
 

SIG_2019_010  1/3 

 

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE 

ZITTING VAN 19 FEBRUARI 2019 

Aanwezig:   Vander Meeren Luc, Burgemeester-Voorzitter; 
Nachtegaele Veerle, Van Tieghem Maarten en Van den Dorpe Isabelle, 
Schepenen; 

    Buysschaert An, Algemeen Directeur. 
Verontschuldigd:  Fonteyne Kurt, Schepen. 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

DAGORDE: Tijdelijk aanvullend verkeersreglement naar aanleiding van werken t.h.v. 
Vlaamse Ardennenstraat 3-5 op 21 en 22 februari 2019.  

 
Het schepencollege, 

Gelet op de artikelen 41 en 162 van de grondwet; 

Gelet op artikelen 40, 56, 63, 285 tot en met 288 en 326 tot en met 335 van het decreet 
lokaal bestuur van 22 december 2017; 

Gelet op de artikelen 119, 130bis en 135§2 van de nieuwe gemeentewet, zoals gecodificeerd 
bij koninklijk besluit van 24 juni 1988 en bekrachtigd bij artikel 1 van de wet van 26 mei 1989; 

Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 
motivering van bestuurshandelingen; 

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 

Gelet op de wet betreffende de politie van het wegverkeer, gecoördineerd door het 
koninklijk besluit van 16 maart 1968; 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer; 

Gelet op het ministerieel besluit van 7 mei 1999, betreffende het signaleren van 
verkeersbelemmeringen; 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de 
minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden 
bepaald; 

Gelet op het ministerieel rondschrijven van 14 november 1977 betreffende de aanvullende 
reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens; 
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Overwegend dat door Ondernemingen N. Vindevogel nv, Neerrechemstraat 1, 9770 Kruisem, 
een signalisatievergunning werd aangevraagd om in opdracht van Farys op 21 en 22 februari 2019 
herstellingswerken uit te voeren aan de acodrain ter hoogte van Vlaamse Ardennenstraat 3-5, 
waarbij de werkzone volledig afgesloten zal worden; 

Overwegend dat het bijgevolg noodzakelijk is aanvullende reglementsbepalingen voor te 
schrijven met het oog op het behoud van de goede orde en de openbare veiligheid en het gemak 
van het verkeer; 

BESLUIT: 

Art.1. Toelating wordt verleend aan Ondernemingen N. Vindevogel nv, Neerrechemstraat 1, 9770 
Kruisem, om de hierboven vermelde werken en verkeersbelemmeringen te signaliseren. 

Art.2. Op 21 en 22 februari 2019 wordt de Vlaamse Ardennenstraat ter hoogte van huisnummers 3 
en 5 volledig afgesloten voor het verkeer. 
- Op het begin en einde van de werf worden borden C3 geplaatst. 
- Er wordt een omleiding voorzien via de Kerkkouterstraat, Sint Amandusstraat en het 

Ooikeplein voor verkeer naar Ooike en via de Heuzelstraat, Hulstehoekstraat en Vlaamse 
Ardennenstraat voor verkeer uit Ooike. 

- Aan de kruispunten Vlaamse Ardennenstraat/Ooikeplein en Vlaamse Ardennenstraat/ 
Kerkkouterstraat wordt de nodige signalisatie geplaatst. 

Art.3. De aanvrager/aannemer staat in voor: 
- het tijdig verwittigen van alle aangelanden van de genomen verkeersmaatregelen; 
- de signalisatie en plaatsing van alle vereiste verkeersborden conform de volgende 

wettelijke en reglementaire voorschriften: 
o het KB van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie 

van het wegverkeer; 
o het MB van 11 oktober 1976 betreffende de minimumafmetingen en de 

bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens; 
o het MB van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en verkeers-

belemmeringen op de openbare weg. 

Art.4. Dit reglement is van kracht tijdens de periode waarvoor het is getroffen. Het wordt 
bekendgemaakt overeenkomstig de voorschriften van artikelen 285 tot 287 van het decreet 
over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, en wordt ter kennis van 
de belanghebbenden gebracht overeenkomstig artikel 12 van de wet van 16 maart 1968 
betreffende de politie over het wegverkeer. 
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Art.5. Afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan de procureur des konings, de griffie 
van de rechtbank van eerste aanleg, de griffie van de politierechtbank, de lokale politie 
Vlaamse Ardennen, de brandweerzone Vlaamse Ardennen en de aanvrager. 

 
Namens het College, 

 
De Algemeen Directeur,  De Burgemeester-Voorzitter, 
get. Buysschaert An. get. Vander Meeren Luc. 
 

Voor eensluidend afschrift, 
 

De Algemeen Directeur,  De Burgemeester, 

Buysschaert An. Vander Meeren Luc. 


