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Tijdelijk verkeersreglement - Opendeurdag Githo - 10 juni 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 Iris Mulkens,
algemeen directeur

Verontschuldigd:
de heer Luc Luyten, schepen; mevrouw Lien Du Four, schepen

Beschrijving
Aanleiding en context
De aanvraag van preventieadviseur van het Githo, Erik Verrijkt, waarbij hij vraagt om ter gelegenheid
van de opendeurdag op maandag 10 juni 2019 een tijdelijk verkeersreglement op te stellen.
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.
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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 Gemeentedecreet.
Regelgeving: openbaarmaking
Dit besluit is niet ter inzage op basis van:
De in artikel 4 genoemde instanties wijzen een aanvraag tot openbaarmaking af, voorzover die geen
betrekking heeft op milieu-informatie :
2° als de openbaarmaking afbreuk doet aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, tenzij de
betrokken persoon met de openbaarmaking instemt;
Argumentatie
Het is noodzakelijk om het verkeer in goede banen te leiden om de veiligheid van de deelnemers en
de bezoekers te verzekeren alsook de toegang voor de hulpdienst te vrijwaren.
Hiervoor dient er op maandag 10 juni 2019 van 7.00 uur tot 18.00 uur een parkeerverbod ingevoerd
te worden in de Woeringenstraat op de parkeerplaatsen aan de school en aan het pand van Bernaerts
langs beide zijden van de weg.

Besluit
Artikel 1
Op maandag 10 juni 2019 van 7.00 uur tot 18.00 uur zal een stilstaan- en parkeerverbod ingevoerd
worden in de Woeringenstraat aan het pand van Bernaerts langs beide zijden van de weg.
Artikel 2
Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door het plaatsen van borden fig. E3 met
onderborden ‘op- en neerwaarts gerichte pijltjes’ en onderborden ‘maandag 10 juni 2019 van 7.00
uur tot 18.00 uur’.
Artikel 3
Op maandag 10 juni 2019 van 7.00 uur tot 18.00 uur zal een parkeerverbod ingevoerd worden in de
Woeringenstraat op de parkeerplaatsen aan de school.
Artikel 4
Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door het plaatsen van borden fig. E1 met
onderborden ‘op- en neerwaartse gericht pijltjes’ en onderborden ‘maandag 10 juni 2019 van 7.00
uur tot 18.00 uur’.
Artikel 5
De nodige signalisatie zal door team facility geplaatst worden en weggenomen door de school.

Bijlagen
1. Aanvraag opendeur Githo.pdf
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Anja Van den Bossche
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Verrijkt, Erik <erik.verrijkt@githonijlen.be>
dinsdag 14 mei 2019 16:07
Vergunningen
Tijdelijk verkeersreglement opendeurdag githo

Geachte

Op maandag 10 juni 2019 (tweede Pinksterdag) is er in githo opendeurdag.
Omwille van veiligheidsredenen (veiligheid bezoekers + indien nodig, toegang hulpdiensten) is het wenselijk om een
tijdelijk parkeerverbod in te voeren (op 10.06.2019 van 07.00u tot 18.00u) op volgende locaties (analoog aan CBS
2018.04.23):
1. In de Woeringenstraat aan het pand van Bernaerts langs beide zijden van het straatje
2. In de Woeringenstraat (straatje) op de parkeerplaatsen aan de school
Kan de nodige signalisatie hiervoor geplaatst worden door personeelsleden van Facility?
Laat u mij iets weten?

Met vriendelijke groeten

Erik Verrijkt
Preventieadviseur
……………………………………………………………………
T 03 410 03 20
F 03 411 14 59
erik.verrijkt@githonijlen.be
http://www.githonijlen.be
……………………………………………………………………

githo nijlen ... dé domeinschool voor wetenschap en
techniek
Gemeentestraat 41 | 2560 Nijlen | www.githonijlen.be |
www.facebook.com/githonijlen
Elke e-mail uitgaande van de gemeente Nijlen of één van haar medewerkers heeft uitsluitend informatieve waarde en kan geen verbintenissen
tot stand brengen. Verbintenissen kunnen enkel tot stand gebracht worden via de klassieke briefwisseling, ondertekend door de burgemeester
en/of de gemeentesecretaris.
Denk aan het milieu voor je deze mail afdrukt!
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens het college van burgemeester en schepenen
algemeen directeur
Iris Mulkens

burgemeester - voorzitter
Paul Verbeeck
Voor eensluidend afschrift

algemeen directeur
Iris Mulkens

burgemeester - voorzitter
Paul Verbeeck
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