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Aanwezig: Hugo Simoens, Voorzitter
Theo Francken, Burgemeester
Paul Duerinckx, Davy Suffeleers, Tania Roskams, Pieter Verheyden, An Wouters, Schepenen

Geert Bovyn, Raf De Canck, Martine Adams, Ellen Lammens, Jo Pierson, Werner Boullart, Liesbeth
Smeyers, Sarah Delanoeije, Fons Creuwels, Pascale Alaerts, Daniëlle Vanwesenbeeck, Gilberte Muls,
Walter Vangoidsenhoven, Leen Sempels-Verreck, Jeroen Verbinnen, Maïlee Hovsepian, Leden
Lidie Vansingel, Algemeen directeur - waarnemend
Verontschuldigd

: Joha

n Geens, Algemeen directeur

Aanvullend reglement houdende verkeersmaatregelen - N2 - Diestsesteenweg (ter hoogte
van school Eurekal
Classificatiecode: 205.259 Mob¡lite¡t en verkeerswezen

Feiten en context
Het Vlaams Gewest heeft beslist om een variabele zone 30 in te stellen op de Diestsesteenweg ter
hoogte van de school Eureka. Naar aanleiding van deze beslissing heeft het gewest aan de stad
Leuven gevraagd om het aanvullend reglement hiervan op te stellen en overte maken aan de
gemeente Lubbeek.
Een gelijkaardige versie hiervan

dient door de gemeenteraad van Lubbeek te worden goedgekeurd,
om vervolgens over te maken aan het Vlaams huis voor Verkeersveiligheid, afdeling Beleid Mobiliteit
& Verkeersveilgiheid, dit ter goedkeuring.
Juridische gronden

Artikel t2van de wet politie op het wegverkeer van 16 maart 1968.
Alle verbodsbepalingen zullen door middel van gepaste opschriften en verkeersborden ter kennis
gebracht worden van de weggebruikers.
Artikel 186 van het gemeentedecreet.
Reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen
en van de burgemeester worden niet meer bekend gemaakt via aanplakbrief, maar door publicatie
op de gemeentelijke website, met vermelding van datum waarop ze werden aangenomen en de
datum waarop ze op de website bekendgemaakt worden.
Decreet van L6 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
Dit decreet bepaalt de modaliteiten van de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, de gegevensbank van de aanvullende reglementen
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en de berekening van de termijnen.
Koninklijk besluit van L december L975.
Dit besluit handelt over het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik
van de openbare weg.
Besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009.
Dit besluit bepaalt de modaliteiten van de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Ministerieel besluit van 11. oktober L976.
Dit besluit bepaalt de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de
verkeerstekens.
Omzendbrief MO8/2009 /Otvan 3 april 2009.
Deze omzendbrief omschr'ljft de totstandkoming van een aanvullend reglement op initiatief van een

gemeente.
Algemeen politiereglement van de gemeente Lubbeek.
Het aanvullend reglement van stad Leuven, d.d.8/03/20L9 houdende verkeersmaatregelen - N2Diestesteenweg ter hoogte van school Eureka.
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Argumentatie
Naar aanlciding van dc bcslissing op dc PCV (Provincialc Commissic Vcrkccrsveilgheid) om een
variabele zone 30 in te stellen op de Diestsesteenweg (N2), ter hoogte van de school "Eureka", heeft
het gewest aan de stad Leuven gevraagd om het aanvullend reglement hiervan op te stellen en over
te maken aan de gemeente Lubbeek.
Gelet op het feit dat de overzijde van school "Eureka", op het grondgebied van de gemeente Lubbeek
(Linden) ligt, dient Lubbeek een gelijkaardige versie door de gemeenteraad te laten goedkeuren. Na
de goedkeuring door de gemeenteraad, moet dit aanvullend reglement nog ter soedkeurine worden
overgemaakt aan het Vlaams Huis voor Verkeersveiligheid, afdeling Beleid Mobiliteit &

Verkeersveiligheid.

Op het grondgebied van Lubbeek zou het gaan om de zone afgebakend tussen de hiernavolgende
pu

nten:

Vanaf Diestsesteenweg 65 tot net voorbij de inrit van woning nummer Diestesteenweg 27.
Bijgevoegde plannetjes in bijlage van dit voorstel verduidel'rjken deze zone/woningen.

Stemming
Verdaagd met eenparigheid van stemmen

Besluit

Artikel 1. Vult het aanvullend politiereglement aan als volgt:

Hoofdstuk 1,
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Verboden en beperkt verkeer:

art. 6b¡s : op de navolgende wegen wordt een variøbele zone 30 in de schoolomgevÍng afgebakend
B.LINDEN

l.Diestsesteenweg (N2)ter hoogte van de school Eureka. Vanaf Diestsesteenweg 65 tot net voorbij
de inrit van woning nummer Diestesteenweg 27.
Deze maatregel wordt

ter kennis gebracht met de verkeersborden

:

-Variabele C43 zone 30

Art. 2. Laat bovenvermelde signalisatie aanbrengen overeenkomstig de bepalingen van het

KB en het
MB. De kosten, verbonden aan het plaatsen, onderhouden en vernieuwen van de verkeerstekens,
gedragen worden door de wegbeheerder. De verkeerstekens die strijdig zijn met de bepalingen van

dit reglement moeten onmiddell'rjk worden verwijderd.
Art. 3. Legt het reglement ter GOEDKEURING voor aan de Vlaamse Overheid Afdeling Beleid
Mobilite¡t en Verkeersveiligheid te Brussel.
Art. 4. Maakt het reglement bekend overeenkomstig de bepalingen van artikel 285-286-287 van het
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017

Namens de gemeenteraad
De Algemeen directeur -

De

waarnemend,

Voorzitter,

Hugo Simoens

Lidie Vansingel

Voor éénsluidend afsch rift,
Lubbeek, 6 mei 2019

De Algemeen directeur -

De

Voorzitter,

waarnemend,

Hugo Simoens
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