UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Aanwezig:
Patrick Heremans, Burgemeester
Herman Dom, Maurice Helsen, Tine Witvrouwen, Ann Willems, Schepenen
Annick Van Leemput, Algemeen directeur
Verontschuldigd:
Josée Poelmans, OCMW-voorzitter

Zitting van:
Agendapunt:

17 september 2018
Tijdelijke politieverordening naar aanleiding van weg- en
rioleringswerken te Zwanenberg en Bergense Steenweg gedeelte tussen Koestraat & Cardijnlaan

Het college van burgemeester en schepenen,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, in het bijzonder artikel 119, eerste lid;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, in het bijzonder de
artikelen 186 en 187;
Gelet op de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, en latere
wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, en latere wijzigingen;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimumafmetingen en
de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens, en latere wijzigingen;
Overwegende het verzoek van ADAM nv, Hoekeinde 52 te 2330 Merksplas om op maandag
24 september 2018 te starten met de weg- en rioleringswerken te Zwanenberg en Bergense
Steenweg - gedeelte tussen Koestraat en Cardijnlaan;
Overwegende dat in het belang van het veilige verkeer, de openbare orde rust en orde
bijzondere verkeersmaatregelen dienen genomen te worden;
Na beraadslaging,
Besluit:
Artikel 1. De tijdelijke politieverordening naar aanleiding van weg- en rioleringswerken te
Zwanenberg en Bergense Steenweg - gedeelte tussen Koestraat & Cardijnlaan, goedgekeurd
door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 3 september 2018 wordt
opgeheven.
Artikel 2. Van maandag 24 september 2018 en tot het einde der werken worden volgende
verkeersmaatregelen ingevoerd:
1. Het éénrichtingsverkeer te Albertstraat wordt opgeheven. Hiertoe dienen te
Albertstraat de borden F19 en C1 met onderbord M5 en te Bouwelse Steenweg de
borden C31a en C31b met onderbord M3 te worden afgedekt;

2. Het éénrichtingsverkeer te Zwanenberg - gedeelte tussen Molenstraat en
Albertstraat wordt opgeheven. Hiertoe dienen te Zwanenberg de borden F19 en C1
met onderbord M5 en te Bouwelse Steenweg de borden C31a en C31b met
onderbord M3 te worden afgedekt;
Art. 3. Vanaf maandag 24 september 2018 tot maandag 15 oktober 2018 wordt in de
volgende straten éénrichtingsverkeer ingevoerd:
1. Hazenstraat: vanaf Molenstraat in de richting van Boeyendaal;
2. Processieweg: vanaf Boeyendaal in de richting van Molenstraat;
Voormelde maatregelen worden aangeduid door de borden C1 met onderbord M3 en F19 met
onderbord M5
Art. 4. Vanaf maandag 24 september 2018 en tot het einde werken is alle verkeer verboden,
uitgezonderd plaatselijk verkeer, in de volgende straten en/of straatgedeelten:
•

Alberstraat;

•

Zwanenberg;

•

Bergense Steenweg - gedeelte tussen Koestraat en Cardijnlaan;

Art. 5. De verkeersmaatregel zoals bepaald bij artikel 3 wordt ter kennis gebracht aan de
weggebruikers door een signalisatiehek met dwarsregel met verkeersbord C3, onderbord type
IV 'UITGEZONDERD PLAATSELIJK VERKEER' en verkeersbord F45c op volgende kruispunten:
•

Bouwelse Steenweg x Albertstraat

•

Ristenstraat x Zwanenberg

•

Koestraat x Bergense Steenweg

•

Koestraat x Zwanenberg

•

Bergense Steenweg x Cardijnlaan

Art. 6. Deze verordening treedt in werking de vijfde dag na bekendmaking ervan
overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet.
Aldus gedaan in zitting datum als boven.
Bij bevel:
(get.) Annick Van Leemput
Algemeen directeur

(get.) Patrick Heremans
Burgemeester

Voor eensluidend uittreksel:
Herenthout, 20 september 2018

Annick Van Leemput
Algemeen directeur

Patrick Heremans
Burgemeester

