*
-,OOT facetten
Valideer dit document op
www.nijlen.be met code
3763qy-eddjig-fxexs2-9x

college van burgemeester en schepenen
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Zitting van 12 juli 2021
Afdeling onthaal en dienstverlening Dienstverlening

Getekend door
Ondertekend door Paul Verbeeck (Signalure)
Datum: 2021.07.15 15:24:31 CEST
Functie: burgemeester
Locatie: CSSIGN
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Ondertekend door Karine Leysen (Signalure)
Datum: 2021.07.15 15:35:31 CEST
Functie: algemeen directeur wnd.
Locatie: CSSIGN

Tijdelijk verkeersreglement - tijdelijke mobiliteitsgerelateerde
coronamaatregelen - knip Kerkstraat - verlenging van 1 juli 2021 t.e.m. 31
december 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 Lien Du Four,
schepen; mevrouw Karine Leysen

Verontschuldigd:
de heer Bert Celis, schepen

Beschrijving
Aanleiding en context
Aanvraag op 29 juni 2021 van '
., waarin ze vraagt om
de knip achter de kerk in Kerkstraat (die werd ingevoerd omwille van coronamaatregelen) te
verlengen van 2 juli 2021 t.e.m. 31 december 2021. Hierna zal hier een aanvullend reglement voor
opgesteld worden.
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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
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
Achter de kerk van Nijlen is het nuttig om de doorgang voor auto's te knippen zodat dit een veilige
winkel-wandelruimte wordt. De doorgang van Gemeentestraat richting kerkplein wordt daar geknipt
door het plaatsen van een bloembak ter hoogte van de scheidingslijn tussen de vroegere bakkerij en
de apotheker en ter hoogte van het raam de woning die dient als doorsteek richting August
Hermansplem.
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.

Besluit
Artikel 1
Het college beslist om de knip in Kerkstraat achter de kerk te behouden tot er een circulatieplan wordt
vastgelegd in het mobiliteitsplan. De knip achter de kerk wordt verlengd van 1 juli 2021 t.e.m. 31
december 2021 en wordt goed aangeduid als doodlopend vanaf de N13.

Artikel 2
Om een knip in te voeren in Kerkstraat (gedeelte achter de kerk) zal het verkeersbord D10 met
bloembakken geplaatst worden ter hoogte van de scheiding tussen de slagerij en de doorgang naar
August Hermanspiein van 1 juli 2021 t.e.m. 31 december 2021".
Tegenstrijdige signalisatie zal afgedekt worden.

Artikel 3
De benodigde signalisatie zal door team facility geplaatst en weggenomen worden.
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens het college van burgemeester en schepenen
burgemeester
Paul Verbeeck

algemeen directeur wnd.
Karme Leysen

Voor eensluidend afschrift
burgemeester
Paul Verbeeck

algemeen directeur wnd.
Karme Leysen
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