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Tijdelijk verkeersreglement - werken Fluvius in Albertkanaalstraat en
Statiestraat (centrumkruispunt Nijlen) van 16 t.e.m. 31 augustus 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 Iris Mulkens,
algemeen directeur

Verontschuldigd:
de heer Bert Celis, schepen; mevrouw Lien Du Four, schepen

Beschrijving
Aanleiding en context
Aanvraag op 17 mei 2021 van .
- Dp 13 juli 2021
van
om kabel- en sleufwerken uit te voeren in opdracht van Fluvius in Albertkanaalstraat
en Statiestraat (centrumkruispunt Nijlen) van 16 t.e.m. 31 augustus 2021:
Werken Albertkanaalstraat:
Aanvang der werken:
16/08/2021
Einde der werken:
31/08/2021
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Werken vanaf het centrumkruispunt tot aan Albertkanaalstraat nr. 33A. Er wordt een tweerichtmgs
fietspad op de rijbaan voorzien van 1,501 breed aan de even zijde. Het voetpad aan de even zijde blijft
eveneens bereikbaar. Omleiding wordt voorzien langs de ring van Lier.
Werken Statiestraat (centrumkruispunt Nijlen):
Aanvang der werken:
23/08/2021
Einde der werken:
31/08/2021
Werken aan het centrumkruispunt aan de zijde van Statiestraat en een gedeelte van Kerkstraat.
Voetgangers en fietsers worden omgeleid langs de doorsteek naast het politiekantoor - houten
bruggetje aan de brandweer en het fietspad naast het gemeentehuis. Omleiding wordt voorzien in
beide richtingen langs G. Gezellestraat - Bevelsesteenweg - Kerkstraat.
Het betreft kabel- en sleufwerken in het voetpad, fietspad, parkeerstrook en een deel van de rijbaan.
Werken van 3de categorie, sterke hinder voorzien.
De uitvoerende aannemer is
de
verantwoordelijke voor de signalisatie is
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
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 16 t.e.m. 31 augustus 2021 zal er gewerkt worden in Albertkanaalstraat (vanaf het
centrumkruispunt tot nr. 33A). Hierdoor is het noodzakelijk om Albertkanaalstraat tijdelijk af te sluiten,
uitgezonderd voor voetgangers en fietsers. Er wordt een omleiding voorzien langs Lier.
In de periode van 23 t.e.m. 31 augustus 2021 zal er tevens gewerkt worden aan het
centrumkruispunt aan de zijde van Statiestraat en een gedeelte van Kerkstraat. Voetgangers en
fietsers worden omgeleid langs de doorsteek naast het politiekantoor - houten bruggetje aan de
brandweer en het fietspad naast het gemeentehuis. Omleiding wordt voorzien in beide richtingen
langs G. Gezellestraat - Bevelsesteenweg - Kerkstraat.
Hiervoor worden verkeerstechnische maatregelen gevraagd.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Het retnbutiereglement voor het innemen van openbaar domein goedgekeurd in zitting van 10
december 2019.
Beleidsinformatie
Bespreekpunt: bevoegde schepenen Bert Celis en Paul Launjssen ingelicht over dit punt op 19 juli

2021.

Advies
veiligheidsoverleg 6 juli 2021
Gunstig advies
Werken - signalisatie besproken tijdens een veiligheidsoverleg op 6 juli 2021 met burgemeester Paul
Verbeeck, korpschef Jan Van Asch en contactpersonen van
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Artikel 1
Van 16 t.e.m. 31 augustus 2021 gaat
' werken in Albertkanaalstraat (vanaf het
centrumkruispunt tot nr. 33A). Hierdoor is het noodzakelijk om Albertkanaalstraat tijdelijk af te sluiten,
uitgezonderd voor voetgangers en fietsers. Er wordt een tweenchtings fietspad op de rijbaan voorzien
van l,5m breed aan de even zijde. Het voetpad aan de even zijde blijft eveneens bereikbaar.
Omleiding wordt voorzien langs de ring van Lier.
Van 23 t.e.m. 31 augustus 2021 gaat
tevens werken aan het centrum kruispunt aan de zijde
van Statiestraat en een gedeelte van Kerkstraat. Voetgangers en fietsers worden omgeleid langs de
doorsteek naast het politiekantoor - houten bruggetje aan de brandweer en het fietspad naast het
gemeentehuis. Omleiding wordt voorzien in beide richtingen langs G. Gezeliestraat - Bevelsesteenweg
- Kerkstraat.
ïtaat in voor de signalisatie van de werken - signalisatie zoals voorzien in bijgevoegde
signalisatieplannen.
Artikel 2
Bij het beëindigen van de werken dicht
Ie putten en herstelt het de werfzone in zijn
oorspronkelijke staat.
Artikel 3
plaatst zelf de signalisatie en neemt deze na de werken weg
Artikel 4
De aannemer /
verwittigt de bewoners een week op voorhand per brief.
Een kopij van deze brief wordt per e-mail verstuurd naar vergunningen@nijlen.be.
Artikel 5
Brandweer en politie krijgen een afschrift van dit besluit.
Artikel 6
Team facility zal een tekstkar plaatsen van 23 t.e.m. 27 augustus 2021 t.h.v. Kesselsesteenweg nr. 10
met tekst "centrum Nijlen onderbroken".
Artikel 7
Voor de periode van de bradenj op 28 en 29 augustus 2021 moeten de winkels bereikbaar zijn en het
kruispunt open zijn voor voetgangers.

Bijlagen
1.
2.

PLAN P21-01222 F01 SF01 V02 Statiestraat-Aibertkanaaistraat.pdf
PLAN P21-01222 F01 SF02 V02 Statiestraat-Albertkanaalstraat.pdf

Tijdelijk verkeersreglement - werken Fluvius in Albertkanaalstraat en Statiestraat
(centrumkruispunt Nijlen) van 16 t.e.m. 31 augustus 2021 - Goedkeuring

3/8

Legende:

A

Schaal: 1/750
Werfzone

Signalisatie- en uitvoeringsplan
Plaats: Nijlen, Statiestraat / Albertkanaalstraat
Fase: 01

Subfase: 02

Versie: 01

Pagina: 01

Interventiediensi

Tekenaar:

Datum:
13/07/:

Klant ref.: /

Aldus beshst m 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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