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Tijdelijk verkeersreglement - Aanleg nutsleidingen MVftin opdracht van
Fluvius in Terlakenweg en fietswegen Dongelstraat-GasthuisstraatBerlaarsesteenweg van 14 december tot en met 18 december in drie fases .
Tijdens verschillende fases geen doorgang fietsers in betreffend gedeelte

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 tien Du Four, schepen; mevrouw Iris Mulkens, algemeen directeur

Beschrijving____________________________ ___________________________
Aanleiding en context
Aanvraag vanJ^^HririBBHHMHHHMPlHHFvoor de aanleg van nutsleidingen in opdracht
van Fluvius in Terlakenweg en in de fietswegen Dongelstraat-Gasthuisstraat-Berlaarsesteenweg van
14 december tot en met 18 december. Geen doorgang voor fietsers hier in deze periode. Er zal een
omleiding voorzien worden door|^^B

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 minimumafmetmgen 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
Op 14 december 2020 begint fll^^net de aanleg van nutsvoorzieningen in opdracht van Fluvius in
Terlakenweg en fietswegen Dongelstraat-Gasthuisstraat-Berlaarsesteenweg tot en met 18
december.In die periode is er geen doorgang voor fietsers in de betreffende fietswegen, een
omleiding wordt voorzien.In fase 1 wordt in fietsweg tussen Berlaarsesteenweg en Gasthuisstraat
gewerkt. Fase twee fietsweg tussen Gasthuisstraat en Dongelstraat. Fase drie wordt in Terlakenweg
gewerkt.

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

Besluit
Artikel 1
Tijdens de eerste fase van de nutswerken van i^^Kn opdracht van Fluvius van 14 december 2020
t.e.m. 18 december 2020 in de fietsdoorgangen werkt^^fcm de fietsdoorgang tussen de
Berlaarsesteenweg en de Gasthuisstraat. Deze fietsdoorgang is verboden doorgang voor fietsers. Een
fietsomleidmg langs Berlaarsesteenweg - St-Lambertusstraat wordt voorzien. Aan het kruispunt StLambertusstraat / Kessel-Dorp staat een bord met 'fietsers afstappen' zodat fietsers te voet naar
Gasthuisstraat kunnen wandelen en van daaruit terug naar de fietsdoorsteek kunnen.

Artikel 2
In fase twee wordt gewerkt aan de fietsdoorgang tussen de Gasthuisstraat en de Dongelstraat, die
doorsteek wordt verboden voor fietsers met een C3. Twee lichtkranten zullen de automobilisten
waarschuwen dat er veel fietsers op de rijbaan zijn.

Artikel 3
In fase 3 wordt er gewerkt in de Terlakenweg. Hier geldt langs een kant een parkeerverbod en een
voorrangsregelmg met borden B19 en B21. Fietsers gebruiken fietsdoorsteek en Dongelstraat.

Artikel 4
Voetgangers hebben ten alle tijde doorgang tijdens de werken.

Artikel 5
De verbinding tussen Elzenbos en Gasthuisstraat (Kessel Dorp) moet open blijven.

Artikel 6
Tijdelijk verkeersreglement - Aanleg nutsieidingen Wagro in opdracht van Fluvius in
Terlakenweg en fietswegen Dongelstraat-Gasthuisstraat-Berlaarsesteenweg van 14
december tot en met 18 december in drie fases . Tijdens verschillende fases geen
doorgang fietsers in betreffend gedeelte - Goedkeuring
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Het college is akkoord om de verlichting te zetten, maar deel Gasthuisstraat tot Berlaarsesteenweg
dient gecheckt te worden zo snel als mogelijk voor start werken of dit in overeenstemming is met de
school van Kessel.

Artikel 7
‘plaatst zelf de signalisatie en neemt deze na de werken weg.

Artikel 8
SPBWzal onmiddeilijk na bekrachtiging van dit besluit de buurtbewoners verwittigen van deze
werken via een bewonersbrief.

Artikel 9
Een beslissing van dit besluit wordt bezorgd aan politie en brandweer.
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens het college van burgemeester en schepenen
burgemeester
Paul Verbeeck

algemeen directeur
ïns Mulkens

Voor eensluidend afschrift
burgemeester
Paul Verbeeck

algemeen directeur
Iris Mulkens
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