uur zal éénrichtingsverkeer ingevoerd worden in
Kapellebaan vanaf het kruispunt Kapellebaan / N13 (Statiestraat) tot het kruispunt Kapellebaan /
Koning Albertstraat voor het verkeer komende van N13 (Statiestraat).
Hiervoor zal signalisatie geplaatst worden:
• verkeersbord F19 op het kruispunt Kapellebaan / N13 (Statiestraat);
• nadar over een halve rijbaan met verkeersbord A31 (werken), Cl (verboden richting) en F41
(omleiding) op het kruispunt Kapellebaan / Koning Albertstraat (voor het verkeer komende
van Molenstraat);
• verkeersbord Dl met pijl naar rechts op het kruispunt Kapellebaan / Tulpenstraat en op het
kruispunt Kapellebaan / Kapellebaan (aan de overzijde van huisnr. 6);
• verkeersbord Dl met pijl naar links aan het kruispunt Kapellebaan t.h.v. de doorsteek van het
station (aan de parking van Carrefour in Kapellebaan).
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Artikel 3
Er wordt een omleiding voorzien via Konmg Albertstraat en Kon. Astndlaan.

Artikel 4
Er zal parkeerverbod ingevoerd worden op maandag 19 april 2021 van 07.00 uur tot 19.00 uur door
het plaatsen van verkeersbord E3 met onderbord "19 april 2021 van 07.00 uur tot 19.00 uur" in
Kapellebaan ter hoogte van de achterkant van de woningen Statiestraat 26 en 28.

Artikel 5
De nodige signalisatie zal door team facility geplaatst en weggenomen worden.
Als de werken vroegtijdig gedaan zijn, zal de aanvrager de signalisatie wegnemen en opzij zetten.

Artikel 6
De inname van openbaar domein wordt goedgekeurd en de retributie zal worden geïnd.

Artikel 7
De lokale politie en brandweer op de hoogte brengen 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

Tijdelijk verkeersreglement - werken Statiestraat - tijdelijk éénrichtingsverkeer /
omleiding Kapellebaan -19 april 2021 - Goedkeuring

3/3

