college van burgemeester en schepenen
Besluit

Zitting van 12 juli 2021
Afdeling onthaal en dienstverlening Dienstverlening

Getekend door
Ondertekend door Paul Verbeeck (Slgnature)
Datum: 2021.07.15 15:22:29 CEST
Functie: burgemeester
Locatie: CSSIGN
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Ondertekend door Karine Leysen (Signature)
Datum: 2021.07.15 15:35:40 CEST
Functie: algemeen directeur wnd.
Locatie: CSSIGN

Tijdelijk verkeersreglement - opnames VTM Emiliushoeve - tijdelijk afsluiten
Herdersstraat 15 juli 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 6 juli 2021 van
# .
i om op 15 juli 2021
Herdersstraat tijdelijk af te sluiten tussen 16.00 uur en 19.00 uur.
Momenteel zijn zij aan het filmen in Nijlen, meer bepaald rond de Emiliushoeve en op 15 juli 2021 zijn
zij van plan om varkens te verplaatsen van de ene kant van Herdersstraat naar de andere kant.
Daarom willen zij de straat tijdelijk afsluiten voor doorgaand verkeer, zodat zij zeker geen ongeval
veroorzaken tijdens de opnames.
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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 mimmumafmetingen en de bijzondere
piaatsmgsvoorwaarden 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
De opnames aan de Emiliushoeve zullen doorgaan op 15 juli 2021 tussen 16.00 uur en 19.00 uur.
Herdersstraat zal tijdelijk afgesloten worden voor doorgaand verkeer tijdens de opnames.
Het is noodzakelijk om het verkeer in goede banen te leiden, om de veiligheid tijdens de opnames te
verzekeren.
Het politiereglement dient hiervoor in overeenstemming te worden gebracht met de werkelijke
behoeften.
Deze maatregelen hebben betrekking op gemeentewegen.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Het retributiereglement op het innemen van het openbaar domein goedgekeurd in zitting van 10
december 2019.

Besluit
Artikel 1
Op donderdag 15 juli 2021, tussen 16.00 uur en 19.00 uur, zal een gedeelte van Herdersstraat (ter
hoogte van de Emiliushoeve) afgesloten worden met nadars wegens opnames.

Artikel 2
Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door barelen over de ganse breedte van de rijweg te
plaatsen (een doorgang creëren) met de verkeersborden C3 met onderbord "op donderdag 15 juli
2021, van 16.00 uur tot 19.00 uur" ter hoogte van de Emiliushoeve.
Ter hoogte van kruispunt Steynehofweg - Herdersstraat en ter hoogte van kruispunt Schooldijk Herdersstraat wordt er een bord F45 geplaatst.

Artikel 3
De nodige signalisatie zal door team facihty geplaatst worden en weggenomen door de aanvrager.

Artikel 4
De lokale politie en brandweer verwittigen van deze afsluiting.
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens het college van burgemeester en schepenen
burgemeester
Paul Verbeeck

.

algemeen directeur wnd.
Kanne Leysen

Voor eensluidend afschrift
burgemeester
Paul Verbeeck

algemeen directeur wnd.
Karine Leysen
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