'ooi

focette

Valideer dit document op
www.nijlen.be met code
5atff5-t22wnk-9huqi2-4j

college van burgemeester en schepenen
Besluit

Zitting van 12 juli 2021
Afdeling onthaal en dienstverlening Dienstverlening

Getekend door
Ondertekend door Paul Verbeeck (Signature)
Datum: 2021.07.22 19:14:17 CEST
Functie: burgemeester
Locatie: CSSIGN

113

Ondertekend door Karine Leysen (Signature)
Datum: 2021.07.23 09:02:06 CEST
Functie: algemeen directeur wnd.
Locatie: CSSIGN

Tijdelijk verkeersreglement - werken fase 3 Broechemsesteenweg 246 vanaf
Molenvaartstraat tot en met Zwanenstraat - 2 augustus 2021 t.e.m. 26
september 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 Lien Du Four,
schepen; mevrouw Karine Leysen

Verontschuldigd:
de heer Bert Celis, schepen

Beschrijving
Aanleiding en context
voor de werken (opbraak,
Aanvraag op 24 juni 2021 van
aanleg fietspaden, aanleg riolering, vernieuwen van de rijweg) in Broechemsesteenweg fase 3
(werken in zone 3) vanaf Molenvaarstraat (Broechemsesteenweg 246) tot en met Zwanenstraat. De
weg wordt volledig opgebroken en er wordt een grote omleiding ingesteld langsheen de ring van Lier.
De werken vatten aan op 2 augustus 2021 en duren tot 26 september 2021. In Nijlen worden er nog
borden geplaatst (Volg R16 - N14).
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Omleiding fietsers langs Diamantlaan, Molenstraat, Breugelhoevestraat, Boekweitstraat en Achterbist
zoals aangegeven op bijgevoegd signalisatieplan.
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 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
In de periode van 2 augustus 2021 t.e.m. 26 september 2021 zal er gewerkt worden in
Broechemsesteenweg (vanaf Molenvaarstraat (Broechemsesteenweg 246) tot en met Zwanenstraat),
de weg wordt volledig opgebroken en er wordt een grote omleiding ingesteld langsheen de ring van
Lier.
Omleiding fietsers langs Diamantlaan, Molenstraat, Breugelhoevestraat, Boekweitstraat en Achterbist.
Hiervoor worden verkeerstechnische maatregelen gevraagd.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Het retributiereglement voor het innemen van openbaar domein goedgekeurd in zitting van 10
december 2019.
Beleidsinformatie
Bespreekpunt: verschillende fases besproken met bevoegde schepen Paul Launjssen tijdens een
overleg met de aannemer op 20 mei 2021.

Besluit
Artikel 1
_aat van 2 augustus 2021 t.e.m. 26 september 2021 in Broechemsesteenweg werken uitvoeren
vanaf Molenvaarstraat (Broechemsesteenweg 246) tot en met Zwanenstraat.
staat in voor de
signalisatie van de werken - signalisatie zoals voorzien m bijgevoegd signalisatieplan.
Broechemsesteenweg wordt volledig opgebroken en er wordt een grote omleiding ingesteid langsheen
de ring van Lier. In Nijien worden er nog borden geplaatst (Volg R16 - N14).
Omleiding fietsers langs Diamantlaan, Molenstraat, Breugelhoevestraat, Boekweitstraat en Achterbist.
Artikel 2
Bij het beëindigen van de werken dicht
e putten en herstelt het de werfzone in zijn
oorspronkelijke staat.
Artikel 3
' plaatst zelf de signalisatie en neemt deze na de werken weg.
Artikel 4
zal 5 werkdagen voor aanvang van de werken de buurtbewoners verwittigen van deze werken
via een bewonersbrief.
Een kopij van deze brief wordt verstuurd naar vergunnmgen@nijlen.be.
Artikel 5
Een beslissing van dit besluit wordt bezorgd aan politie en brandweer.
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens het college van burgemeester en schepenen
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