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Toelating tot het plaatsen van signalisatie op het grondgebied Nazareth voor het uitvoeren van kleine werken
gedurende dienstjaar 2019 aan Jacops nv.
Het College,
Aanleiding
Jacops nv diende op 26 oktober 2018 een aanvraag in tot het verkrijgen van een jaarvergunning voor dienstjaar 2019 voor
het plaatsen van signalisatie op het openbaar domein op grondgebied Nazareth voor het uitvoeren van kleine werken
(onderhoudscontracten) in opdracht van Telenet, Proximus, Eandis en het Vlaams Gewest .
Context / feiten / argumenten
In het kader van de onderhoudscontracten met Telenet, Proximus, Eandis en het Vlaams Gewest (EMT) bestaat de
mogelijkheid dat er volgende werkzaamheden dringend moeten worden uitgevoerd op gemeentewegen, gewestwegen of
autosnelwegen op grondgebied Nazareth:
 herstellen van kabelbreuken ten gevolge van schade of ongevallen
 opzoeken en herstellen van kabelfouten
 graven van beperkte sleuven, maken van opzoekputten,... tot 10m² maximaal
Alleen werkzaamheden die geen impact hebben op de normale circulatie van de weggebruikers (geen wegomleggingen,
geen wegversmallingen, niet ter hoogte van scherpe bochten en dergelijke) en die betrekking hebben op de onderstaande
voorwaarden kunnen worden uitgevoerd onder de verleende jaarvergunning:
*ofwel ondergrondse nutsvoorzieningen waarbij niet meer dan 50 lm van de openbare weg wordt ingenomen en waarbij de
werken niet langer dan 3 kalenderdagen duren;
*ofwel opgehangen kabels en hun aanhorigheden;
*ofwel het onderhoud van treinsporen.
Juridische overwegingen
Het koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer.
Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van
de verkeerstekens worden bepaald.
Het ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare
weg.
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meerbepaald de artikelen 186 en 187.
De nieuwe gemeentewet en in het bijzonder op de artikelen 119 en 135 § 2.
Besluit:
Artikel 1 – Kent aan Jacops nv, Nijverheidslaan 31 te 8540 Deerlijk een jaarvergunning toe voor het plaatsen van
signalisatie op het openbaar domein voor dienstjaar 2019 voor het uitvoeren van kleine werken (onderhoudscontracten) in
opdracht van Telenet, Proximus, Eandis en het Vlaams Gewest (EMT).
Artikel 2 – Alleen werkzaamheden die geen impact hebben op de normale circulatie van de weggebruikers (geen
wegomleggingen, geen wegversmallingen, niet ter hoogte van scherpe bochten en dergelijke) en die betrekking hebben op
de onderstaande voorwaarden kunnen worden uitgevoerd onder de verleende jaarvergunning:
*ofwel ondergrondse nutsvoorzieningen waarbij niet meer dan 50 lm van de openbare weg wordt ingenomen en waarbij de
werken niet langer dan 3 kalenderdagen duren;
*ofwel opgehangen kabels en hun aanhorigheden;
*ofwel het onderhoud van treinsporen.
Artikel 3 – Alle werkzaamheden die worden uitgevoerd onder de verleende jaarvergunning moeten minstens 3 werkdagen
op voorhand gemeld worden via mail naar openbarewerken@nazareth.be.
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