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Tijdelijk verkeersreglement - kabel- en sleufwerken kruispunt Kesselsesteenweg
/ G. Gezellestraat van 28 juni 2021 tot en met 3 juli 2021

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Paul Verbeeck, burgemeester; de heer Bert Celis, schepen; de heer Luc Luyten, schepen;
mevrouw Lien Du Four, schepen; mevrouw Iris Mulkens, algemeen directeur

Verontschuldigd:
mevrouw Griet Van Olmen, schepen; de heer Paul Laurijssen, schepen; de heer Tom Covens, schepen

Beschrijving
Aanleiding en context
Aanvraag op 17 mei 2021 van <
voor kabel- en sleufwerken In opdracht van aannemer
aan het kruispunt Kesselsesteenweg / G. Gezellestraat. Deze werken zullen plaatsvinden in
de periode van 28 juni 2021 tot en met 3 juli 2021.
Er zal gewerkt worden in de berm, het voetpad, het fietspad en een deel van de rijbaan.
Werken van 3de categorie (sterke hinder). Fietsers en voetgangers kunnen passeren via een
nood voetpad.
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Vrij doorgaand verkeer van Nijlen naar Kessel.
Verkeer, uitgezonderd fietsers en bromfietsers klasse A, van Kessel naar Nijlen wordt op de N13
omgeleid langs G. Gezeilestraat, Bevelsesteenweg en Kerkstraat.
Tijdelijk éénrichtingsverkeer in G. Gezeilestraat van N13 naar Bevelsesteenweg (+ verplicht rechtsaf
komende van Vekenstraat) aangezien de helft van het kruispunt G. Gezeilestraat / Kesselsesteenweg
wordt ingenomen.

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
In de periode van 28 juni 2021 tot en met 3 juli 2021 zal er gewerkt worden in de berm, het voetpad,
het fietspad en een deel van de rijbaan aan het kruispunt Kesselsesteenweg / G. Gezeilestraat.
Doorgaand verkeer van Nijlen naar Kessel. Verkeer, uitgezonderd fietsers en bromfietsers klasse A,
van Kessel naar Nijlen wordt op de N13 omgeleid langs G. Gezeilestraat, Bevelsesteenweg en
Kerkstraat.
Tijdelijk éénrichtingsverkeer in G. Gezeilestraat van N13 naar Bevelsesteenweg (+ verplicht rechtsaf
komende van Vekenstraat) aangezien de helft van het kruispunt G. Gezeilestraat / Kesselsesteenweg
wordt ingenomen.
Er zal een noodvoetpad geplaatst worden rond de werken.
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: bevoegde schepen Bert Cehs mgelicht over deze werken op 25 mei 2021.
Aanpassing signalisatieplan besproken op 26 mei 2021.
Aanpassing timing: aanvraag binnengekomen op 27 mei 2021.

Advies
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korpschef Jan Van Asch
Gunstig advies
Werken kunnen uitgevoerd worden met deze verkeerstechnische maatregelen.

Besluit
Artikel 1
Aanneme,
gaat van 28 juni 2021 tot en met 3 juli 2021 werken aan het kruispunt
Kesselsesteenweg / G. Gezellestraat (kabel- en sleufwerken in de berm, voetpad, fietspad en een deel
van de rijbaan).
staat in voor de signalisatie van de werken - signalisatie zoals voorzien in
bijgevoegd signalisatieplan.
- Doorgaand verkeer van Nijlen naar Kessel.
- Verkeer, uitgezonderd fietsers en bromfietsers klasse A, van Kessel naar Nijlen wordt op de N13
omgeleid langs G. Gezellestraat, Bevelsesteenweg en Kerkstraat.
- Tijdelijk éénrichtingsverkeer in G. Gezellestraat van N13 naar Bevelsesteenweg (+ verplicht rechtsaf
komende van Vekenstraat) aangezien de helft van het kruispunt G. Gezellestraat / Kesselsesteenweg
wordt ingenomen.
- Stilstaan- en parkeerverbod in de volledige G. Gezellestraat.
- Invoeren tijdelijke fietsstraat in het gedeelte Bevelsesteenweg vanaf nr. 2 t.e.m. 16.
- Er zal een noodvoetpad geplaatst worden rond de werken.

Artikel 2
Bij het beëindigen van de werken dicht
oorspronkelijke staat.

de putten en herstelt het de werfzone in zijn

Artikel 3
■ïlaatst zelf de signalisatie en neemt deze na de werken weg.

Artikel 4
j| vijf werkdagen voor aanvang van de werken de buurtbewoners
verwittigen van deze werken via een bewonersbrief.
Een kopij van deze brief wordt per e-mail verstuurd naar verqunninqen@niilen.be.

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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