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Tijdelijk verkeersreglement - openen 4 koppelputten aan kruispunt N13 (Grote
Steenweg) / Oude Bevelsesteenweg - 30 september 2019 t.e.m. 4 oktober 2019

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Paul Verbeeck, burgemeester; de heer Bert Celis, schepen; 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 Iris Mulkens, algemeen directeur

Beschrijving
Aanleiding en context
De e-mail van 26 augustus 2019 van Hakan Malak, medewerker GKW bvba, waarin toestemming
wordt gevraagd om signalisatie te plaatsen voor werken (uitbreiding van het gasnet - fietspad openen
om te kunnen koppelen) ter hoogte van het kruispunt N13 (Grote Steenweg) / Oude
Bevelsesteenweg. Voor deze werken dienen ze het fietspad op Grote Steenweg en de halve rijbaan in
Oude Bevelsesteenweg in te nemen. De werken gaan door van 30 september 2019 t.e.m. 4 oktober
2019. De nodige verkeerssignalisatie zal worden aangebracht om dit alles in goede banen te leiden.
GKW bvba vraagt om akkoord te gaan met het signalisatieplan en tot het plaatsen van de bijhorende
signalisatie op grondgebied Nijlen.
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Korpschef Jan Van Asch van de lokale politie Berlaar-Nijlen was niet akkoord met het oorspronkelijke
signalisatieplan. Hij heeft enkele aanpassingen voorgesteld die GKW heeft doorgevoerd in de nieuwe
signalisatieplannen.
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
Tijdens de werken die GKW binnenkort uitvoert (openen koppelputten ter hoogte van het kruispunt
N13 / Oude Bevelsesteenweg) worden er verkeerstechnische maatregelen gevraagd. Er dient
éénrichtingsverkeer ingevoerd te worden in Oude Bevelsesteenweg vanaf N13 tot aan Stenen Molen,
de omleiding zal verlopen langs Nieuwe Bevelsesteenweg. Tevens moeten er maatregelen genomen
worden voor de zwakke weggebruiker. Op die manier wordt de veiligheid van het verkeer niet in het
gedrang gebracht.
AWV gaat tegen aanvang van de werken de 2 plooibakens op het eilandje op N13 verwijderen zodat
er een stevig noodfietspad gecreëerd kan worden en doorgaand verkeer over het verkeerseilandje kan
rijden.

Besluit
Artikel 1
Voor werken - openen 4 koppelputten en openleggen van het fietspad op N13 ter hoogte van het
kruispunt N13 (Grote Steenweg) / Oude Bevelsesteenweg - zal éénrichtingsverkeer ingevoerd worden
in Oude Bevelsesteenweg (van N13 tot aan Stenen Molen), er zal een omleiding voorzien worden
langs Nieuwe Bevelsesteenweg. Er zal tevens een stevig noodfietspad opgesteld worden op N13 ter
hoogte van de werken aan het fietspad.
Hiervoor wordt de benodigde signalisatie geplaatst door GKW bvba volgens vergunning 2019/423. Het
signalisatieplan van deze vergunning 2019/423 moet nog uitgebreid worden met maatregelen om
sluipverkeer in Voetweg en Stenen Molen te vermijden: tonnagebeperking +3,5T voor die straten +
uitgezonderd plaatselijk verkeer.
Agentschap Wegen en Verkeer - district Geel - heeft reeds gunstig advies gegeven voor deze werken
en zal tevens de 2 plooibakens verwijderen voor aanvang van de werken op het verkeerseilandje op
N13 tussen Oude Bevelsesteenweg en Smoutmolendreef.
Artikel 2
De politie en brandweer op de hoogte brengen van deze maatregelen.
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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