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Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Guy Van Hirtum

Beschrijving
Voorgeschiedenis en context
De burgemeester keurde in zitting van 12 mei 2022 de signalisatievergunning goed voor de aanleg
van het glasvezelnetwerk Fiberklaar in de Ernest Claesstraat, met als aanvrager de firma Circet
Infratechniek, Moestoemaatheide 15 in Geel. De aanleg gebeurt ter hoogte van de oneven
huisnummers van nummer 1 tot en met 39 en ter hoogte van de even huisnummers van nummer 16
tot en met 64. De werken stonden gepland voor uitvoering tijdens de periode van 16 mei 2022 tot en
met 17 juni 2022 maar kunnen echter niet tijdig beëindigd worden. De signalisatievergunning dient
derhalve verlengd te worden tot en met 24 juni 2022. De vermoedelijke uitvoeringstermijn bedraagt
ongeveer 10 werkdagen. Het betreffen werken van 3de categorie met sterke hinder en invoering van
een voorrangsregeling met de borden B19 en B21. Voetgangers moeten oversteken naar het voetpad
aan overzijde van de straat om de werfzone te omzeilen. Er zal eerst gewerkt worden aan de éne
zijde, vervolgens komt de andere zijde aan de beurt. De werfzone mag telkens maximum 30 meter
bedragen. De werfzone schuift steeds op. Alle betrokken buurtbewoners en handelaars moeten tijdig
verwittigd worden van de werken en de hinder die de werken met zich meebrengen. Politiezone
Zuiderkempen gaf destijds positief advies aangaande het (aangepaste) signalisatievoorstel. Een
nieuwe 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
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De burgemeester keurt bijgevoegde signalisatievergunning goed.
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1. Ernest Claesstraat Circet verlenging.pdf
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