Stad Halen, Markt 14, 3545 Halen

TOELATING VOOR HET PLAATSEN VAN
TIJDELIJKE SIGNALISATIE OP DE OPENBARE WEG
De burgemeester E. Van Roeien, verieent de toelating voor het piaatsen van tijdelijke signalisatie op de openbare
weg op basis van de ingediende aanvraag van 8 juni 2022 overeenkomstig het bijgevoegde pian en het art. 60.2 en
78 van het Algemeen Reglement op de politie van het wegverkeer, aan:

Naam van de aanvrager: Carmans nv,
Adres: Kanaaistraat 14, 3560 Lummen, tel: 011/45.48.45,
e-mail: Jochen@carmans.be

Plaats van de werken/of van de verkeersbelemmering : Stokstraat, 3545 Halen
Aard, categorie en duur van de werken/belemmering
categorie sterk hinderend met driekleurige lichten
Riolerings- en wegeniswerken
—

Datum van de aanvang van de werken

Naam en adres van de opdrachtgever

16/08/2022 t.e.m. 23/12/2022

Fluvius, Trichterheideweg 8, 3500 Hasseit
Stad Halen, Markt 14, 3545 Halen

Naam en adres van de hoofdaannemer
Carmans nv, Kanaaistraat 14, 3560 Lummen
Naam van de verantwoordelijke projectleider van de werken
Guy Laermans, gsm: 0496/50.08.17
Naam en adres van de verantwoordelijke voor de signalisatie
Carmans nv, Kanaaistraat 14, 3560 Lummen
Specifieke aandachtspunten:
De politie of de stad kan voor elk werk te allen tijde elke nuttige of nodig geachte signalisatie bijkomend opleggen.
•
Bord Stokstraat onderbroken’ plaatsen op de hoek Liefkensrodestraat en Lapstraat te Kortenaken
Hiervoor toestemmin
n aan de gemeente Kortenaken

Onderhâil’ge toelating ontslaat de verkrijger geenszins tot het naleven van alle wettelijke bepalingen en voorschriften, zoals
ondermeer:
o
Wet betreffende de politie over het wegverkeer (gecoördineerd door het K.S. van 16/03/68)
Koninklijk Besluit van 01 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
o
M.B. van 11 oktober 1976 betreffende de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens.
o
o
M.B. van 07mei1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg
o
Algemene omzendbrief nopens wegsignalisatie
o
Standaardbestek 250 hoofdstuk X
—

Bijlagen
•

Aanvraag en plan door Carmans nv

Copy van deze vergunning werd overgemaakt aan
o
o

Politie Limburg Regio Hoofdstad
Technische dienst Stad Halen
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Gelieve dit ingevuld aanvraagformulier minstens 14 dagen op voorhand te bezorgen aan de
Technische Dienst, Markt 14, 3545 Halen of via technische.dienst@halen.be.
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Verantw. Signallsate
Carmans Wegen bouw nv
Dag :011/45.48.45
Nacht : 0473/917461

Anke Broos
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Halen STAD Technische Dienst
donderdag 9juni 2022 7:55
Anke Broos
FW: Aanvraag signalisatievergunning Stokstraat
Aanvraagformulier signalisatievergunning.pdf; Signalisatieplan.pdf; Legende
signalisatieplanpdf

Urgentie:

Hoog

Van: Jochen Vanheel <Jochen@carmans.be>
Verzonden: woensdag 8 juni 2022 11:32
Aan: Halen STAD Technische Dienst <technische.dienst@halen.be>
Onderwerp: Aanvraag signalisatievergunning Stokstraat
Urgentie: Hoog
Beste
Vanaf 16/08/2022 gaan wij in opdracht van stad Halen en Fluvius de riolerings- en wegeniswerken starten in de
Stokstraat te Halen.
Graag zouden wij hiervoor een signalisatievergunning ontvangen.
In bijlage vindt u de nodige documenten.
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groeten,
Jochen Vanheel
Aannemingen Carmans NV
Kanaaistraat 14
3560 Lummen
Tel.: 011/45.48.45
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