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Signalisatievergunning Britselaan 10, 2022091920220922 - Goedkeuring
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Beschrijving
Voorgeschiedenis en context
De diensten van gemeente Westerlo zijn gelast met de inbuizing van de gracht ter hoogte van het
perceel Britselaan 10 te Westerlo. Dienst wegen meldt dat tijdens deze werkzaamheden de berm
volledig ingenomen is. Tevens zal een deel van de rijweg ingenomen dienen te worden voor de
plaatsing van een kraan op de rijweg en om de veiligheid van de medewerkers te waarborgen.
Het betreft werken van 3e categorie met sterke hinder en invoering van een voorrangsregeling met de
borden B19 en B21, voetgangers dienen over te steken.
De werken staan gepland voor uitvoering tijdens de periode van 19 september 2022 tot en met 22
september 2022.
Politiezone Zuiderkempen gaf positief advies. Een signalisatievergunning moet opgemaakt worden. De
vereiste signalisatieborden moeten 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

Besluit
Artikel 1
De burgemeester keurt bijgevoegde signalisatievergunning goed.
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SIGNALISATIEVERGUNNING
TOELATING VOOR HET PLAATSEN VAN TIJDELIJKE SIGNALISATIE OP DE OPENBARE WEG

De burgemeester en algemeen directeur verlenen toelating voor het plaatsen van tijdelijke signalisatie op de
openbare weg overeenkomstig het bijgevoegde plan en de artikelen 98 tot en met 112 van de Politiecodex, aan:
Aanvrager
Naam:
Dienst Wegen Gemeente Westerlo - Tom Mertens
Adres:
Oevelse Dreef 33 – 2260 Westerlo
Telefoon/fax:
0479 63 93 42
email:
Tom.mertens@westerlo.be
Plaats van de
Straat + huisnummer
werken /
Kruispunt
Britselaan 10
belemmering
Aard van de
werken
Inname weg

Maximum
toegelaten snelheid
op de weg
Duur van de
werken

Inbuizing van de gracht
Berm/Trottoir
Fietspad
Parkeerplaatsen
Rijbaan

Categorie werken

Aanvang:
Einde/duur:
Dag en Nacht of
enkel overdag (welke
uren)

Uitvoerder werken
/
hoofdaannemer
Signalisatie
verantwoordelijke

Naam:
Adres:
Telefoon:
Naam:
Telefoon:

Specifieke
Aandachtspunten

1.
2.
3.

Berm

Gedeelte van de rijbaan

50 km/u
19 september 2022 – 07u00
22 september 2022 – 18u00

Werken 3e categorie, sterke hinder. Invoeren voorrangsregeling aan
hand van de borden B19 en B21
Idem aanvrager

Gemeente Westerlo – Tom Mertens
0479 63 93 42

De signalisatievergunning of een kopie daarvan moet zich op de werf bevinden en
moet altijd kunnen voorgelegd worden aan de controlerende ambtenaren.
Signalisatie aan te brengen overeenkomstig bijgevoegde signalisatieschets.
Het signalisatiemateriaal is door de aanvrager/aannemer zelf te voorzien en te
plaatsen.

Onderhavige toelating ontslaat de verkrijger geenszins tot het naleven van alle wettelijke bepalingen en voorschriften,
zoals ondermeer het Standaardbestek 250 – hoofdstuk X en het Ministerieel Besluit van 7 mei 1999 betreffende het
signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg.
Westerlo, 13 september 2022
Jo Vankrunkelsven

Guy Van Hirtum

algemeen directeur

burgemeester

3/6

4/6

5/6

Jo Vankrunkelsven
algemeen directeur

Guy Van Hirtum
burgemeester

6/6

