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Beschrijving
Voorgeschiedenis en context
De firma Hegrola nv dient in opdracht van gemeente Westerlo de voetpaden in Crilsplein te
vernieuwen.
De werken staan gepland voor uitvoering tijdens de periode van 21 september 2022 tot en met 14
oktober 2022.
Het zijn werken van 5de categorie met beperkte hinder. De voetpaden in de werfzone zullen volledig
afgesloten worden middels nadars. Voetgangers kunnen hun weg vervolgen via de berm of de kant
van de rijbaan.
Politiezone Zuiderkempen gaf positief advies. Een signalisatievergunning moet opgemaakt worden. De
vereiste signalisatieborden moeten geplaatst 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: /
• Raming opbrengsten: /
• Opdrachten: Publicatie website

Besluit
Artikel 1
De burgemeester keurt bijgevoegde signalisatievergunning goed.

Bijlagen
1. signalisatievergunning_Crilsplein_20220921-20221014.pdf
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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:
Hegrola NV
Adres:
Industrieweg 84 – 2260 Westerlo
Telefoon/fax:
016 55 06 50
email:
gvl@hegrola.be; kbo@hegrola.be
Plaats van de
Straat + huisnummer
werken /
Kruispunt
Crilsplein
belemmering
Aard van de
werken
Inname weg

Maximum
toegelaten snelheid
op de weg
Duur van de
werken

Vernieuwen voetpaden
Berm/Trottoir
Fietspad
Parkeerplaatsen
Rijbaan

Berm + voetpaden

50 km/u
21/09/2022 – 7u00
14-10/2022 – 17u00

Categorie werken

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

Uitvoerder werken
/
hoofdaannemer
Signalisatie
verantwoordelijke

Naam:
Adres:
Telefoon:
Naam:
Telefoon:

idem aanvrager

Specifieke
Aandachtspunten

1.
2.
3.

5e categorie – voetpaden in de werfzone worden afgesloten middels
nadars

Koen Laeremans
016 55 06 50

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/aannemer zelf te voorzien en te
plaatsen.

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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Jo Vankrunkelsven
algemeen directeur

Guy Van Hirtum
burgemeester
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