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Tijdelijk verkeersreglement - Aanleg telecomleidingen door Eurofiber / Engie in
J.E. Claeslaan, G. Gezellestraat en Spoorweglei van 5 januari 2021 tot en met 29
januari 2021 + afspraken materiaal

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 Iris Mulkens, algemeen directeur

Verontschuldigd:
mevrouw Lien Du Four, schepen

Beschrijving
Aanleiding en context
Aanvraag op 9 december 2020 van
Engie, voor de
aanleg van telecomleidingen in J.E. Claeslaan, G. Gezellestraat en Spoorweglei van 5 januari 2021 tot
en met 29 januari 2021.
Na overleg op 18 december 2020 is er beslist dat er gewerkt zal worden in verschillende fases met
telkens éénrichtingsverkeer of verboden toegang met de fietsers/voetgangers op de rijbaan op een
noodfiets/-voetpad. Tijdens dit overleg werden ook afspraken gemaakt over de materialen.
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Start van de werken voorzien aan de watertoren in G.Gezellestraat (samen met Pipda - +/-14 dagen
werk), daarna werken in J.E.CIaeslaan en een kSem deel van Spoorwegiei (alleen Eurofiber / Engie).

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 mmimumafmetingen en de bijzondere
plaatsmgsvoorwaarden 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
Aanleg van telecomieidmgen in J.E. Claeslaan, G. Gezellestraat en Spoorweglei van 5 tot en met 29
januari 2021.
Er zal gewerkt worden in verschillende fases met éénrichtingsverkeer in G.Gezellestraat (vanuit
Bevelsesteenweg), éénrichtingsverkeer in J.E. Claeslaan (vanuit kant Herentals) en verboden toegang,
uitgezonderd piaatselijk verkeer, in Spoorweglei - telkens met de fietsers/voetgangers op de rijbaan
naast de werfzone op een noodfiets/-voetpad. Tijdens de werken in J.E. Claeslaan zal er een stilstaanen parkeerverbod worden ingevoerd in G. Gezellestraat (omleidingsroute) zodat doorgaand verkeer
hier vlot kan passeren.
Start van de werken voorzien aan de watertoren in G.Gezellestraat (+/-14 dagen werk), daarna
werken in J.E.CIaeslaan en een klein deel van Spoorweglei.
Hiervoor worden verkeerstechnische maatregelen gevraagd.
Tijdens het overleg van 18 december 2020 werden tevens de materialen besproken:
• de volledig breedte fietspad dient heraangelegd te worden op stabilisé;
• nieuwe klinkers is mogelijk maar dan te leveren door gemeente/AWV;
• fundering in zandcement en afvoer oude klinkers ten laste van gemeente/AWV.

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

Beleidsinformatie
Bespreekpunt: hoogdringend geagendeerd op 21 december 2020 door bevoegde schepen Paul
Laurijssen.
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Tijdens de aanleg van teiecomleidmgen in J.E. Claesiaan, G. Gezellestraat en Spoorwegiei van 5 tot en
met 29 januari 2021, zal er gewerkt worden in verschillende fases met éénrichtingsverkeer in
G.Gezellestraat (vanuit Bevelsesteenweg), éénrichtingsverkeer in J.E. Claesiaan (vanuit kant
Herentals) en verboden toegang, uitgezonderd plaatselijk verkeer, in Spoorweglei - telkens met de
fietsers/voetgangers op de rijbaan naast de werfzone op een noodfiets/-voetpad. Tijdens de werken in
J.E. Claesiaan zal er een stilstaan- en parkeerverbod worden ingevoerd in G. Gezellestraat
(omleidmgsroute).
Start van de werken aan de watertoren in G.Gezellestraat (+/-14 dagen werk), daarna werken m
J.E.Ciaeslaan en een klem deel van Spoorweglei.

Artikel 2
Bij het beëindigen van de werken dicht Eurofiber / Engie de putten en herstelt het de werfzone in zijn
oorspronkelijke staat.

Artikel 3
Eurofiber / Engie plaatst zelf de signalisatie en neemt deze na de werken weg.

Artikel 4
Eurofiber / Engie zal 5 werkdagen voor aanvang van de werken de buurtbewoners verwittigen van
deze werken via een bewonersbnef.

Artikel 5
Een beslissing van dit besluit wordt bezorgd aan politie en brandweer.

Artikel 6
Voor de werken G. Gezellestraat:
• Volledige heraanleg fietspad met fundering in zandcement zonder niveau verschil met
voetpad.
Voor de werken J.E.Ciaeslaan:
• Volledige heraanleg fietspad (ganse breedte) met fundering in zandcement en aanleg nieuwe
klinkers 22x22x8 rode klinkers Benor gekeurd en afvoer van oude klinkers.
Volgende zaken worden ten laste van de gemeente Nijlen genomen:
• De helft van de aanschaf van de benodigde zandcement voor her aanleg in de J.E.Ciaeslaan;
• De nieuwe dubbele klinkers 22x22x8 cm rode klinkers BENOR gekeurd;
• Het afvoeren van de oude klinkers van het fietspad.

Artikel 7
Afdeling ruimte volgt de verdere afhandeling van artikel 6 op.
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens het college van burgemeester en schepenen
burgemeester
Paul Verbeeck

1
algemeen directeur
Iris Mulkens

Voor eensluidend afschrift
burgemeester
Paul Verbeeck

algemeen directeur
Iris Mulkens
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