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Zitting van 26 juli 2021
Afdeling onthaal en dienstverlening Dienstverlening

Getekend door
Ondertekend door Paul Verbeeck (Signalure)
Datum: 2021.07.28 18:35:14 CEST
Functie: burgemeester
Locatie: CSSIGN
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Ondertekend door Iris Mulkens (Signalure)
Datum: 2021.07.29 08:59:09 CEST
Functie: algemeen directeur
Locatie: CSSIGN

Tijdelijk verkeersreglement - Toelating uitzonderlijk vervoer Heist-op-den-Berg Herenthout tussen 28 en 31 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 Iris Mulkens,
algemeen directeur

Verontschuldigd:
de heer Bert Celis, schepen; mevrouw Lien Du Four, schepen

Beschrijving_____
Aanleiding en context
Aanvraao op 9 juli 2021 van >
/oor een vergunning uitzonderlijk vervoer van Heist-op-den-Berg naar Herenthout
Aanvraag vergunning uitzonderlijk vervoer voor de firma
Voor het gebruik van de gemeentewegen heeft ze toelating nodig om langs G.Gezellestraat (voor de
heenweg wordt het eilandje op de N13 tegen het verkeer in genomen om de G.Gezellestraat in te
draaien) - Bevelsesteenweg - N ij lensesteen weg - Bevel-Dorp - Heikant (- eventueel Itegemsesteenweg
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- Kruiskensbaan) te rijden richting Herenthout. Een andere route is met mogelijk (te zwaar gewicht
om bijv. over een brug te rijden). De voorgestelde route is reeds op voorhand afgereden en zou geen
probleem vormen voor dit transport. Het transport wordt begeleid door 1 of 2 voertuigen om alles in
goede banen te leiden.
Het transport zou doorgaan tussen 28 juli 2021 om 00.00 uur en 31 juli 2021 om 12.00 uur. Er wordt
met gereden tussen 07.00 uur en 09.00 uur en tussen 16.00 uur en 18.00 uur (spitsuren). Een exact
uur kan nog met meegedeeld worden, dit is afhankelijk van de planning van de transporteur.
De maximum afmetingen van het transport zijn:
Lengte 25m;
Breedte 3m;
Hoogte 4,3m;
Totale massa 120t (over 10 assen).
Vanaf september 2021 zal het transport nog eenmaal in de omgekeerde richting gebeuren, met
dezelfde bovenstaande bemerkingen. De aanvraag hiervoor volgt nog.

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
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
ïn de periode tussen 28 juli 2021 om 00.00 uur en 31 juli 2021 om 12.00 uur wordt een vergunning
uitzonderlijk vervoer van Heist-op-den-Berg naar Herenthout aangevraagd. Er wordt niet gereden
tussen 07.00 uur en 09.00 uur en tussen 16.00 uur en 18.00 uur (spitsuren). Een exact uur kan nog
met meegedeeld worden, dit is afhankelijk van de planning van de transporteur. Het transport
verloopt langs langs G.Gezellestraat (voor de heenweg wordt het eilandje op de N13 tegen het
verkeer in genomen om de G.Gezellestraat in te draaien) - Bevelsesteenweg - Nijlensesteenweg Bevel-Dorp - Heikant (- eventueel Itegemsesteenweg - Kruiskensbaan) richting Herenthout.
De maximum afmetingen van het transport zijn:
Lengte 25m;
Breedte 3m;
Hoogte 4,3m;
Totale massa 120t (over 10 assen).
De aanvrager brengt het lokaal bestuur nog op de hoogte van de exacte datum van het uitzonderlijk
vervoer.

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

Beleidsinformatie
Bespreekpunt: bevoegde schepen Bert Celis mgelicht over dit punt op 19 juli 2021.

Besluit
Artikel 1
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,
de toelating te geven in de periode tussen 28 juli 2021 om 00.00 uur en 31 juli
2021 om 12.00 uur een uitzonderlijk vervoer van Heist-op-den-Berg naar Herenthout uit te voeren
'. Voorwaarden:
•
Er wordt niet gereden tussen 07.00 uur en 09.00 uur en tussen 16.00 uur en 18.00 uur
(spitsuren).
•
De exacte datum met het exacte tijdstip wordt meegedeeld vanaf de planning is opgesteld.
•
Het transport verloopt langs langs G.Gezellestraat (voor de heenweg wordt het eilandje op de
N13 tegen het verkeer in genomen om de G.Gezellestraat in te draaien) - Bevelsesteenweg Nijlensesteenweg - Bevel-Dorp - Heikant (- eventueel Itegemsesteenweg - Kruiskensbaan)
richting Herenthout.
• Het transport wordt begeleid door 2 voertuigen die het verkeer mee in goede banen leiden.
• De maximum afmetingen van het transport zijn: lengte 25m, breedte Sm, hoogte 4,3m, totale
massa 120t (over 10 assen).
• Een vergunning wordt verleend van de Dienst Zwaar vervoer en van andere gemeentes. Zo
met, kan het transport met doorgaan.

Artikel 2
Brandweer en politie krijgen een afschrift van dit besluit.
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens het college van burgemeester en schepenen
burgemeester
Paul Verbeeck

algemeen directeur
Iris Mulkens

Voor eensluidend afschrift
burgemeester
Paul Verbeeck

algemeen directeur
Iris Mulkens
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