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Samenstelling
Aanwezig
de heer Luc Vleugels, burgemeester; de heer Jan Moons, schepen; de heer David Geerts, schepen;
mevrouw Sarah Wouters, schepen; de heer Eddy Gorris, schepen; mevrouw Katleen Vantyghem,
schepen; de heer Hans Welters, algemeen directeur

Verontschuldigd
de heer Patrick Feyaerts, schepen; mevrouw Kelly Van Tendeloo, schepen

Beschrijving
Aanleiding en context
Het werfverkeer naar aanleiding van de bouwwerken aan Park op den Berg.
Argumentatie
De afwikkeling van het werfverkeer in 2 richtingen via de Kloosterstraat is problematisch.
De grindweg naar de watertoren kan niet gebruikt worden omdat de eigenaar wil dat die daarvoor
geasfalteerd wordt wat niet kan omdat die in parkgebied ligt.
Het alternatief via de Kerkhofstraat is enkel mogelijk mits aanvullende verkeersmaatregelen. Deze
maatregelen werden besproken door Mobiliteit, Politie en aannemer:
 enkelrichtingsverkeer van Herentalsesteenweg richting Kloosterstraat (bergop)
 vrachtverkeer mag enkel rechtsop draaien vanuit de Herentalsesteenweg naar
Kerkhofstraat. Vrachtverkeer dat komt uit de richting van het centrum moet daarom eerst
keren (ter hoogte van het Openbaar Domein)
 er wordt niet op straat geparkeerd. Wachten gebeurt op de werfzone
 afrijden gebeurt via de Kloosterstraat
 de enkelrichting geldt ook voor fietsers
De politie zal het nodige toezicht houden op het naleven van de afspraken. De aannemer spreekt de
onderaannemers er over aan.
Er is overwogen om automobilisten en fietsers toe te laten op het gedeelte tussen Kloosterstraat en
personeelsparking. Hierbij is gesteld het niet gewenst is om auto's langs de Kloosterstraat tot aan de
personeelsparking te laten rijden. Wanneer fietsers wel toegelaten worden op het eerste deel zal
dit aanleiding geven tot een verwarrende signalisatie. Aangezien de voornaamste fietsbestemming
(de school) vlak bij het kruispunt ligt, is afstappen en tot de school wandelen niet echt een
probleem. Het is dan ook aangewezen om enkel hulpdiensten toegang te verlenen tot het eerste
deel van de Kerkhofstraat in 2 richtingen.
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Op de Herentalsesteenweg wordt een snelheidsbeperking ingevoerd van 50 km/u tussen de grens
van de bebouwde kom en de Hollestraat.
De maatregelen gelden voor de duur van de werken.
Juridische grond
Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg
Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 41 §2 10° a) van het decreet lokaal bestuur: het college van burgemeester en schepenen is
belast met het dagelijks bestuur van de gemeente.

Financiële informatie
Financiële informatie
/

Besluit
Artikel 1
Het college besluit enkelrichting in te voeren langs de Kerkhofstraat vanaf de Herentalsesteenweg
tot de Kloosterstraat met borden F19 en C1 ter hoogte van de verschillende kruispunten met de
Kerkhofstraat. In de zijstraten worden borden C31 geplaatst om het afslaan naar de verboden
richting te verbieden. Ter hoogte van de Kloosterstraat wordt een uitzondering op de C1 voorzien
voor hulpdiensten.
Artikel 2
Het college besluit een snelheidsbeperking in te voeren van 50 km/u in beide richtingen op de
Herentalsesteenweg tussen Hollestraat en de grens van de bebouwde kom ter hoogte van
Schaffelberg door middel van borden C43 bij elk kruispunt.
Artikel 3
Het college besluit een parkeer- en stilstaanverbod in te voeren op het gedeelte van de
Kloosterstraat tussen Herentalsesteenweg en de oprit van de vroegere schoolsite door het plaatsen
van borden E3.
Artikel 4
De maatregelen zijn van kracht voor de duur van de werken.
Artikel 5
Het college besluit opdracht te geven aan de aannemer om verkeerssignalisatie te plaatsen in
overstemming met dit besluit, volgens het bijgevoegde signalisatieplan.
Artikel 6
Een afschrift van dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de:






Verkeerscel van de lokale politie
Openbaar Domein
Vlaamse overheid - Afdeling Beleid, Mobiliteit en Verkeersveiligheid
Provinciegouverneur
Griffier van de politierechtbank van Mechelen
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Artikel 7
Het besluit wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens het College van burgemeester en schepenen
De secretaris
(get.) Hans Welters

De burgemeester
(get.) Luc Vleugels

Voor eensluidend afschrift

De algemeen directeur
Hans Welters

De burgemeester
Luc Vleugels
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