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Beschrijving
Voorgeschiedenis en context
De firma Jacops uit Deerlijk vraagt een jaarvergunning signalisatie aan voor het uitvoeren van
puntopeningen voor overkoppelingen (klantaansluitingen op nieuwe leidingen) in opdracht van hun
klant Fluvius.
Ingevolge het advies van de politiezone Zuiderkempen wordt er enkel een jaarvergunning uitgereikt
voor het uitvoeren van werken van 6de categorie (mobiele werken) of werken van 4de categorie
(werken buiten de rijbaan waardoor de voetgangers of fietsers verplicht worden het trottoir of
fietspad te verlaten, maar waardoor zij niet verplicht worden zich op de rijbaan te begeven).
De signalisatievergunning is geldig tot en met 31 december 2022.
Signalisatie dient per situatie geplaatst te worden aan de hand van bijgevoegde signalisatieplannen.
De gemeente moet steeds van de aanvang van de werken ingelicht 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 (jaar) goed.

Bijlagen
1. signalisatievergunning (jaar) _ grondgebied Westerlo _ Jacops NV (overkoppelingen).pdf
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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

Plaats van de
werken /
belemmering

Naam:
Adres:
Telefoon/fax:
email:
Straat + huisnummer
Kruispunt

Messiaen Verginie
Nijverheidslaan 31 – 8540 Deerlijk
0476 92 10 61
Virginie.messiaen@jacops.be
Grondgebied Westerlo

Aard van de
werken

Puntopeningen voor overkoppelingen (klantaansluiting op nieuwe
leidingen iov Fluvius)

Duur van de
werken

JAARVERGUNNING GELDIG TOT 31 DECEMBER 2022

Categorie werken

Werken 6de categorie : mobiele signalisatie (MB 7 mei 1999):
- mobiele werken die het verkeer kortstondig hinderen
vanwege hun relatief lage verplaatsingssnelheid of hun
veelvuldig stilstaan voor het uitvoeren van werken
- werken te signaleren volgens bijgevoegd signalisatieplan in
bijlage
Werken van 4de categorie :
- Werken buiten de rijbaan waardoor de voetgangers of fietsers
verplicht worden het trottoir of het fietspad te verlaten, maar
waardoor zij niet verplicht worden zich op de rijbaan te
begeven
- Werken te signaleren volgens het huidige situatieplan in
bijlage, afhankelijk van de situatie ter plaatse
- Indien de werken een invloed hebben op het verkeer op de
rijbaan (vb.machines op de rijbaan, grondopslag op de
rijbaan, fietsers of voetgangers die over de rijbaan moeten,
enz. ) moet een afzonderlijke vergunning aangevraagd
worden
- De werken mogen niet langer dan één dag duren
Jacops NV – Nijverheidslaan 31 – 8540 Deerlijk
0476 92 10 61

Uitvoerder werkenhoofdaannemer
Signalisatie
verantwoordelijke

Naam:
Telefoon:

Specifieke
Aandachtspunten

1.
2.
3.
4.
5.

Dennis Luyckx – Nijverheidslaan 31 – 8540 Deerlijk
0497 05 69 20

De gemeente moet steeds van de aanvang van de werken worden ingelicht !!!
De signalisatievergunning of een kopie daarvan moet zich op de werf bevinden en
moet altijd kunnen voorgelegd worden aan de controlerende ambtenaren.
De vergunning moet jaarlijks opnieuw worden aangevraagd.
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, 19 april 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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