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Getekend door
Ondertekend door Paul Verbeeck (Signalure)
Datum: 2021.06.02 21:47:33 CEST
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Ondertekend door Iris Mulkens (Signalure)
Datum: 2021.06.03 08:43:10 CEST
Functie: algemeen directeur
Locatie: CSSIGN

Tijdelijk verkeersreglement - werken Pidpa en Fluvius in Broechemsesteenweg,
Diamantlaan en Willibrordusstraat van 7 juni 2021 tot en met 2 juli 2021 +
aanvraag stockageplaats kruispunt Zandvekenvelden / Broechemsesteenweg

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
Aanvraag op 11 mei 2021 van I
' om werken uit te voeren in opdracht van Pidpa
en Fluvius in synergie in Broechemsesteenweg, Diamantlaan en Willibrordusstraat. Het betreft
uitbreidings- en aanpassingswerken van het water-, elektriciteits-, gas en openbare verlichtingsnet.
De werken zullen in verschillende fases uitgevoerd worden van 7 juni 2021 tot en met 2 juli 2021. (Als
de werken aan de even zijde goed opschieten, worden de aanlegwerken in Diamantlaan en
Willibrordusstraat voor het bouwverlof mogelijks ook nog uitgevoerd.)
• Fase 1: Broechemsesteenweg (vanaf kruispunt Breugelhoevestraat - Zwanenstraat tot
centrum)
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In eerste fase tijdelijk éénrichtingsverkeer vanaf Gebroeders Van Raemdonckstraat richting centrum
Mijlen, Voor het verkeer richting Broechem wordt er een omleiding voorzien langs Lier. De tweede
fase verloopt met een mobiele werf (geen éénrichtingsverkeer meer) tussen Gebroeders Van
Raemdonckstraat en Breugelhoevestraat, verkeerslichtenregelmg tijdens deze fase.
• Fase 2 subfase 1: Diamantlaan oneven zijde.
• Fase 2 subfase 2: Diamantlaan even zijde.
Wordt tijdelijk afgesloten. Enkel plaatselijk verkeer is toegelaten.
• Fase 3: Willibrordusstraat.
Wordt tijdelijk afgesloten t.h.v. het kruispunt met Broechemsesteenweg. Er wordt plaatselijk een
omleiding voorzien langs Molenstraat - Koningsbaan - Kapellebaan - Statiestraat - Albert
Kanaalstraat.
Na het bouwveriof (16/08/2021) wordt er gestart met de aanleg aan de oneven zijde. Hiervoor zal
nog een aparte vergunningsaanvraag indienen.
Tevens een aanvraag om het matenaal en de buizen voor deze werken te laten leveren op de
stockageplaats t.h.v. het kruispunt Zandvekenvelden / Broechemsesteenweg - zie foto in bijlage.
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 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 7 juni 2021 tot en met 2 juli 2021 zal er gewerkt worden in Broechemsesteenweg,
Diamantlaan en Willibrordusstraat. Hierdoor is het noodzakelijk om in Broechemsesteenweg Lijdelijk
éénrichtingsverkeer in te voeren richting centrum Mijlen.
Er wordt een omleiding voorzien langs Lier.
Hiervoor worden verkeerstechnische maatregelen gevraagd.
Tevens een aanvraag om het materiaal en de buizen voor deze werken te laten leveren op de
stockageplaats t.h.v. het kruispunt Zandvekenvelden / Broechemsesteenweg - zie foto in bijlage.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Het retributieregiement voor het innemen van openbaar domein goedgekeurd in zitting van 10
december 2019.
Tijdelijk verkeersreglement - werken Pidpa en Fluvius in Broechemsesteenweg,
Diamantlaan en Willibrordusstraat van 7 juni 2021 tot en met 2 juli 2021 + aanvraag
stockageplaats kruispunt Zandvekenvelden / Broechemsesteenweg - Goedkeuring
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Beleidsinformatie
Bespreekpunt: bevoegde schepenen Bert Celis en Paul Laurijssen ingelicht over dit punt op 26 mei
2021.

Besluit
Artikel 1
Van 7 juni 2021 tot en met 2 juli 2021 gaat
. werken in Albert Kanaalstraat,
Broechemsesteenweg, Diamantlaan en Willibrordusstraat:
- In eerste fase van 7 tem. maximaal 13 juni: tijdelijk éénrichtingsverkeer in Albert Kanaalstraat vanaf
Gebroeders Van Raemdonckstraat richting centrum Nijlen. Voor het verkeer richting Broechem wordt
er een omleiding voorzien langs Lier.
- De tweede fase vanaf 14 juni loopt met een mobiele werf (geen éénrichtingsverkeer meer) op
Broechemsesteenweg en dit tussen Gebroeders Van Raemdonckstraat en Breugelhoevestraat,
verkeerslichtenregeling tijdens deze fase.
' staat in voor de signalisatie van de werken - signalisatie zoals voorzien in bijgevoegde
signalisatieplannen.

Artikel 2
Bij het beëindigen van de werken dicht
oorspronkelijke staat.

de putten en herstelt het de werfzone in zijn

Artikel 3
plaatst zelf de signalisatie en neemt deze na de werken weg

Artikel 4
De aannemer verwittigt de bewoners een week op voorhand per brief.
Een kopij van deze brief wordt per e-mail verstuurd naar verqunningen@niilen.be.

Artikel 5
Brandweer en politie krijgen een afschrift van dit besluit.

Artikel 6
Het college geeft goedkeuring om het materiaal en de buizen voor deze werken te laten leveren op de
stockageplaats t.h.v. het kruispunt Zandvekenvelden / Broechemsesteenweg - zie foto in bijlage.
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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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