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Tijdelijk verkeersreglement - werken Bouwelsesteenweg - 23 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 e-mail van 6 september 2019 van Elke De greef, medewerker Rega Infra, waarin toestemming
wordt gevraagd om signalisatie te plaatsen voor werken (woning aansluiten op de openbare riolering
in de rijbaan) in Bouwelsesteenweg naast huisnummer 192. Voor deze werken dienen ze de halve
rijbaan in te nemen. De werken gaan door van 23 t.e.m. 27 september 2019. De nodige
verkeerssignalisatie zal worden aangebracht om dit alles in goede banen te leiden.
Rega Infra vraagt om akkoord te gaan met het signalisatieplan en tot het plaatsen van de bijhorende
signalisatie op grondgebied Nijlen.
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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 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
Melding van werken uitgevoerd door Rega Infra van 23 t.e.m. 27 september 2019. Voor deze werken
dienen ze de halve rijbaan in te nemen.
Hiervoor worden verkeerstechnische maatregelen gevraagd.

Besluit
Artikel 1
Voor werken - woning aansluiten op de openbare riolering in de rijbaan - zal de halve rijbaan
ingenomen worden op Bouwelsesteenweg naast huisnummer 192 van 23 t.e.m. 27 september 2019.
Hiervoor wordt de benodigde signalisatie geplaatst door Rega Infra volgens vergunning 2019/402.
Agentschap Wegen en Verkeer - district Geel - heeft reeds gunstig advies gegeven voor deze werken.
Artikel 2
De politie en brandweer op de hoogte brengen van deze maatregelen.
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens het college van burgemeester en schepenen
algemeen directeur
Iris Mulkens

burgemeester - voorzitter
Paul Verbeeck
Voor eensluidend afschrift

algemeen directeur
Iris Mulkens

burgemeester - voorzitter
Paul Verbeeck
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