GEMEENTEBESTUUR ASSE
UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN
VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
d.d. 26 februari 2018

Aanwezig:

Verontschuldigd:

Koen Van Elsen, Burgemeester;
Michel Vanhaeleweyck, Rik De Baerdemaeker, Geert
Heyvaert, Jan De Backer, Edwin Fabri, Yoeri
Vastersavendts en Rita De Vos, Schepenen;
Lander Van Droogenbroeck, Gemeentesecretaris;
Micheline De Mol, Schepen;

Inname openbare weg: Herinrichting Koensborreplein (RM)
Motivering:
Gelet op artikel 12 en 22 van de grondwet;
Gelet op artikel 134 §1 van de nieuwe gemeentewet, om bij hoogdringendheid
spoedeisende maatregelen te treffen om de veiligheid van de burgers te
verzekeren;
Gelet op artikel 130 bis van de nieuwe gemeentewet, waarin het college van
burgemeester en schepenen de bevoegdheid heeft om tijdelijke verordeningen
op het wegverkeer uit te vaardigen;
Gelet op de artikelen 133 tot 135 §1 §2 1° en 7° van de nieuwe gemeentewet en
artikel 64 §1 en §2 en 186 van het gemeentedecreet;
Gezien de opdracht van de firma Hertsens Wegenwerken nv, Oeverkant 38 te
2070 Zwijndrecht, aangaande de heraanleg van het Koensborreplein;
Gezien de aard van de werken een gewijzigde verkeerssituatie op het
Koensborreplein, Oudestraat, Broekeweg en Ten Broeke teweeg brengt;
Besluit:
Art. 1:
Naar aanleiding van de heraanleg van het Koensborreplein, wordt
van 28 februari 2018 t.e.m. 1 augustus 2018 het plein afgesloten.
In een eerste fase wordt de riolering vanaf de Broekeweg tot aan de
Nieuwstraat aangelegd; vervolgens zal in een tweede fase ook de
Oudestraat en het plein zelf worden aangepakt.
Tijdens de volledige duur van de werken is het Koensborreplein
volledig afgesloten.
Het kruispunt Broekeweg - Koensborre is tijdens de volledige duur
van de werken afgesloten voor het autoverkeer.
Vanaf 5 maart is dit kruispunt gedurende max. 3 weken eveneens
ontoegankelijk voor fietsers en voetgangers.
De bewoners van Koensborre en Kon. Astridstraat ontsluiten via de
Godfried Kurthstraat. De bewoners van de Broekeweg kunnen
ontsluiten via Ten Broeke.
Het eenrichtingsverkeer in Koensborre en Ten Broeke wordt
opgeheven. Ter hoogte van het kruispunt Ten Broeke - Nieuwstraat

wordt een parkeerverbod geplaatst zodat er voldoende zichtbaarheid
is in beide richtingen.
Om veiligheidsredenen is er geen kiss & ride aan de schoolpoort.
Het conflict met het doorgaand auto- en fietsverkeer is te groot.
Om de directe schoolomgeving te ontlasten, wordt er in de brief
naar de ouders van de schoolkinderen gevraagd om te parkeren op
de gratis parkings Putberg, Gildehof of Boekfos. De parking in de
Prieelstraat is tijdens de duur van de werken gratis van 08.00 tot
09.00 uur en van 14.30 tot 15.30 uur (op woensdag van 11.30 tot
12.30 uur).
Zolang de werken het toelaten tracht de aannemer de toegang tot
beide scholen via het trottoir vrij te houden. Indien dit niet meer
mogelijk is, zal de te volgen weg duidelijk worden aangeduid.
Om de werken aan te duiden wordt de nodige signalisatie en
voorsignalisatie voorzien.
Art. 2:

De aannemer der werken staat in voor
- de signalisatie van de werken volgens signalisatieplan
- de aangelanden zullen schriftelijk verwittigd worden van de
voorziene hinder en duur der werken
- de bereikbaarheid van woningen voor de buurtbewoners in de
werfzone als voetganger
- indien nodig, het reinigen van de openbare weg ingevolge van de
bevuiling afkomstig van de werkzaamheden

Art. 3:

De maatregelen voorzien in voorgaande artikelen zullen ter kennis
gebracht worden aan de weggebruikers door aangepaste
verkeerssignalisatie voorzien in bijlage II van het verkeersreglement
(KB 01.12.1975)

Art. 4:

De overtredingen zullen beteugeld worden met politiestraffen voor
zover een wet of een algemene of provinciale verordening geen
andere straffen voorziet.
Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt
bekendgemaakt.

Art. 5:
Art. 6:

De bekendmaking zal gebeuren op de gemeentelijke website (art.
186 van het gemeentedecreet)

Aldus beraadslaagd te Asse, in zitting van heden
Namens het college
In opdracht
De Gemeentesecretaris (get.)
Lander Van Droogenbroeck

De Burgemeester (get.)
Koen Van Elsen

Voor eensluidend afschrift:
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