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Aanwezig: Dorien Cuylaerts, Burgemeester-voorzitter 
Bob Van den Eijnden, Nathalie Cuylaerts, Nathalie Stoffelen, Bert 
Vangenechten, Schepenen 
Bart Adams, Algemeen directeur 

Verontschuldigd: Karl Geens, 2e schepen 

 
 
Het college van burgemeester en schepenen; 
 
Betreft: Politie. Tijdelijk politiereglement voor het uitvoeren van asfalteringswerken door VDC 
Aannemingen i.o.v. AWV in Hoogstraatsesteenweg, Rijkevorsel. 
Gelet op het Decreet lokaal bestuur; 
Gelet op de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer; 
Gelet op de artikels 119, 130bis en 135 § 2 van de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op de artikels 56, 286, 287 en 288 van het Decreet lokaal bestuur; 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg; 
Gelet op het Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en 
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens; 
Gelet op het Ministerieel Besluit van 7 mei 1999 houdende het signaleren van werken of 
verkeersbelemmeringen op de openbare weg; 
Gelet op de Ministeriële omzendbrieven betreffende gemeentewegen; 
Overwegende dat het aan een goed bestuur hoort om de veiligheid van de bezoekers en de 
weggebruikers in algemene zin te verzekeren om een vlotte doorstroming van het verkeer te 
behouden; 
Gelet op de ingediende aanvraag d.d. 20 mei 2021 van VDC Aannemingen, Adolf Greinerstraat 
12, 2660 Antwerpen met als signalisatieverantwoordelijke Mike den Ouden met GSM.nr.: 0493 33 
35 19, tot het uitvoeren van asfalteringswerken in Hoogstraatsesteenweg, gedeelte tussen Dorp 
(rotonde) - Koekhoven; 
Gelet op de reden van het tijdelijk karakter zijnde, het uitvoeren en signaleren van werken op 
de openbare weg in de periode van 5 juli 2021 t.e.m. 9 juli 2021; 
Gelet op de voorgestelde omleiding, opgemaakt door Fero Signalisatie; 
Overwegende dat voormelde werken niet kunnen worden uitgevoerd zonder hinder of 
verkeersbelemmering te veroorzaken; 
Overwegende dat in de voorziene periode maximaal 2 werkdagen gepland zijn; dat het wenselijk 
is de aannemer te vragen om het lokaal bestuur op de hoogte te brengen van de effectief 
geplande werkdag(en) en dit minimaal 5 werkdagen voor de aanvangsdatum van de werken; 
Overwegende dat het wenselijk is de inwoners te informeren over de uit te voeren werken via de 
gebruikelijke communicatiekanalen;  
Gelet op het gunstig advies van de lokale politie; 
Gelet op het gunstig advies van De Lijn; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit: 

UITTREKSEL - college van burgemeester en schepenen - zitting van 31 mei 2021 
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Art. 1.- Toelating wordt verleend aan VDC Aannemingen, Adolf Greinerstraat 12, 2660 
Antwerpen, tot het uitvoeren van asfalteringswerken i.o.v. AWV in Hoogstraatsesteenweg 
(gedeelte rotonde – Koekhoven) in de periode van 5 juli 2021 t.e.m. 9 juli 2021. 
Art. 2.- Tijdens de werken dient alle doorgaande verkeer de volgende omleiding te volgen: Dorp 
(rotonde), N131, N115a, N115, N11, N14 en omgekeerd. 
Art. 3.- De aanvrager is zelf verantwoordelijk voor het signaleren van de werken. De werken 
mogen slechts aanvang nemen nadat de vereiste signalisatie, zoals voorzien op bijgevoegd 
signalisatieplan, is aangebracht. 
Art. 4.- De werken mogen niet langer duren dan de uiterste datum van de periode hoger 
vermeld. Zodra de werken beëindigd zijn en de verkeersbelemmering is opgehouden, dient de 
signalisatie onmiddellijk verwijderd te worden. 
Art. 5.- Tijdens de nacht, bij mist of andere weersomstandigheden waarbij het zicht beperkt 
wordt tot 200 m of minder, dient de signalisatie reglementair verlicht te worden. 
Art. 6.- In de gevallen waar dit na controle nodig wordt geacht, dienen op aanwijzing van de 
politie andere of bijkomende verkeerstekens aan de signalisatie te worden toegevoegd. 
Art. 7.- Ingeval de uitvoerder in gebreke blijft en de overheid de verplichting op zich moet 
nemen om de werken te signaleren, zullen de kosten die hieruit voortspruiten van de uitvoerder 
van de werken teruggevorderd worden. Bij ernstige tekortkomingen inzake plaatsing van 
signalisatie of onwilligheid van de uitvoerder der werken, zullen de bevoegde diensten de 
werken tevens kunnen laten stilleggen en de signalisatie eventueel op diens kosten kunnen laten 
aanpassen. 
Art. 8.- Deze toelating dient zich steeds op het werk te bevinden en moet vertoond worden op 
elk verzoek van de bevoegde overheid. Elke wijziging dient onmiddellijk ter kennis te worden 
gebracht aan de politie. 
Art. 9.- Uiterlijk vijf dagen der werken dienen de bewoners van de straat waarin deze werken 
plaatshebben hierover schriftelijk te worden geïnformeerd.  Een afschrift van deze mededeling 
dient bezorgd te worden bij de dienst politiereglementen ( mobiliteit@rijkevorsel.be ) op 
dezelfde dag dat deze mededeling huis aan huis wordt bedeeld in de straat waarin de 
werkzaamheden plaatshebben. In deze mededeling dient te worden vermeld: 
1)    naam, adres en verantwoordelijke opdrachtgever met telefoonnummer 
2)    naam en adres met telefoonnummer van de verantwoordelijke uitvoerder van de werken 
3)    reden waarom de werken worden uitgevoerd, de aard van de werken en duur van de hinder 
4)    de maatregelen die worden genomen om de hinder te beperken 
5)    de omschrijving van de te volgen omleiding 
Art. 10.- Dit besluit treedt in werking vanaf de bekendmaking. 
Art. 11.- Afschrift van deze verordening zal onmiddellijk worden overgemaakt aan: 
-de griffier van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout; 
-de Procureur des Konings; 
-de Politierechtbank; 
-het Vredegerecht; 
-de wijkcoördinator bij de lokale politie; 
-de brandweer; 
-de gemeentelijke technische dienst, communicatiedienst, milieudienst; 
-de Lijn; 
-de organisator 
Aldus gedaan te Rijkevorsel, in zitting datum als boven. 
Namens het college van burgemeester en schepenen, 
Op bevel: 
De Algemeen directeur De Burgemeester-voorzitter, 
(wg.) Bart Adams (wg.) Dorien Cuylaerts  
 Voor eensluidend uittreksel, 01 juni 2021 : 
Op bevel : 
De Algemeen directeur, De Burgemeester-voorzitter, 
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