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TOELATING VAN DE BURGEMEESTER
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, zoals gewijzigd;
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk
besluit van 16 maar 1968, zoals gewijzigd;
Gelet op het Koninklijk besluit van l december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1967 waarbij de minimum afmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het schriftelijk verzoek van Theo Scheelen, in naam van Willemen Infra nv, om van
17. 06. 2019 tot 20. 09. 2019 aanleg rotonde en wegenis- en rioleringswerken uit te voeren aan het
kruispunt N78 - Rekemerstraat - Heidstraat;

Overwegende dat het doorgaande verkeer op de N78 in de richting van Lanaken en Maasmechelen
ongehinderd door kan rijden en de toeritten Heidestraat, Heirbaan en Rekemerstraat afgesloten
worden;

Overwegende dat de omleiding betrekking heeft op een gewestweg;
Overwegende dat de voorwaarde zoals opgenomen in de 'Toelating voor het plaatsen van tijdelijke
signalisatie op de openbare weg' in acht genomen moeten worden;
Overwegende dat deze toelating burgemeester enkel geldig is tot en met donderdag 20.06. 2019 in
afwachting van een tijdelijk politiereglement dat voorgesteld wordt aan het college van
burgemeester en schepenen;

Besluit
Artikel l. -Verkeer verboden uitgezonderd plaatselijk verkeer
In de periode van 17. 06. 2019 tot 20. 09. 2019 is het verkeer verboden uitgezonderd plaatselijk verkeer
op de volgende straten: Heidestraat, Zonnelaan, Heirbaan en Rekemerstraat alsook bij iedere ter
hoogte van de kruising met de N78.
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Deze maatregel wordt aangeduid door verkeersborden C3, met onderborden uitgezonderd plaatselijk
verkeer en F45c.

Artikel 2. - Enkelrichting
In de periode van 17.06. 2019 tot 20.09. 2019 is de rijrichting in de Heidestraat omgedraaid ter
bevordering van de bereikbaarheid van de Heidestraat.
Deze maatregel wordt aangeduid door verkeersborden F19 en Cl.
Artikel 3. -Snelheid

In de periode van 17. 06. 2019 tot 20. 09. 2019 is de snelheid op de N78 beperkt tot 50 km/h dit binnen
de werfzone en in de zone van 150 meter voor en na de werfzone.

Deze maatregel wordt aangeduid door verkeersborden U3, met snelheid 50.
Artikel 4. - Beperking aantal rijstroken en gesloten middenberm
In de periode van 17.06. 2019 tot 20.09. 2019 is wordt het verkeer op de N78 binnen de werfzone
terug gedrongen van 2 naar l rijstrook. Daarnaast zal de middenberm gesloten worden waardoor het
voorbijsteken verboden wordt alsook het links afslaan uit de Noordelijke Heirbaan.
Deze maatregel wordt aangeduid door verkeersborden F79a2, C35, Dld en Dlf.
Artikel 5. - New Jerseys
In de periode van 17.06. 2019 tot 20. 09. 2019 worden NewJerseys geplaatst overheen de volledige
werfzone.

Artikel 5. - Omleidingen

In de periode van 17.06. 2019 tot 20.09. 2019 wordt er een omleiding voorzien voor lokaal verkeer:
§1 Omleiding gemotoriseerd verkeer
omleiding Heidestraat (incl. voetbal en Zonnevijver)
N78
Daalbroekstraat
Heidestraat
Vanuit Heidestraat naar N78 Rijksweg wordt het verkeer omgeleid via de Zonnelaan

omleiding Rekemerstraat
N78
Populierenlaan
Rekemerstraat

omleiding Heirbaan (richting Neerharen)
N78
Ladderstraat
Heirbaan

Lanaken
leiding Heirbaan (Richting Opgrimbie)
Heirbaan
Frans Kusterslaan
N78

Deze maatregelen worden aangeduid met omleidingsborden en de straatbenamingen
§2 Omleiding fietsverkeer en voetgangers

De oversteek op de N78 wordt geplaatst aan het einde van de werfzone in de richting van
Maasmechelen.

Fietsers en voetgangers komende van de Heidestraat zullen steeds via de werfzone kunnen passeren.
Fietsers en voetgangers komende van de Rekemerstraat-Populierenlaan-Heidestraat

kunnen veilig

ontsluiten via de Nieuwstraat.

Deze maatregelen worden aangeduid met omleidingsborden
Artikel 6. -Tijdelijke bushalte
In de periode van 17. 06. 2019 tot 20. 09. 2019 wordt er een tijdelijke bushalte voorzien ter hoogte van
tankstation Gabriëls alsook een oversteekplaats
Deze maatregelen worden aangeduid met tijdelijke bushaltes en de borden F49
Artikel 7. - Werfzone

De werfzone wordt aangeduid met de borden A31 aan de start van de werfzone en F47 en C46 aan
het einde van de werfzone.

Artikel 8. - Signalisatie

De signalisatie wordt geplaatst en verwijderd door Willemen infra nv.
Artikel 9. - Kennisgeving

Afschrift van dit besluit zal gezonden worden aan alle bevoegde diensten.
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