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Beschrijving
Voorgeschiedenis en context
Dhr. De Fleurquin, woonachtig Zandstraat 18 te Westerlo, meldt een verhuis op woensdag 28
september 2022, tussen 6 uur en 18 uur.
De verhuizing betreft werken 5e categorie : sterke hinder met een verhuiswagen op de rijbaan.
Tevens dient er een parkeerverbod ingevoerd te worden over een lengte van 15 meter.
Parkeerverbodsborden dienen 24 uur op voorhand geplaatst te worden.
Politiezone Zuiderkempen keurt de bijgevoegde signalisatieplannen goed.
Een signalisatievergunning moet opgemaakt worden. De vereiste signalisatieborden moeten geplaatst
worden.
Het nodige signalisatiemateriaal wordt in bruikleen gegeven.

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.

Bijlagen
1. signalisatievergunning_Zandstraat 18_20220928.pdf
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Besluiten burgemeester
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SIGNALISATIEVERGUNNING
TOELATING VOOR HET PLAATSEN VAN TIJDELIJKE SIGNALISATIE OP DE OPENBARE WEG

De burgemeester en algemeen directeur verlenen toelating voor het plaatsen van tijdelijke signalisatie op de
openbare weg overeenkomstig het bijgevoegde plan en de artikelen 98 tot en met 112 van de Politiecodex, aan:
Aanvrager
Naam:
Erwin de Fleurquin
Adres:
Zandstraat 18 – 2260 Westerlo
Telefoon/fax:
0470 21 33 02
email:
info@bellefleur@gmail.com
Plaats van de
Straat + huisnummer
werken /
Kruispunt
Zandstraat 18
belemmering
Aard van de
werken
Inname weg

Maximum
toegelaten snelheid
op de weg
Duur van de
werken

Verhuis
Berm/Trottoir
Fietspad
Parkeerplaatsen
Rijbaan

Trottoir

Gedeelte van de Rijbaan
50 km/u

Categorie werken

Aanvang:
Einde/duur:
Dag en Nacht of
enkel overdag (welke
uren)

Uitvoerder werken
/
hoofdaannemer
Signalisatie
verantwoordelijke

Naam:
Adres:
Telefoon:
Naam:
Telefoon:

Specifieke
Aandachtspunten

1.
2.
3.

28 september 2022 – 6u00
28 september 2022 – 18u00
Werken 5e categorie : sterke hinder – verhuiswagen op de rijbaan
Invoeren van een parkeerverbod over een lengte van 15 meter.
Parkeerverbodsborden dienen 24 uur op voorhand geplaatst te worden.
idem aanvrager

Erwin de Fleurquin

De signalisatievergunning of een kopie daarvan moet zich op de werf bevinden en
moet altijd kunnen voorgelegd worden aan de controlerende ambtenaren.
Signalisatie aan te brengen overeenkomstig bijgevoegde signalisatieschets.
Het signalisatiemateriaal is door de aanvrager af te halen in het technisch
centrum, Oevelsedreef 33 en nadien weer binnen te brengen overeenkomstig de
bepalingen vermeld op bijgevoegd bruikleenformulier.

Onderhavige toelating ontslaat de verkrijger geenszins tot het naleven van alle wettelijke bepalingen en voorschriften,
zoals ondermeer het Standaardbestek 250 – hoofdstuk X en het Ministerieel Besluit van 7 mei 1999 betreffende het
signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg.
Westerlo 20 september 2022
Jo Vankrunkelsven

Guy Van Hirtum

Algemeen directeur

burgemeester
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GEMEENTE WESTERLO

BRUIKLEEN VAN VERKEERSSIGNALISATIE
AANVRAGER

naam: Erwin de Fleurquin
adres: Zandstraat 18 - 2260 Westerlo
tel:
0470 21 33 02
signalisatie bestemd voor verhuis (zie bijgevoegde schets aub)

SOORT
AANTAL
nadar Standaard
knipperlicht + A31
met bord C3
met bord C3 + onderbord “Uitgezonderd hulpdiensten” met bord A31
en bord
met bord C3 + onderbord 'uitgezonderd plaatselijk verkeer + bord
doodlopende weg + A31
met bord C3 + bord A31 + knipperlicht
met bord E1
E1

“parkeerverbod” op staander
Op 28/09/22 tss 6 en 18 uur

E3

“stilstaan- en parkeerverbod”

A31
A7c
D1
B19
B21
M3
F47
C35
C1

met pijl omhoog
met pijl omlaag
met dubbele pijl
met pijl omhoog
met pijl omlaag
met dubbele pijl

“werken in uitvoering”
Rijbaanversmalling
“verplichte rijrichting” op sergeant met knipperlicht (dagslapers) met
bijhorende nadarafsluitingen
voorrangsregeling
voorrangsregeling
“voetgangers oversteken”
‘uitgezonderd fietsers en bromfietsers klasse A’
Einde werken
Verboden voorbij te steken
verboden richting voor iedere bestuurder

1
1

1
1
1

1

De aanvrager of zijn gemachtigde heeft toelating om hoger genoemde signalisatie in bruikleen af te halen in het
gemeentelijk technisch centrum in de Oevelsedreef 33 te Westerlo en dit van maandag tot en met donderdag
tussen 8 en 16 uur; op vrijdag tussen 8 en 11.30 uur.
De aanvrager verbindt zich ertoe, de in bruikleen gekregen signalisatie aan de gemeente terug te bezorgen vóór
het hierna vermelde tijdstip, in de staat zoals hij ze heeft ontvangen.
Signalisatie die, na gebruik door de aanvrager, beschadigd blijkt te zijn of ontbreekt, zal door de aanvrager aan
de gemeente moeten vergoed worden.

Signalisatie af te halen vanaf

Signalisatie terug te brengen uiterlijk

26/09/2022

29/09/2022
Westerlo, 20 september 2022

de aanvrager,
Erwin de Fleurquin

voor de gemeente Westerlo,
Technische dienst
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Jo Vankrunkelsven
algemeen directeur

Guy Van Hirtum
burgemeester

6/6

