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Tijdelijk verkeersreglement - Renovatie dak sporthal 't Zand - 9 t.e.m. 27
september 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 Lien Du Four,
schepen; mevrouw Iris Mulkens, algemeen directeur

Verontschuldigd:
de heer Luc Luyten, schepen

Beschrijving
Aanleiding en context
De vraag van Jan Bouwmeister, penningmeester FH Nijlen vzw, om voor renovatiewerken aan het dak
van sporthal 't Zand een deel van de parking (parkeerstrook naast de sporthal) tussen de sporthal en
de parochiezaal af te sluiten voor alle verkeer.
Juridische grond
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968.
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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
Voor de renovatie van het dak van sporthal 't Zand worden grote machines ingezet zoals hoogwerkers
en containers. De aannemer heeft dus ruimte nodig om deze machines te plaatsen. Hiervoor moeten
er verkeerstechnische maatregelen getroffen worden.
Het is noodzakelijk om het bestaande politiereglement terzake in overeenstemming te brengen met de
werkelijke behoeften.
Deze maatregelen hebben betrekking op gemeentewegen.

Advies
Robert Vertongen - Parochie O.L.Vrouw
Gunstig advies
Telefonisch contact op 6/8/2019 met meneer Vertongen, hij heeft geen bezwaar op deze werken.

Besluit
Artikel 1
Voor renovatiewerken aan het dak van sporthal 't Zand zal een deel van de parking tussen de sporthal
en de parochiezaal verkeersvrij worden gehouden (parkeerstrook aan de sporthal) van 9 t.e.m. 27
september 2019.
Artikel 2
Er zal parkeerverbod ingevoerd worden van 9 t.e.m. 27 september 2019 door het plaatsen van
verkeersbord E3 met onderbord “9 september 2019 van 7.00 uur tot en met 27 september 2019 om
18.00 uur” op een deel van de parking tussen de sporthal en de parochiezaal (parkeerstrook aan de
sporthal).
Rond deze parkeerplaatsen zullen nadars geplaatst worden.
Artikel 3
Het is niet toegestaan om met een kraan/hoogtewerker te werken boven een voetgangers- en
fietserszone of -doorgang buiten de zone waar parkeerverbod geldt. Als er op die plaatsen toch
gewerkt wordt, zal er een kooi of stevige bescherming voorzien moeten worden voor voetgangers en
fietsers.
Artikel 4
De nodige signalisatie zal door team facility geplaatst en weggehaald worden.
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens het college van burgemeester en schepenen
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algemeen directeur
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burgemeester - voorzitter
Paul Verbeeck
Voor eensluidend afschrift

algemeen directeur
Iris Mulkens

burgemeester - voorzitter
Paul Verbeeck

Tijdelijk verkeersreglement - Renovatie dak sporthal 't Zand - 9 t.e.m. 27 september 2019
- Goedkeuring
3/3

