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Signalisatievergunning Abdij Tongerlo, wandel- en
fietsverbinding parking tot Abdijstraat , 14/01/202230/04/2022 - Goedkeuring

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Guy Van Hirtum

Beschrijving
Voorgeschiedenis en context
Firma Willems nv uit Vorselaar werkt aan de ringgracht rond de Abdij van Tongerlo.
Vooraan aan de abdij zullen de werken uitgevoerd worden binnen de periode van 14 januari 2022 tot
en met 30 april 2022. Hiervoor zullen zij grond moeten afvoeren via de toegangsweg naast de
parking.
De werken worden niet vanop de weg uitgevoerd, dus fietsers en voetgangers kennen een
doorgang.
Er is geen afsluiting van de weg benodigd, maar er zullen ter bescherming van de bomen tijdens de
grondafvoer rijplaten gelegd worden.
Fietsers worden op de aanwezigheid van deze hinder gewezen aan de hand van herrashekken en
informatieborden, met de vraag af te stappen, vergezeld van signalisatie A31, werken in uitvoering.
Tevens dient er een parkeerverbod ingesteld te worden op de private parking, met openbaar karakter,
voor het opstellen van een werfkeet. De meest noordelijk gelegen parkeerplaatsen worden hiervoor
ingenomen.
De werken met grondafvoer worden geminimaliseerd tot een aantal dagen binnen de vooropgestelde
werkperiode.
Politiezone Zuiderkempen verleent positief advies.
Een signalisatievergunning moet worden opgemaakt.

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
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Artikel 1
De burgemeester keurt bijgevoegde signalisatievergunning goed.
Artikel 2
De maatregelen opgelegd door de federale overheid in het kader van het coronavirus moeten tijdens
de uitvoering van de werken strikt nageleefd worden.

Bijlagen
1. signalisatievergunning_Abdij Tongerlo_wandel-en fietsverbinding_140122-300422.pdf
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
Naam:
Willems nv
Adres:
Sassenhout 61 – 2290 Vorselaar
Telefoon/fax:
014 25 85 70
email:
sven@willems-zout.be
Plaats van de
Straat + huisnummer
werken /
Kruispunt
Toegangsweg Abdij via parking abdij aan Meulemanslaan + trage
belemmering
verbinding richting Abdijstraat
Aard van de
werken
Inname weg

Werken aan ringgracht Abdij
Berm/Trottoir
Fietspad
Parkeerplaatsen
Rijbaan

Wandelverbinding
Fietsverbinding

14/01/2022
30/04/2022

Categorie werken

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

Uitvoerder werken
/
hoofdaannemer
Signalisatie
verantwoordelijke

Naam:
Adres:
Telefoon:
Naam:
Telefoon:

Specifieke
Aandachtspunten

1.

Maximum
toegelaten snelheid
op de weg
Duur van de
werken

2.
3.

Hinder voor fietser door het plaatsen van rijplaten.
Fietsers dienen thv de trage verbinding af te stappen
+ parkeerverbod op meest noordelijke parkeerplaatsen op parking
abdij
Willems nv
Sassenhout 61 – 2290 Vorselaar
014 25 85 70
Sven Huysmans
014 25 85 70

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, 13 januari 2022
Jo Vankrunkelsven

Guy Van Hirtum

Algemeen directeur

burgemeester
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