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Beschrijving
Voorgeschiedenis en context
Firma Algemene Bouwonderneming Sprenghers bv uit Geel is belast met de uitvoering van het
bouwen van een appartementsgebouw met 7 wooneenheden in de Nieuwstraat 14-20. De
bouwwerken zullen starten ongeveer begin oktober. Het zijn werken van 3de categorie met sterke
hinder. Over de volledige lengte van de werf zal de stoep en de helft van de rijbaan ingenomen
worden. De werfzone dient afgebakend te worden met herashekwerk. Voetgangers moeten
oversteken. Ter hoogte van de werfzone dient een voorrangsregeling ingevoerd te worden aan de
hand van de borden B19 en B21.
Indien voor bepaalde werkzaamheden de weg volledig dient ingenomen te worden (bv. voor de
opbouw van de bouwkraan), dient het signalisatieplan 3de categorie sterke hinder met afgesloten weg
toegepast te worden. Dit is pas mogelijk vanaf 19 september 2022, na afloop van de huidige
werkzaamheden die nu nog aan de gang zijn in Polderstraat 20 en waar momenteel nog een
enkelrichtingsverkeer van kracht is, te rijden in de richting van de Hoveniersstraat. Omleiding wordt in
de tegenovergestelde richting voorzien via de Nieuwstraat. Gemeente Westerlo dient wel telkens op
de hoogte gebracht te worden indien de rijbaan ter hoogte van de werfzone volledig dient afgesloten
te worden. Bij volledige afsluiting dienen nadars met borden C3 'uitgezonderd plaatselijk verkeer', F45
en A31 geplaatst te worden aan volgende kruispunten:
- de Merodedreef-Nieuwstraat
- de Busserstraat-Nieuwstraat
- Wolfstraat-Nieuwstraat
- Boerenkrijglaan-Nieuwstraat
Nadars met borden C3 + A31 dienen voor en achter de werfzone geplaatst te worden.
Alle betrokken buurtbewoners en handelaars moeten tijdig schriftelijk op de hoogte gebracht worden
van de werken en de verkeersmaatregelen die moeten genomen worden.
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
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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. Nieuwstraat 14-20.pdf
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Besluiten burgemeester
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