
Goedkeuren tijdelijke politieverordening inzake het uitvoeren van asfalteringswerken Bosuil in 
Wortel. 
 
MOTIVERING 
 
Voorgeschiedenis en aanleiding: 
 
Aannemer Besix Infra, Steenwinkelstraat 640, 2627 Schelle gaat asfalteringswerken uitvoeren (in het 
kader van het goedgekeurde raamcontract voor algemene herstellingswerken 2017-2018-2019) in de 
straat Bosuil in Wortel. 
 
Juridische grond: 
 
Artikels 119, 130 bis en 135 §2 van de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988. 
Artikels 56 §2 en 286 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 
Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer. 
Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. 
Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens. 
Ministeriële omzendbrieven betreffende gemeentewegen. 
 
Argumentatie: 
 
In het kader van een goed bestuur dient de veiligheid van de weggebruikers in algemene zin en een 
vlotte doorstroming van het verkeer te worden verzekerd. 
 
Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd om deze tijdelijke politieverordening 
goed te keuren. 
 
BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE 
 
Valt niet onder een actie van het meerjarenplan en heeft geen financiële impact. 
 
BESLUIT 
 
Artikel 1: 
Er wordt een omleiding voorzien voor het uitvoeren van asfalteringswerken Bosuil in Wortel, zoals 
voorzien op bijgevoegd signalisatieplan. De werken mogen slechts aanvang nemen nadat de vereiste 
signalisatie is aangebracht door de aanvrager.  De aanvrager is zelf verantwoordelijk voor het 
signaleren van de werken. 
Artikel 2: 
De tijdelijke politieverordening treedt in werking op 13  mei 2019 en geldt tot en met 15 mei 2019. 
Artikel 3: 
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. 
Artikel 4: 
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. 
Artikel 5: 
Ingeval de uitvoerder in gebreke blijft en de overheid de verplichting op zich moet nemen om de 
werken te signaleren, zullen de kosten hiervoor voor de uitvoerder van de werken zijn. Bij ernstige 
tekortkomingen inzake plaatsing van signalisatie of onwilligheid van de uitvoerder van de werken, 
zullen de bevoegde diensten de werken tevens kunnen laten stilleggen en de signalisatie eventueel 
op diens kosten kunnen laten aanpassen. 
Artikel 6: 
Tijdens de nacht, bij mist of andere weersomstandigheden waarbij het zicht beperkt wordt tot 200 
meter of minder, dient de signalisatie reglementair verlicht te  worden. 
Artikel 7: 



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. 
Artikel 8: 
De aanvrager dient de omwonenden in kennis te stellen van de uit te voeren werken. 
Artikel 9: 
De tijdelijke politieverordening wordt overgemaakt aan verschillende instanties en wordt 
bekendgemaakt op de website van de stad conform artikel 286 van het decreet over het lokaal 
bestuur van 22 december 2017. 
 
 
 


