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Beschrijving
Voorgeschiedenis en context
De burgemeester keurde in zitting van 25 november 2021 de signalisatievergunning goed in het kader
van bouwwerken ter plaatse Polderstraat 26. De firma Bouwwerken Patrick Peeters uit Booischot zou
vanaf 3 december 2021 starten met het bouwen van 5 appartementen met kelder. De werken zouden
duren tot 22 juni 2022. Op 3 december 2021 werd de bouwkraan geplaatst. De bouwwerken zijn nog
niet ten einde aangezien deze een latere start kenden (in kader van plaatsing bronbemaling). De
aannemer vraagt bijgevolg om zijn huidige vergunning te verlengen tot en met 16 december 2022.
Het zijn werken van 3de categorie met inname van stoep en parkeerplaatsen en een gedeelte van de
rijbaan. Een voorrangsregeling aan de hand van de borden B19 en B21 moet ingevoerd worden.
Voetgangers moeten oversteken om de werfzone te omzeilen. Er dient een minimale breedte van 4
meter doorgang behouden te blijven. Een parkeerverbod wordt ingevoerd op een 5-tal
parkeerplaatsen ter hoogte van de werfzone. Parkeerverbodsborden moeten minimum 24 uur op
voorhand geplaatst worden en moeten vergezeld zijn van een onderbord met vermelding van data en
uren. Politiezone Zuiderkempen gaf positief advies. Een aangepaste signalisatievergunning moet
opgemaakt 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.
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