college van burgemeester en schepenen
Besluit

Zitting van 26 augustus 2019
Afdeling onthaal en dienstverlening Dienstverlening

Getekend door
Signed by Iris Mulkens (Signature)
Date: 2019.08.29 15:21:34 CEST
Reason: Algemeen Directeur
Location: CSSIGN

40

Signed by Paul Verbeeck (Signature)
Date: 2019.09.04 13:28:56 CEST
Reason: Burgemeester
Location: CSSIGN

Tijdelijk verkeersreglement - omleiding via Kleine Puttingbaan tijdens werken
Bist (Lier) - 4 t.e.m. 10 september 2019

Samenstelling:
Aanwezig:
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

Afwezig:
de heer Paul Verbeeck, burgemeester

Verontschuldigd:
de heer Luc Luyten, schepen

Beschrijving
Aanleiding en context
De e-mail van 19 augustus 2019 van Jonas Van Velthoven, medewerker signalisatie Admibo bvba,
waarin hij toestemming vraagt om signalisatie te plaatsen op grondgebied Nijlen voor werken in Bist
t.h.v. huisnummers 19-21 te Lier die door aannemer Gentse Kabelwerken bvba (in opdracht van
Fluvius) zullen uitgevoerd worden. Voor deze werken zal een omleiding ingericht worden via Kleine
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Puttingbaan voor verkeer komende van Torenvenstraat en zal er éénrichtingsverkeer ingevoerd
worden voor verkeer komende van Marnixdreef richting Kessel-Statie. De werken gaan door van 4
t.e.m. 10 september 2019. De nodige verkeerssignalisatie zal worden aangebracht om dit alles in
goede banen te leiden.
Admibo vraagt om akkoord te gaan met deze omleiding en tot het plaatsen van de bijhorende
signalisatie op grondgebied Nijlen.
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
Melding van nutswerken uitgevoerd door Gentse Kabelwerken bvba in opdracht van Fluvius van 4
t.e.m. 10 september 2019. Voor deze werken zal een omleiding ingericht worden via Kleine
Puttingbaan voor verkeer komende van Torenvenstraat en zal er éénrichtingsverkeer ingevoerd
worden voor verkeer komende van Marnixdreef richting Kessel-Statie.
Hiervoor worden verkeerstechnische maatregelen gevraagd.

Besluit
Artikel 1
Voor de nutswerken zal een omleiding ingericht worden via Kleine Puttingbaan voor verkeer komende
van Torenvenstraat en zal er éénrichtingsverkeer ingevoerd worden voor verkeer komende van
Marnixdreef richting Kessel-Statie van 4 t.e.m. 10 september 2019.
Hiervoor wordt de benodigde signalisatie geplaatst door signalisatiebedrijf Admibo volgens vergunning
2019/370.
Admibo vragen om het bord aan begin Torenvenstraat te wijzigen: door een testopstelling in
Vredestraat is er geen doorgaand verkeer mogelijk van Torenvenstraat naar Emblemsesteenweg. De
arm (Vredestraat) op het omleidingsbord moet dus ook doodlopend gemaakt worden.
Artikel 2
Gedurende de werken dient er een tekstkar voorzien te worden aan begin Kleine Puttingbaan
(kruispunt met Stationssteenweg): ZONE 30 - FIETSSTRAAT - FIETSERS NIET INHALEN.
Artikel 3
De politie op de hoogte brengen van deze omleiding.
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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