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Tijdelijk verkeersreglement - wegenis- en rioleringswerken Molenstraat - 30
november 2020 t.e.m. 28 mei 2021

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

Beschrijving
Aanleiding en context
De e-mail van 11 september 2020 van
1 ! '•
1
t, waarin toestemming wordt gevraagd om signalisatie te piddiben voor wegenis- en
rioleringswerken in Molenstraat. Voor deze werken dient een gedeelte van Molenstraat afgesloten te
worden.
*
Dit gebeurt in verschillende fasen. De voetbalterreinen van KFC Nijlen blijven steeds bereikbaar.
Fase 1: werken aan kruispunt Molenstraat - Koningsbaan - Kapellebaan (+- 3 weken)
Fase 2: werken in Molenstraat (deel vanaf Kapellebaan tot spoorweg) ( +- 3 maanden)
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Fase 1 en 2 starten samen, het kruispunt wordt na +- 3 weken opengesteld, de werken in Molenstraat
lopen verder.
Afsluiten werkzone (deel rijweg op kruispunt blijft open)
Bareel + verlichting + C3 + A31 (zie nr. la op plan)
Bareel + verlichting + Dl + A31 (zie nr. 1b op plan)
Verkeerslichten m Molenstraat en Koningsbaan (zie nr. 1c op plan)
Bakens langsheen werkzone
Voorsignahsatie:
Bareel + verlichting + C3 + A31 + UPV + F45 (zie nr. 2a op plan)
Staander + C3 + UPV + F45 (zie nr. 2b op plan)
Bord KFC Nijlen bereikbaar via omleiding Broechemsestwg/Kesselsestwg (op Broechemsestwg aan
Molenstraat) + bewegwijzering om duidelijk te maken hoe dit bereikbaar is voor fietsers, voertuigen,
e.d.m.
Bord KFC Nijlen bereikbaar (op Kesselsesteenweg aan Molenstraat) + bewegwijzering om duidelijk te
maken hoe dit bereikbaar is voor fietsers, voertuigen, e.d.m.
Fase 3: werken in Molenstraat (deel van spoorweg tot Kesselsesteenweg) (+■ maart 2021 +- 2
maanden)
Afsluiten werkzone
Bareel + verlichting + C3 + A31 (zie nr. 3a op plan)
Voorsignahsatie:
Bareel + verlichting + C3 + A31 + UPV + F45 (zie nr. 3b op plan)
Bord KFC Nijlen bereikbaar via omleiding Kesse!sestwg/Kapellebaan(op Kesselsesteenweg aan
Molenstraat) + bewegwijzering om duidelijk te maken hoe dit bereikbaar is voor fietsers, voertuigen,
e.d.m.
Bord KFC Nijlen bereikbaar (op Kapellebaan aan Molenstr) + bewegwijzering om duidelijk te maken
hoe dit bereikbaar is voor fietsers, voertuigen, e.d.m.
De doorgang voor fietsers en voetgangers en toegankelijkheid van de perrons blijven zo lang mogelijk
gegarandeerd. Op de borden zal duidelijk aangegeven worden dat fietsers en voetgangers door
kunnen, tenzij uitzonderlijk met door de werken, dan moet duidelijk een omleiding aangegeven
worden hoe de fietser moet rijden met een symbool, alsook een omleiding voor de voetganger.
Doorgaand en zwaar verkeer rijdt om via IE. Claeslaan, Statiestraat, Albertkanaalstraat en
Broechemsesteenweg.

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 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
Melding van werken uitgevoerd door
t van 30 november 2020 t.e.m. 28 mei
2021. De nodige verkeerssignalisatie zal worden aangebracht om dit alles in goede banen te leiden.
Hiervoor worden verkeerstechnische maatregelen gevraagd.

Financiële en beleidsinformatie
Beleidsinformatie
Bespreekpunt: besproken met bevoegde schepen Bert Celis op 19 november 2020.

Besluit
Artikel 1
Voor wegenis- en rioleringswerken in Molenstraat van 30 november 2020 t.e.m. 28 mei 2021 wordt de
benodigde signalisatie geplaatst door
volgens het signalisatieplan in bijlage.
Extra maatregelen te nemen:
- op het kruispunt Broechemsesteenweg / Molenstraat al signaleren dat Molenstraat onderbroken zal
zijn (aangezien vanaf hier ai vee! 'sluipverkeer' vertrekt);
- mdien de doorgang voor fietsers en voetgangers niet meer verzekerd is in Molenstraat, zal er een
omleiding ingevoerd worden zoals aangegeven op het plan in bijlage. Overal op de signalisatleborden
duidelijk aangeven dat fietsers en voetgangers door kunnen, tenzij uitzonderlijk niet door de werken,
dan moet duidelijk een omleiding aangegeven worden hoe de fietser moet rijden met een symbool,
alsook een omleiding voor de voetganger.
- overal op de signalisatieborden niet enkel 'KFC Nijlen bereikbaar' zetten, maar de bewegwijzering
duidelijk maken hoe dit bereikbaar is voor fietsers, voertuigen, e.d.m.

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
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burgemeester
Paul Verbeeck

algemeen directeur
Iris Mulkens

.

Voor eensluidend afschrift
burgemeester
Paul Verbeeck

algemeen directeur
Iris Mulkens
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