college van burgemeester en schepenen
Besluit

Zitting van 27 mei 2019
Afdeling onthaal en dienstverlening Dienstverlening

Getekend door
Signed by Iris Mulkens (Signature)
Date: 2019.05.29 16:27:29 CEST
Reason: Algemeen Directeur
Location: CSSIGN

16

Signed by Paul Verbeeck (Signature)
Date: 2019.06.02 18:55:11 CEST
Reason: Burgemeester
Location: CSSIGN

Tijdelijk verkeersreglement - fietsproef lagere scholen August Hermansplein - 3
en 4 juni 2019

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

Verontschuldigd:
de heer Luc Luyten, schepen

Beschrijving
Aanleiding en context
De vraag van de lokale politie Berlaar-Nijlen voor ondersteuning van de fietsproef op 3 juni 2019,
tussen 8.00 uur en 16.00 uur, en 4 juni 2019, tussen 8.00 uur en 13.00 uur.
De politiezone Berlaar - Nijlen verleent jaarlijks haar medewerking aan de Nijlense lagere scholen
tijdens het afnemen van de fietsproef. Hiervoor vragen zij ook de medewerking van de gemeente.
Juridische grond
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968.
1/3

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 Gemeentedecreet.
Argumentatie
Dit kadert binnen de eindtermen welke gehaald moeten worden door de leerlingen van het 6e
leerjaar. De politiediensten vragen de ondersteuning van de gemeente om alles vlot en veilig te laten
verlopen.
Voor de fietsproef dient de nodige ruimte te worden vrijgehouden op het August Hermansplein.

Besluit
Artikel 1
Op August Hermansplein dient in het middengedeelte, zone van 50 x 45 m, verkeersvrij worden
gemaakt door middel van 50 nadarbarelen voor de inrichting van de fietsproef op 3 juni 2019, tussen
8.00 uur en 16.00 uur en 4 juni 2019, tussen 8.00 uur en 13.00 uur.
Artikel 2
Om de ruimte autovrij te maken wordt er een parkeerverbod op het middengedeelte van August
Hermansplein ingevoerd op;
-maandag 3 juni 2019, tussen 8.00 uur en 16.00 uur en dinsdag 4 juni 2018, tussen 8.00 uur en
13.00 uur.
Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door het plaatsen van de verkeersborden E1 met
onderborden “uitgezonderd politietoelating op 3 juni 2019, tussen 8.00 uur en 16.00 uur, en 4 juni
2018, tussen 8.00 uur en 13.00 uur”.
Artikel 3
Tijdens de fietsproef op 3 juni 2019, tussen 8.00 uur en 16.00 uur, en 4 juni 2018, tussen 8.00 uur en
13.00 uur wordt
- Het verkeersteken A51 met onderbord “Fietsproef” en "blitser" geplaatst op de Bevelsesteenweg thv
nr 4, aan beide zijde van de weg.
- Plaatsing van mobiele tekstkarren in de Albertkanaalstraat thv nr. 22, Gemeentestraat thv Gildenzaal
en J.E. Claeslaan tegenover Bizar links rijrichting.
De tekstkarren zijn met het front gericht naar het verkeer dat het centrum komt ingereden.
Artikel 4
De nodige signalisatie zal door de personeelsleden van de gemeente Nijlen geplaatst en weggenomen
worden.
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens het college van burgemeester en schepenen
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algemeen directeur
Iris Mulkens

burgemeester - voorzitter
Paul Verbeeck
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