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BESLUITVAN DE HEER BURGEMEESTER

Van 28 januari 2O2O

Toelating tot het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare wegen (M.8.

van 25 maart 1977) uitgereikt aan BMS Systems bvba, Mosten 2 te 916O Lokeren.

De Burgemeester,

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

Gelet op de wet betreffende de politie op het wegverkeer, gecoórdineerd door het K.B. van

16 maart 1968 en gewijzigd door de wet van 9 juni 1975, inzonderheid artikel 14;

Gelet op het K.B. van 1 december 1975 betreffende het algemeen reglement op de politie van

het wegverkeer;

Gelet op het M.B. van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere

plaatsingsvoorwaarden van verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op het M.B. van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en

verkeersbelemmeringen op de openbare weg;

Overwegend dat door BMS Systems bvba, Mosten 2,9160 Lokeren, toelating gevraagd wordt
tot het aanbrengen van de nodige verkeerssignalisatie bij het uitvoeren van werken in het voetpad

op het Kastanjeplein t.h.v. nr. 4, Wortegem-Petegem, en dit in de periode van 10 tot en met
28 februari 2020;

Overwegend dat deze werken uitgevoerd worden in opdracht van Fluvius;

BESLUIT:

Toelating wordt verleend aan BMS Systems bvba, Mosten 2, 9160 Lokeren, om de hierboven

vermelde werken en verkeersbelemmeringen te signaleren.

Het gemeentebestuur kan voor of tijdens de werken bijkomende verkeersmaatregelen opleggen als

het van oordeel zou zijn dat deze nodig zijn voor een vlot en veilig verkeer.

Het plaatsen van de signalisatie is ten laste van de aanvrager.

Een afschrift van deze toelating wordt bezorgd aan de lokale politie Vlaamse Ardennen. Deze

toelating moet zich op het werk bevinden en vertoond worden op elk verzoek van de bevoegde

overheid.

De Burgemeester,

get. Luc Vander Meeren.

Voor eensluidend afschrift:

De Algemeen Directeur, Bu

An Luc Vander


