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Beschrijving
Voorgeschiedenis en context
Aannemer JPD Construct bvba uit Herselt meldt dat er momenteel bouwwerken gestart zijn op perceel
gelegen Verlorenkost 7. Het betreft de nieuwbouw van 2 appartementen (Verlorenkost 7a + 7b).
Aannemer vraagt een signalisatievergunning aan in het kader van leveringen van bouwmaterialen
waarbij de vrachtwagen tijdelijk zal moeten stationeren op het voetpad en fietspad. Hiervoor zouden
de paaltjes ter fysieke afscheiding van de fietsers telkens moeten verwijderd worden. Aannemer
vraagt toelating om zelf de paaltjes te verwijderen en ze na de levering van de materialen weer terug
te plaatsen. Geert Veris van de dienst signalisatie kan hiermee akkoord gaan. Politiezone
Zuiderkempen adviseert om tijdens de leveringen eveneens de nodige signalisatie te voorzien zoals
vermeld op bijgevoegde schets van werken 3de categorie, werkzone op stoep en fietspad - fietsers en
voetgangers tijdelijk over de rijbaan. Na de leveringen dienen de paaltjes zo snel mogelijk weer
teruggeplaatst te worden. Wanneer er echter uitzonderlijk grote leveringen plaats vinden, zoals de
levering van de bouwkraan voor montage; het demonteren van de kraan, het storten van beton, het
leveren van predals, enz. dient een afzonderlijke signalisatievergunning aangevraagd te worden.
Politiezone Zuiderkempen benadrukt dat een strenge discipline aan de dag dient gelegd te worden bij
bepaalde leveringen, met een eventuele wachtzone in de Kaaibeeksedijk. Aangezien de werf zich
situeert in de buurt van een schoolomgeving/binnen de bebouwde kom, dient het charter
'Werftransport' strikt gevolgd te worden. De leveringen onder meer dienen buiten de schooluren te
gebeuren. Alle betrokken buurtbewoners, onderwijsinstellingen en andere attractiepolen zoals site
OCMW, lokaal dienstencentrum, ... dienen tijdig verwittigd te worden van de werken (zoals storten
van beton bv.) en de hinder die de werken met zich meebrengen. Tijdens de effectieve
bouwwerkzaamheden zal er geen openbare ruimte ingenomen worden. Een signalisatievergunning
moet opgemaakt worden. De vereiste signalisatie zoals opgelegd dient 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: /
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Raming opbrengsten: /
Opdrachten: Publicatie website

Besluit
Artikel 1
De burgemeester keurt bijgevoegde signalisatievergunning goed.

Bijlagen
1. Verlorenkost 7.pdf
2. charter Werftransport.pdf
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Besluiten burgemeester
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