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Beschrijving
Voorgeschiedenis en context
De firma L&T Holding, Olenseweg 85, is bezig met het realiseren van een bouwproject op de hoek van
Ter Voort met de Zagerijstraat. In zitting van 25 november 2021 keurde de burgemeester de
signalisatievergunning goed voor de sloopwerken van de oude gebouwen, met als einddatum 24
december 2021. In zitting van 23 december 2021 keurde de burgemeester de signalisatievergunning
goed voor de bouwwerken en dit voor de periode tot en met 30 juni 2022. De werf is afgebakend met
een hekwerk over de ganse lengte van de gebouwen en verder hoek om Zagerijstraat. De werken
kunnen voornamelijk vanop privé-eigendom uitgevoerd worden. Enkel de stoep is ingenomen (zowel
langs de kant van Ter Voort als langs de kant van de Zagerijstraat). De rijbaan blijft volledig vrij. Het
zijn werken van 3de categorie met een werkzone op de stoep. Voetgangers moeten oversteken om de
werfzone te omzeilen (in Ter Voort en Zagerijstraat). Aangezien de werf zich bevindt langsheen een
belangrijke schoolroute, dient de charter 'Werftransport' strikt gevolgd te worden. Dit houdt onder
meer in dat er geen werftransport mag gebeuren voor werven gelegen in schoolomgevingen tijdens
de begin- en einduren van de school. Alle betrokken buurtbewoners, handelaars en directie van
basisschool De Bezige Bijtjes moeten tijdig verwittigd worden van de werken en de
verkeersmaatregelen die worden genomen. Politiezone Zuiderkempen gaf positief advies. De huidige
signalisatievergunning dient verlengd te worden tot en met 31 december 2022. De vereiste
signalisatie moet geplaatst worden.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
• Actieplan: Duurzame mobiliteit en fietsers 2020-2025
• Actienummer en actie omschrijving: Actie000067 We leveren vergunningen en besluiten in het
kader van mobiliteit
• Omschrijving project: Signalisatievergunning
• Raming kosten: /
• Raming opbrengsten: /
• Opdrachten: Publicatie website
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Artikel 1
De burgemeester keurt bijgevoegde, aangepaste signalisatievergunning goed.
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1. LT Holding.pdf
2. charter Werftransport.pdf
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