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Zitting van 4 maart 2019
Afdeling onthaal en dienstverlening Dienstverlening

Tijdelijk verkeersreglement - werken Koningin Astridlaan - tijdelijk wegnemen
zitbank naast oud stationsgebouw voor plaatsen septische put

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Paul Verbeeck, burgemeester; de heer Paul Laurijssen, schepen; de heer Luc Luyten,
schepen; mevrouw Griet Van Olmen, schepen; mevrouw Lien Du Four; de heer Tom Covens;
mevrouw Miek Van Loock, algemeen directeur wnd.

Verontschuldigd:
de heer Bert Celis

Beschrijving
Aanleiding en context
BQ Interiors BVBA, Oude Bevelsesteenweg 23 te 2560 Nijlen, voert werken uit in het oude
stationsgebouw van de NMBS in Koningin Astridlaan te 2560 Nijlen en vraagt toestemming om tijdelijk
de zitbank te verwijderen voor het 'tuintje' naast het stationsgebouw omdat daar binnenkort een
septische put geplaatst zal worden. Als de zitbank verwijderd mag worden, is er een betere
bereikbaarheid voor de vrachtwagen om de septische put te leveren.
Er zal bijkomend nog een vergunning inname openbaar domein aangevraagd worden om de levering
veilig te laten verlopen en de nodige verkeerstechnische maatregelen te nemen.
De zitbank zal na de levering in de oorspronkelijke staat teruggeplaatst worden door de aannemer.
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 minimumafmetingen 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.
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De bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet en het decreet lokaal bestuur.
Argumentatie
Er wordt gevraagd om tijdelijk de zitbank te verwijderen voor het 'tuintje' naast het oude
stationsgebouw van de NMBS in Koningin Astridlaan te 2560 Nijlen. Door deze zitbank te verwijderen,
is er een betere bereikbaarheid voor de vrachtwagen om een septische put te leveren die in dat
'tuintje' geplaatst moet worden.
De aannemer zal bijkomend nog een vergunning inname openbaar domein aanvragen om de levering
veilig te laten verlopen. De nodige verkeerstechnische maatregelen die hiervoor genomen moeten
worden, zullen nog met de korpschef besproken worden voor aanvang van de levering.
De zitbank zal na de levering in de oorspronkelijke staat teruggeplaatst worden door de aannemer.

Besluit
Artikel 1
Voor de levering van een septische put voor het 'tuintje' naast het stationsgebouw van de NMBS in
Koningin Astridlaan wordt toestemming gegeven om tijdelijk de zitbank te verwijderen zodat er een
betere bereikbaarheid voor de vrachtwagen is om de septische put te leveren.
Deze zitbank zal na de levering in de oorspronkelijke staat teruggeplaatst worden door de aannemer
en de opdracht te geven aan team facility om een controle uit te voeren.

Artikel 2
Er zal bijkomend door de aannemer nog een vergunning inname openbaar domein aangevraagd
worden om de levering veilig te laten verlopen en de nodige verkeerstechnische maatregelen
genomen kunnen worden.

Artikel 3
De politie op de hoogte te brengen van deze beslissing.
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