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Betreft : Wegenwerken Tiensebaan te Kersbeek-Miskom Kortenaken

ZITTING VAN 27 juni 2022:

Aanwezigen: Kristof MOLLU, burgemeester;
Niels WILLEMS, Griet VANDEWIJNGAERDEN, Guy VANDENBERGH, schepenen,
Michel VANDERVELPEN, voorzitter BCSD
En Dominique HAYEN, algemeen directeur
POLITIEVERORDENING NAAR AANLEIDING VAN DE WEGENWERKEN IN DE TIENSEBAAN TE
KERSBEEK-MISKOM KORTENAKEN

Het College ,

Gelet op de desbetreffende artikels van de Nieuwe Gemeentewet ;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit
van 16 maart 1968;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg;
Gelet op het ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en
verkeersbelemmeringen op de openbare weg;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 betreffende de minimum afmetingen en
de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens;
Overwegende dat het noodzakelijk is dat er aangepaste verkeersmaatregelen voor de
openbare orde en verkeersveiligheid, voor de duur van de werken getroffen worden;
Gelet op de bepalingen van het gemeentelijk aanvullend verkeersreglement der gemeente
Kortenaken ;

Overwegende dat de reglementering uitsluitend betrekking heeft op de gemeentelijke
openbare wegen;
BESLUIT:

ARTIKEL 1:
VANAF 27 JUNI 2022 TOT EINDE DER WERKEN IS:
1) Enkel plaatselijk verkeer toegelaten op:
- Het gedeelte van de Tiensebaan begrepen tussen de Doddelbergstraat en de
“kleine” Doddelbergstraat;
2) Gesloten voor alle verkeer :
- Het gedeelte van de Tiensebaan begerpen tussen de “kleine” Doddelbergstraat
en de Groenstraat.

ARTIKEL 2: de gemeente Kortenaken moet de bewoners van de straten en plaatsen waar
de genomen maatregel van toepassing is, voorafgaandelijk verwittigen.
ARTIKEL 3. de gemeente Kortenaken zorgt voor de plaatsing en de verwijdering van de
signalisatie in overeenstemming met bijgevoegde signalisatieplan en
beschrijving.
ARTIKEL 4: de verkeerstoestand zal aangeduid worden door verkeerstekens die
regelmatig naar vorm , duidelijk zichtbaar en overeenkomstig de wettelijke
bepalingen worden aangebracht.

ARTIKEL 5:

overtreders van onderhavige verordening worden beboet met politiestraffen.

ARTIKEL 6: afschrift van huidig besluit wordt gezonden aan de griffie van de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Leuven , aan de griffie van de Politierechtbank te
Leuven en aan de heer Gouverneur der Provincie Vlaams-Brabant.

Hoogachtend
Op last van het college

Dominique Hayen
Algemeen directeur

Kristof Mollu
Burgemeester

PLAATSING VERKEERSSIGNALISATIE :

1. De Tiensebaan wordt ter hoogte van zijn aansluiting met de “kleine” Doddelbergstraat
volledig afgesloten door middel van 2 dranghekken die allen bovenaan voorzien zijn van 2
knipperlichten. De hekken zijn drager van een horizontaal visgraatbord. In het midden van
deze afsluiting wordt op een paal een bord C1 geplaatst waarvan het front gekeerd is naar
het verkeer komende uit richting Doddelbergstraat;
2. De Tiensebaan wordt ter hoogte van zijn aansluiting met de Groenstraat volledig afgesloten
door middel van 2 dranghekken die allen bovenaan voorzien zijn van 2 knipperlichten. De
hekken zijn drager van een horizontaal visgraatbord. In het midden van deze afsluiting
wordt op een paal een bord C1 geplaatst waarvan het front gekeerd is naar het verkeer
komende uit richting Langstreepstraat;
3. Op de Tiensebaan, vlak na zijn aansluiting met de Doddelbergstraat, wordt op de rijbaan
rechts in richting Langstreepstraat, een hek geplaatst dat voorzien is van een bord F45.
Het hekken wordt tevens voorzien van twee knipperlichten. Vlak achter het hekken wordt
een paal op voet geplaatst die voorzien is van een bord C3 aangevuld met een onderbord
“Uitgezonderd Plaatselijk Verkeer” .
4. Op de Groenstraat, vlak voor zijn aansluiting met de Tiensebaan, komende uit richting
Tiensesteenweg, wordt een bord C31(verboden rechtsaf) geplaatst;
5. Op de “kleine” Doddelbergstraat, vlak voor zijn aansluiting met de Tiensebaan, komende
uit richting Doddelbergstraat, wordt een bord C31(verboden rechtsaf) geplaatst.

INVENTARIS :
Hek + 2 knipperlichten + horizontaal visgraatbord
Hek + 2 knipperlichten + F45 + UPV
Paal op voet + C1
Paal op voet + C31(verboden rechtsaf)
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