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Tijdelijk verkeersreglement - werken kruispunt Kinderpad / Bevel-Dorp afsluiten Kinderpad van 12 t.e.m. 16 juli 2021

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Paul Verbeeck, burgemeester; mevrouw Griet Van Olmen, schepen; de heer Luc Luyten,
schepen; de heer Tom Covens, schepen; mevrouw Lien Du Four, schepen; mevrouw Iris Mulkens,
algemeen directeur

Verontschuldigd:
de heer Bert Celis, schepen; de heer Paul Laurijssen, schepen

Beschrijving
Aanleiding en context
De vraag van
, om tijdelijk Kinderpad af te sluiten van 12
t.e.m. 16 juli 2021 (vakantie) om dakwerken uit te voeren aan de woning Bevel-Dorp 80 (aan het
kruispunt Kinderpad / Bevel-Dorp). Voor deze werken moet er een kraan en een container geplaatst
worden op de rijbaan in Kinderpad ter hoogte van frituur
rot aan de ingang van de
school in Kinderpad. Hiervoor moet Kinderpad tijdelijk afgesloten worden voor alle verkeer, ook voor
fietsers. Er zal een plaatselijke omleiding worden ingevoerd langs Bevel-Dorp, Bevels Heerdplein en
Laarstraat.
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Er zal tevens een doorloopstelimg geplaatst worden op het voetpad voor de woning Bevel-Dorp 80.
Frituur
is op de hoogte van deze werken en is akkoord om tijdens de werken een
parkeerverbod voor zijn frituur m te voeren.
Deze werken zijn met kunnen doorgaan tijdens de paasvakantie wegens een ongeval van de
aanvrager.

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
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald en latere wijzigingen.
Het ministeneef 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
Om dakwerken uit te voeren in Kmderpad, zal deze straat tijdelijk afgesloten worden van 12 t.e.m. 16
juli 2021. Bewoners kunnen steeds tot aan hun woning geraken via Laarstraat. Er zal een plaatselijke
omleiding worden ingevoerd langs Bevel-Dorp, Bevels Heerdplem en Laarstraat.
Er zal tevens een doorloopstelling geplaatst worden op het voetpad voor de woning Bevel-Dorp 80.
Hiervoor vraagt men verkeerstechnische maatregelen, om de veiligheid te kunnen garanderen.
Deze maatregelen hebben betrekking op gemeentewegen.

Financiële en beleidsinformatie
Beleidsinformatie
Bespreekpunt: punt besproken met bevoegde schepen Bert Celis op 15 juni 2021.

Besluit
Artikel 1
Vanaf maandag 12 t.e.m. vrijdag 16 juli 2021 zal Kmderpad verkeersvrij worden gehouden,
uitgezonderd bewoners.
Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door barelen over de halve rijbaan te plaatsen met de
verkeersborden C3 met onderbord "van 12 t.e.m. 16 juli 2021";
• aan kruispunt Bevel-Dorp / Kinderpad;
• aan kruispunt Kinderpad / Laarstraat - op dit kruispunt tevens een onderbord "uitgezonderd
bewoners".

Artikel 2
Er zal een omleiding voorzien worden langs Bevel-Dorp, Bevels Heerdplem en Laarstraat.
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Artikel 3
Om de plaatsing van de kraan en de container mogelijk te maken zal er een parkeerverbod worden
ingevoerd op de parkeerplaatsen voor het frituur in Kinderpad, van 12 t.e.m. 16 juli 2021. Deze
maatregel zal ter kennis gebracht worden door de verkeersborden E3 aan te brengen met onderbord
"van 12 t.e.m. 16 juli 2021".

Artikel 4
Van 12 t.e.m. 16 juli 2021 zal er een doorloopstelling geplaatst worden op het voetpad voor de
woning Bevel-Dorp 80.

Artikel 5
De aanvrager verwittigt buurtbewoners 5 werkdagen voor aanvang van de werken dat de straat
afgesloten zal zijn, deelt de omleiding mee en deelt ook mee dat bewoners enkel toegang hebben tot
Kinderpad langs Laarstraat.

Artikel 6
De nodige signalisatie zal door team facility geplaatst en opgehaald worden.

Artikel 7
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
Iris Mulkens

Voor eensluidend afschrift
burgemeester
Paul Verbeeck

algemeen directeur
Iris Mulkens
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