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Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van vernieuwen van een pompstation (Lievestraat
- Beke - Oude Staatsbaan): vaststelling
Bevoegd lid
Chris De Wispelaere, schepen
Regelgeving
Nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 130 bis
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 286
Koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie over 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 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald
Feiten en motivering
Het college is bevoegd om de tijdelijke politiereglementen op de gemeentewegen vast te stellen.
Eric Van Geijn, namens P&I bvba vraagt op 20 februari 2020 een signalisatievergunning voor het
uitvoeren van werken aan het pompstation aan de brug over De Lieve in Beke op 11 en 18 maart
2020 van 07.30 uur tot 16.30 uur.
De uitgewerkte verkeersregeling komt de verkeersveiligheid ten goede.
Besluit
Artikel 1
Het tijdelijk politiereglement voor het uitvoeren van werken aan het pompstation aan de brug over
De Lieve in Beke te 9930 Lievegem op 11 en 18 maart 2020 van 07.30 uur tot 16.30 uur wordt
vastgesteld als volgt:
1. Afsluiten van Lievestraat ter hoogte van het kruispunt met Oude Staatsbaan

2. Omleiding via Oude Staatsbaan - Tuimelaar - Korteboeken - Kerhoek - Meirlare in wijzerzin
en omgekeerd volgens bijgeleverd plan
Artikel 2
Het tijdelijk politiereglement wordt als volgt gesignaleerd
1. - Werfhekken + C3 + M2 aan beide zijden van de werfzone
- Werfhekken + C3 + A31 + F45 + M2 + 'uitgezonderd plaatselijk verkeer' aan het kruispunt
Meirlare/Kerhoek en Meirlare/Meirlare
2. Borden F41 op volgende kruispunten: Meirlare/Meirlare, Meirlare/Kerhoek,
Kerhoek/Kerhoek, Kerhoek/Korteboeken, Korteboeken/Overdam, Korteboeken/Tuimelaar,
Tuimelaar/Oude Staatsbaan, Oude Staatsbaan/Lievestraat
Artikel 3
Volgende voorwaarden worden gesteld aan deze vergunning:
• vóór aanvang van de werken moet de dienst Infrastructuur en Mobiliteit worden verwittigd
van de exacte aanvangsdatum en tijdsduur der werken;
• vóór aanvang van de werken moet er een plaatsbeschrijving worden opgemaakt van de
volledige werkzone;
• de aanvraag tot signalisatievergunning voor het uitvoeren van de werken en de inname van
het openbaar domein moet minstens 2 weken vóór aanvang der werken worden ingediend
bij de gemeentelijke dienst dienst Infrastructuur&Mobiliteit;
• de werken moeten zonder onderbreking worden uitgevoerd;
• de rijweg mag in geen geval worden opgebroken: er moet steeds doorgaand verkeer
mogelijk zijn;
• alle in duurzame materialen aangelegde verhardingen moeten zodanig omzichtig worden
opgebroken dat alle opgebroken materialen herbruikbaar zijn voor herstel;
• de opgebroken verharding moet binnen de 5 werkdagen na opbraak definitief hersteld
worden;
• na de beëindiging van de werken moet er een voorlopige oplevering plaatsvinden in
aanwezigheid van een afgevaardigde van P&I bvba en de gemeente;
• de exacte locatie van alle bovengrondse constructies (aansluitkasten …) moet voorafgaand
ter plaatse worden aangeduid en dit in samenspraak met de gemeentelijke dienst
Infrastructuur&Mobiliteit;
• indien ook andere nutsmaatschappijen werken hebben gepland in deze zone moeten de
werken in synergie worden uitgevoerd.
Artikel 4
Alle inwoners van de Lievestraat en de uitbaters van het biogasbedrijf in Meirlare moeten één
week voor de aanvang van de werken per brief worden verwittigd. Deze brief moet ook aan team
Mobiliteit (mobiliteit@lievegem.be) van de gemeente worden bezorgd.
Bekendmaking
Dit besluit wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website en opgestuurd naar de aanvrager,
gouverneur, de griffie van de politierechtbank en van de rechtbank van eerste aanleg, de lokale
politie Deinze-Zulte-Lievegem, Hulpverleningszone Centrum (enkel bij wegomleggingen), De Lijn
(indien route), Bpost, IVM, Lievo, Unizo, LVZ en de inwoners en betrokken handelaars.
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