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GOEDGEKEURD
Zitting van vrijdag 5 maart 2021

Nachtvergunning voor storten beton en polieren betonplaat op bouwwerf
Kennedylaan - Goedkeuring

SAMENSTELLING
AANWEZIG
mevrouw Veerle Heeren; mevrouw Kathleen Bergoets, algemeen directeur
BEVOEGDHEID
- mobiliteit
MOTIVERING
GEGEVEN
Virtus Interior Solutions, Maanstraat 2, 2800 Mechelen, wil op maandag 8 maart 2021 met betonwerken starten
op de werf Kennedylaan 9A. Deze werken starten ’s morgens, maar gezien het over polybeton gaat, volgt het
polieren in functie van de droogtijden, en dit kan snel, maar ook traag gaan, en dus uitlopen tijdens de nacht. In
bijlage de communicatie naar de eigenaar van het gebouw, in de hoop zo ook alle bewoners te bereiken. Maandag
8 maart 2021 en de daaropvolgende nacht zullen er dus werkzaamheden plaatsvinden op de bouwwerf
Kennedylaan 9A die voor geluidsoverlast kunnen zorgen. Om deze werken uit te voeren vraagt Virtus Interior
hiervoor een vergunning voor nachtlawaai aan. Barbara Valkenborgh, Project Manager, zal, indien nodig,
bereikbaar zijn tijdens de nacht via het telefoonnummer 0495 63 22 82.
WETTELIJKE BEPALINGEN
- Decreet lokaal bestuur 22 december 2017 en latere wijzigingen;
- Codex van de Lokale Politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken 2019, deel twee verstoring van de openbare
rust 2.1 geluidsoverlast, 2.1.1 niet hinderlijk geluid, artikel 2;
BESLUIT
Artikel 1
De burgemeester verleent een vergunning voor nachtlawaai aan Virtus Interior Solutions, Maanstraat 2, 2800
Mechelen om tijdens de avond van maandag 8 maart 2021 en aansluitend de nacht op dinsdag 9 maart 2021 op de
werf in de Kennedylaan 9A het polieren van de betonwerken uit te kunnen voeren.
Artikel 2
De politie kan controle doen.
Artikel 3
Overtredingen worden bestraft met politiestraffen.
Artikel 4
Deze richtlijnen worden samen met de goedkeuring overgemaakt aan de aanvrager.
Artikel 5
Deze verordening wordt bekend gemaakt volgens het decreet van lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere
wijzigingen.
Artikel 6
Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan het provinciebestuur, de griffies van de rechtbank van eerste aanleg en
de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken.
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
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