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Tijdelijk verkeersreglement - verbreden baangracht Kleine Puttingbaan omleiding via Bist-Torenvenstraat en Stationssteenweg-Torenvenstraat - 2 en 3
juli 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
Op 2 en 3 juli 2019 zullen er werken uitgevoerd in Kleine Puttingbaan (ter hoogte van de weide recht
tegenover Beukenlaan) te Nijlen.
In opdracht van gemeente Nijlen zal de firma AGT, Bevelsesteenweg 169B te 2560 Nijlen de
baangracht verbreden langs Kleine Puttingbaan te Nijlen (Kessel). De werken bestaan uit het
verbreden van de bestaande baangracht naar het fietspad toe. Er zal een graafmachine op het
fietspad staan en er zullen vrachtwagens of tractoren op de rijweg staan om de uitgegraven grond af
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te voeren. De werken zijn gesitueerd van de grens van Nijlen/Lier richting Landstraat over een lengte
van 240m. De fietsers kunnen ter plaatse van de werken over de rijweg, doch is het aan te bevelen
dat er tijdens de werken geen doorgaand verkeer van wagens mogelijk is. De omleiding vanuit Lier
verloopt via Bist – Torenvenstraat, de omleiding op grondgebied Nijlen verloopt langs
Stationssteenweg - Torenvenstraat. Aan beide kanten van de werken zal de straat afgesloten worden
voor doorgaand verkeer uitgezonderd fietsers.
De nodige verkeerssignalisatie zal worden aangebracht door gemeente Nijlen om dit alles in goede
banen te leiden.
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
Op 2 en 3 juli 2019 zullen er werken uitgevoerd in Kleine Puttingbaan (ter hoogte van de weide recht
tegenover Beukenlaan) te Nijlen.
Aan beide kanten van de werken zal de straat afgesloten worden voor doorgaand verkeer
uitgezonderd fietsers. De omleiding vanuit Lier verloopt via Bist – Torenvenstraat, de omleiding op
grondgebied Nijlen verloopt langs Stationssteenweg - Torenvenstraat.
Hiervoor worden verkeerstechnische maatregelen gevraagd.

Besluit
Artikel 1
Voor het verbreden van de baangracht langs Kleine Puttingbaan - werken van de grens van Nijlen/Lier
richting Landstraat over een lengte van 240 meter, zal de rijbaan worden afgesloten langs beide
kanten van de werken:
 aan het kruispunt Marnixdreef / Bist;
 aan het kruispunt Olmenlaan / Kleine Puttingbaan;
 evenals aan het kruispunt Kleine Puttingbaan / Beukenlaan;
door het plaatsen van nadars met verkeersborden F41 - F45b en C3 met onderbord "uitgezonderd
fietsers" en onderbord "uitgezonderd plaatselijk verkeer".
Artikel 2
Er zal plaatselijk een omleiding voorzien worden:
 via Bist - Torenvenstraat voor verkeer komende van Lier;
 op grondgebied Nijlen via Stationssteenweg - Torenvenstraat voor verkeer komende van
Kessel.
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Artikel 3
Het verkeersbord F45b zal geplaatst worden in de richting van de werken:
 op het kruispunt Kleine Puttingbaan / Stationssteenweg;
 op het kruispunt Landstraat / Stationssteenweg.
Artikel 4
De politie en de brandweer op de hoogte brengen van deze omleiding.
Artikel 5
De benodigde signalisatie zal geplaatst en opgehaald worden door team facility.
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens het college van burgemeester en schepenen
algemeen directeur
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burgemeester - voorzitter
Paul Verbeeck
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