UITTREKSEL
Gemeente Zele

College van burgemeester en schepenen | 13 september 2021
Aanwezig:

Hans Knop: burgemeester;
Francis De Donder, Tineke Lootens, Pieter Herwege, Thomas Bauwens:
schepenen;
Stefan Bogaerts: algemeen directeur d.d.

Afwezig:
Verontschuldigd:

Jos Withofs, Johan Anthuenis: schepenen
Tom De Graeve: algemeen directeur

Signalisatie fases 1 & 2 - Bosstraat/Wezepoel - BESIX Infra

Motivering
Aanleiding en context
BESIX Infra start op 18 oktober 2021 met fase 1 van de wegen -en rioleringswerken dossier
Bosstraat/Wezepoel ter hoogte van de schoolomgeving Bosstraat.
Ook fase 2 van deze werken is gepland vanaf 22 november 2021. De duur van deze 2 fases wordt
voorzien tot 28 februari 2021 behoudens slechte weersomstandigheden.
De ingediende signalisatieplannen werden ter plaatse op locatie nogmaals nagegaan door de
deskundige mobiliteit en de werfcontroleur van de gemeente Zele.
Hun opmerkingen/aanvullingen, samen met die van de schepen van openbare werken, zijn voorzien
op de geredigeerde plannen als bijlage van dit besluit. (aanklikken van opmerkingsbalkjes).
Aan het college wordt gevraagd om deze signalisatieplannen goed te keuren.
BESIX Infra dient deze aanvullingen nog te voorzien in de definitieve signalisatieplannen voor fase 1 &
2.

Juridische grond








Decreet Lokaal Bestuur ;
De wet betreffende de Politie over het wegverkeer (gecoördineerd door het KB van
16.03.1968);
Het algemeen reglement op de Politie van het wegverkeer (KB van 01.12.1975);
Het Ministerieel Besluit van 11.10.1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens bepaald worden;
Het Ministerieel Besluit van 07.05.1999 betreffende het signaleren van werken en
verkeersbelemmeringen op de openbare weg;
De Algemene omzendbrief nopens de wegsignalisatie;
Het Standaardbestek 250, laatste versie.

Argumentatie en advies







Mailverkeer BESIX Infra van 10.08.2021 en aanvraag via het digitaal vergunningsplatform
Het advies van deskundige Mobiliteit en werfopzichter, waarbij opmerkingen werden
geformuleerd via mail van 12.08.2021
Aangepaste signalisatieplannen overgemaakt via mail van 17.08.2021
Nazicht ter plaatse door deskundige Mobiliteit en werfopzichter gemeente Zele
Opmerkingen schepen van openbare werken.
Vraag voor kleine aanpassing en aanvulling plannen 17.08.2021, voorgelegd ter goedkeuring
zitting college van 13.09.2021

Budget / Visum
Niet van toepassing.

Beslissing
Artikel 1:
Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating tot inname openbaar domein en het
voorzien van signalisatie voor uitvoering van wegenis – en rioleringswerken dossier
Bosstraat/Wezepoel voor fases 1 & 2 van de werken (schoolomgeving Bosstraat en Vlietstraat).
Vergunninghouder: BESIX Infra nv, Steenwinkelstraat 640 te 2627 Schelle – signalisatie@besix.com –
0476/871150.
Duur der werken:
Fase 1: van 18.10.2021 tot en met 31.01.2022
Fase 2: van 22.11.2021 tot en met 28.02.2022

Artikel 2:
Volgende signalisatie die ten laste is van de aanvrager / aannemer dient te worden voorzien op een
wettelijke manier conform MB 07.05.1999 en Standaardbestek 250;
 Conform vergunning digitaal vergunningsplatform.
 Geredigeerde plannen door team Mobiliteit en werfopzichter gemeente, voor zitting college
van 13.09.2021.
 BESIX Infra nv, levert de definitieve en aangepaste signalisatieplannen aan via
mobiliteit@zele.be.

Artikel 3:
De aannemer is verplicht om de omwonenden tijdig en minimum 7 dagen op voorhand van de werken,
schriftelijk in te lichten van de voorziene activiteiten. De gedateerde strooibrief aan de bewoners dient
eveneens digitaal te worden overgemaakt aan mobiliteit@zele.be

Artikel 4:
Inbreuken op de voorschriften voorzien in dit besluit zullen worden bestraft, zoals voorzien is bij wet.

Artikel 5:
Afschrift van dit reglement wordt overgemaakt aan:
 Aanvrager/Aannemer der werken;
 De Brandweer;
 Ambulancedienst;
 MUG Dendermonde;
 Politierechtbank Dendermonde;
 De Politiezone Berlare/Zele;
 Team Communicatie;
 Team Burgerschap – Gemeenschapswacht;
 Team Infrastructuur & Mobiliteit;
 Vervoersmaatschappij De Lijn.
Namens het College van burgemeester en schepenen,

Stefan Bogaerts
algemeen directeur d.d.

Hans Knop
burgemeester

