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Burgemeester GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 3 mei 2021

Technische dienst - Mobiliteit

1 2021_BURG_00005 Signalisatievergunning: Brugstraat 17 - bouwen van 
handelszaak met 6 appartementen BV Bouwwerken Gebr. 
Janssen - Goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Stijn Van Baelen, Burgemeester

Beschrijving
Aanleiding en context
Op 14 april 2021 heeft de firma Bouwwerken gebr. Janssen Industrieweg-Noord 1165, 3660 
Oudsbergen via het digitaal loket een aanvraag gedaan voor inname openbaar domein voor het 
bouwen van een nieuwe handelszaak en 6 appartementen in de Brugstraat ter hoogte van de oude 
bakkerij (nr 17): 

 inname van 6 parkeerplaatsen evenals een stuk van het verbindingsstraatje tussen de 
Brugstraat en de Heuvelstraat; 

 looptijd van 10 mei 2021 tot en met 31 december 2021

Argumentatie
Het verbindingsstraatje tussen de Brugstraat en de Heuvelstraat zal gedurende deze periode 
doodlopend worden.

Voor de 6 parkeerplaatsen wordt een doorgangsruimte voorzien voor de zachte weggebruiker van 
min. 1.25m.

De aannemer zorgt voor een goede communicatie naar de buurtbewoners en school.

Juridische grond
Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 63 inzake de 
politionele bevoegdheden van de burgemeester; 

Het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg: de wegcode; 

Het Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald: de code van de wegbeheerder;          

Het Koninklijk Besluit van 16 maart 1968, houdende de verkeerswet.

Administratieve afhandeling
Een afschrift van dit reglement wordt verstuurd aan:
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 Directie Federale Taken, Toezicht en Bezwaren via het digitaal loket
 De griffie van de politierechtbank, R.A.C., Dieplaan 14, 3600 Genk
 De correctionele griffie te Tongeren, Piepelpoel 10, 3700 Tongeren

En ter kennisgeving aan:

 Patriek Daniëls, dienst mobiliteit
 BV Bouwwerken Gebr. Janssen Industrieweg-Noord 11
 De politiezone Carma
 De brandweerdienst

Het besluit zal bekend gemaakt worden op de gemeentelijke website (conform artikel 287 van het 
Decreet Lokaal Bestuur).

Besluit
Artikel 1
De burgemeester keurt de signalisatievergunning goed voor de inname van openbaar domein tijdens 
het bouwen van een handelszaak en 6 appartementen ter hoogte van Brugstraat 17 door de firma 
Bouwwerken gebr. Janssen Industrieweg-Noord 1165, 3660 Oudsbergen volgens bijgevoegd plan 
zoals gehecht aan dit besluit: 

 inname van 6 parkeerplaatsen;
 inname van een stuk van het verbindingsstraatje tussen de Brugstraat en de Heuvelstraat 

waardoor dit straatje doodlopend wordt; 

Artikel 2
De vergunning is geldig van 10 mei 2021 tot en met 31 december 2021.

Bijlagen
1. Signalisatieplan - Brugstraat 17.docx

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens De Burgemeester

Burgemeester 
Stijn Van Baelen


