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Mobiliteit
Tijdelijk reglement van 10 juni 2021 met betrekking tot de verkeersmaatregelen die worden
genomen naar aanleiding van de invoering enkelrichting in de Kapellestraat te Laakdal.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Naar aanleiding van de collegebeslissing d.d. 3 juni 2021 wordt een enkelrichting ingevoerd in
Kapellestraat vanaf kruispunt Kapellestraat - Kapellestraat tot Kapellestraat - Diestse Baan, richting
Diestsebaan.
Dit in functie van de verschillende nieuwbouwwerken in Kapellestraat en met als doel de veiligheid van
de weggebruikers tijdens deze werken te garanderen.
JURIDISCH KADER
• De wet betreffende de politie over het wegverkeer;
• Het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de
openbare weg;
• Het M.B. waarbij de minimum afmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden der
verkeerstekens worden bepaald;
• Het Ministerieel rondschrijven betreffende de aanvullende reglementering en de plaatsing der
verkeerstekens;
• Art. 119 en 134 van de nieuwe gemeentewet;
• De wet tot wijziging van de nieuwe gemeentewet van 12 december 2006;
• Art. 40, 41, 56 §1, 279 §1, 287 en 288 van het decreet lokaal bestuur;
• Art. 13 van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, K.B. 16 maart 1968, en art.
80.1 van het K.B. 01 december 1975 worden de verkeerstekens geplaatst door de overheid
die de toestemming geeft.
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BESLUIT
Artikel 1
Vanaf 21 juni 2021, 09.00 uur ttot het einde der werken zal, met uitzondering voor fietsers, een
enkelrichting ingevoerd worden in volgende straten of gedeelte van straten;
- Kapellestraat, vanaf kruispunt Kapellestraat - Kapellestraat tot aan kruispunt Kapellestraat Diestse Baan in de richting van Diestse Baan.
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de borden C1 - F19, aangevuld
met onderborden M2 - M4.
Artikel 2
Dit reglement zal ter kennis van de weggebruikers en van de bevolking gebracht worden door de
nodige verkeerstekens en door de gebruikelijke publicaties.
Artikel 3
Een kopie zal overgemaakt worden aan:
-

Dhr. Hoofdcommissaris van politie van de lokale politie zone Geel-Laakdal-Meerhout

-

Dhr. Zonechef van de brandweerzone Kempen

-

Spoeddienst A.Z. St. Dimpna Geel; AZ Diest; spoeddienst Tessenderlo

-

Dhr. Beleidsmanager Grond

Gedaan te Laakdal in zitting zoals voormeld.
Namens het schepencollege,
De algemeen directeur
Get. Jerry Verspreet

De burgemeester - voorzitter
Get. Tine Gielis

Voor éénsluidend afschrift,
De algemeen directeur
Jerry Verspreet

De burgemeester
Tine Gielis
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