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Tijdelijk verkeersreglement - verlenging tijdelijke zone 50 in Bevel gedurende de
werken in Pastorijstraat te Berlaar t.e.m. 1 oktober 2021

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
Er werd een tijdelijke zone 50 in Bevel ingericht omwille van de werken aan de Pastorijstraat te
Berlaar via besluiten 2020_CBS_01072 en 2020_CBS_02784. Dit moet verlengd worden t.e.m. 1
oktober 2021 omdat de werken in Pastorijstraat te Berlaar nog niet beëindigd zijn.

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 mmimumafmetingen 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
Doordat er veel omleidingsverkeer langs Bevel passeert tijdens de werken in Berlaar, wordt er een
oplossing gezocht om de snelheid te minderen in het centrum van Bevel.
Deze snelheidsbeperking zal verlengd worden tot en met 1 oktober 2021.
Hiervoor worden verkeerstechnische maatregelen gevraagd.

Besluit
Artikel 1
De huidige invoering van een zone 50 zal verlengd worden tot en met 1 oktober 2021 in :
- Nieuwe Bevelsesteenweg - aan de overkant van huisnummer 57-71 (zie bijgevoegd plan);
- Oude Bevelsesteenweg - net voor huisnummer 138-152 komende van Kessel (zie bijgevoegd plan);
- Nsjlensesteenweg - net voor het kruispunt met Diepevoortstraat komende van Nijlen (zie bijgevoegd
plan).
net zoals in:
- Bevel-Dorp 47-49 - dit vervangt het bestaande verkeersbord met 'zone 70';
- Nijlensesteenweg ter hoogte van huisnummer 78 - onder het bord F3a (einde van een bebouwde
kom).

Artikel 2
Deze maatregel is reeds ter kennis gebracht door het plaatsen van de verkeersborden F4a - begin van
een zone met een snelheidsbeperking van 50 km per uur - op:
- Nieuwe Bevelsesteenweg - aan de overkant van huisnummer 57-71 (zie bijgevoegd plan);
- Oude Bevelsesteenweg - net voor huisnummer 138-152 komende van Kessel (zie bijgevoegd plan);
- Nijlensesteenweg - net voor het kruispunt met Diepevoortstraat komende van Nijlen (zie bijgevoegd
plan);
- Bevel-Dorp 47-49 - dit vervangt het bestaande verkeersbord met 'zone 70';
- Nijlensesteenweg ter hoogte van huisnummer 78 - onder het bord F3a - einde van een bebouwde
kom
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en verkeersborden F4b - einde van een zone met een snelheidsbeperking van 50 km per uur - aan de
overzijde van hierboven opgesomde plaatsen (in Bevei-Dorp ter hoogte van huisnummer 38B: onder
het bord Fla (begin van een bebouwde kom) en in Nijlensesteenweg ter hoogte van huisnummers
87/89: onder het bord Fla (begin van een bebouwde kom)).

Artikel 3
De benodigde signalisatie werd geplaatst en za! weggenomen worden door team faciiity.
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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