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UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE
GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 24/09/2014

Aanwezig : Pierson Jo,voorzitter
Francken Theo, burgemeester
Duerinckx Paul, Muls Gilberte, Stroobants Katrien, Roskams Tania, Van Coppenolle Koenraad,
schepenen
Vranckx Freddy, Stas Marina, Vanderzeypen Ivan, Van Brusselt Jan, Creuwels Fons, Bovyn Geert,
Alaerts Pascale, Vangoidsenhoven Walter, De Canck Raf, Boullart Werner, De Winter-Pieters Tom,
Lammens Ellen, Vangilbergen Herman, Wij Daan, raadsleden
Geens Johan, secretaris
Verontschuldigd :Suffeleers Davy, schepen
Vanbever Martine, Hofkens Andries, raadsleden

VOORWERP : Financiële zaken: Retributiereglement op het plaatsen van verkeersspiegels
DE GEMEENTERAAD;
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet en het Gemeentedecreet;
Gelet dat er vraag is van de inwoners van de gemeente Lubbeek om verkeersspiegels te plaatsen;
Gelet op de noodzakelijkheid om hiervoor een retributiereglement op te stellen;
Gelet op de vigerende onderrichtingen;
Gelet op het gunstig advies van de commissie algemene zaken, financiën, grondgebonden-, culturele-,
burger- en welzijnszaken en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden van 09 september 2014;
Gelet op het volgend ingediend amendement vanwege raadsleden Freddy Vranckx, Geert Bovyn, Walter
Vangoidsenhoven, Herman Vangilbergen en Alfons Creuwels:
“Het artikel 3 van het huidige reglement bevat 2 voorwaarden onder a en b, wij willen hier een aanvulling
toevoegen onder punt b namelijk gesteund op de adviezen van de politie en de mobiliteitsambtenaar.
Motivatie: Als je de behandeling van de aanvraag alleen laat afhangen van een gunstig advies van het
college van burgemeester en schepenen kan er willekeur ontstaan, hetgeen in ieder beslissingsbeleid nefast
kan zijn. Daarom behandeling van de aanvraag op basis van een objectief, deskundig advies, zodat steeds
dezelfde criteria en overwegingen bepalend zijn voor de al dan niet toekenning van de verkeersspiegel.”
Gaat over tot de stemming over dit amendement:
Aantal ja-stemmen 20
Aantal neen-stemmen
Aantal onthoudingen
0
0
Francken Theo
Duerinckx Paul
Muls Gilberte
Stroobants Katrien
Roskams Tania
Vranckx Freddy
Stas Marina
Vanderzeypen Ivan
Van Brusselt Jan
Pierson Jo
Creuwels Fons
Bovyn Geert

Alaerts Pascale
Vangoidsenhoven
Walter
De Canck Raf
Boullart Werner
De Winter-Pieters Tom
Lammens Ellen
Vangilbergen Herman
Wij Daan
Na beraadslaging;
BESLUIT:
Artikel 1. Er wordt een retributie gevestigd voor het plaatsen van verkeersspiegels op particuliere
aanvraag op openbaar domein.
Art.2. De retributie is verschuldigd door degene die de plaatsing van de spiegel vraagt.
Art.3. Een verkeersspiegel wordt geplaatst indien aan de volgende voorwaarden voldaan is:
a) Een verkeersspiegel kan geplaatst worden op verzoek van een particulier indien de aanvraag
schriftelijk wordt ingediend bij het gemeentebestuur;
b) Bij een gunstige beslissing van het college van burgemeester en schepenen, gesteund op de
adviezen van de politie en mobiliteitsambtenaar.
Art.4. Indien na verloop van tijd de zichtbaarheid van de spiegel niet meer voldoet, dient een nieuwe
aanvraag ingediend te worden. Er zal dan ook een nieuwe retributie betaald dienen te worden.
Art.5. Bij diefstal van een verkeersspiegel dient er door de Politie Lubbeek een proces verbaal opgemaakt
te worden.
Een nieuwe verkeersspiegel zal geplaatst worden. De particulier dient geen nieuwe aanvraag in te
dienen en geen retributie te betalen.
Art.6. De retributie wordt vastgesteld op 300 euro (driehonderd euro) per spiegel, dit bedrag wordt
jaarlijks geïndexeerd volgens volgende formule:
( gezondheidsindex oktober jaar n-1/ gezondheidsindex oktober 2014) x 300 EUR, deze indexering
wordt telkens toegepast vanaf 01 januari van het jaar n, ingaand vanaf 01 januari 2015.
Art.7. De retributie moet contant betaald worden nadat het college van burgemeester en schepenen zijn
beslissing omtrent de plaatsing van de spiegel schriftelijk heeft meegedeeld aan de aanvrager.
Art.8. Het retributiereglement treedt in voege op 01 november 2014.
Art.9. Dit besluit af te kondigen en bekend te maken overeenkomstig artikel 186 en 187 van het
gemeentedecreet.
Aantal ja-stemmen 20
Francken Theo
Duerinckx Paul
Muls Gilberte
Stroobants Katrien
Roskams Tania
Vranckx Freddy
Stas Marina
Vanderzeypen Ivan
Van Brusselt Jan
Pierson Jo
Creuwels Fons
Bovyn Geert
Alaerts Pascale
Vangoidsenhoven Walter
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Aantal neen-stemmen 0 Aantal onthoudingen
0

Lammens Ellen
Vangilbergen Herman
Wij Daan
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