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Beschrijving
Voorgeschiedenis en context
De firma L&T Holding uit Westerlo is bezig met een bouwproject op de hoek van Ter Voort 89+ en 93
met de Zagerijstraat. De burgemeester keurde hiertoe in zitting van 23 december 2021 de
signalisatievergunning goed (verlenging tot en met 30 juni 2022). De afbraakwerken zijn momenteel
achter de rug. Vanaf vrijdag 3 juni 2022 wordt de bronbemaling geplaatst. Deze zal voor het
overgrote deel lopen via privé-percelen in de richting van de Steenbemptloop. De darm zal zich op
openbaar domein enkel bevinden in de trage weg achter de begraafplaats van Voortkapel en over de
rijbaan in de Kloosterstraat ter hoogte van huisnummer 10. De bronbemaling zal geplaatst worden
voor de periode van 3 juni tot en met 31 augustus 2022. Een verlening van de signalisatievergunning
voor de bouwwerken dient nog aangevraagd te worden. Het zijn werken van 3de categorie met
weinig hinder, leiding op de rijweg. De darm dient veilig aangewerkt te worden. De nodige
signalisatieborden dienen voorzien te worden. In de trage weg dient de darm gesignaleerd te worden
aan de hand van 2 bakens met knipperlicht. Politiezone Zuiderkempen gaf positief advies. Een
signalisatievergunning moet opgemaakt worden. De vereiste signalisatieborden dienen geplaatst te
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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