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UITTREKSEL UIT HET NOTUTENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD

ZITTING VAN 30 APRIL 2019

H

ugo Simoens, Voorz¡tter

Theo Fra ncken, 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 directeu r

Reglement omtrent verzin kpa len centru m Linden
Classificatiecode: 205.259 Mobiliteit en verkeerswezen

Feiten en context
ln Linden centrum werden reeds inzinkbare paaltjes geplaatst conform de afgeleverde
omgevingsvergu nn ing d.d. LL/ t2/2017.
Deze paaltjes kunnen bediend worden door middel van een soort badge-systeem. Het gebruik van dit

systeem dient in een reglement gegoten te worden, dat dient goedgekeurd te worden door de

gemeenteraad.
Na goedkeuring van het reglement, zal de burger binnen de betreffende afgebakende zone worden
aangeschreven/via flyers om zich naar het gemeentehuis te begeven/eventueel via een online-tool
om zich in te schrijven, om vervolgens een afstandsbediening te bekomen. Hierop zal een waarborg
worden ingesteld van L50 euro.

De waarborg dient betaald te worden op de scharnierrekening van de gemeente Lubbeek,
reken ingnu mmer: 096-1235900-44.

Het volledig uitgeschreven reglement kan je in bijlage van dit voorstel vinden.

Advies commissie
Gunstig advies van de commissie op 16 april 20L9.

Argumentat¡e
Het goedkeuren/invoeren van dit reglement dringt zich op in Linden centrum. Er wordt danig
misbruik gemaakt en de burgers worden uiterst creatief om de zone alsnog te benaderen met
gemotoriseerd verkeer.
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Het is noodzakelijk om een venstertijd in te voeren, dit elke dag (met uitzondering van zon- en
feestdagen) tussen 9u en L1u.
Op deze manier krijgen leveranciers alsnog de kans om de zone te betreden om noodzakelijke

leveringen/ophalingen te

ga ra

nderen.

De wegneembare palen kunnen weggenomen worden via een universele sleutel die aan de

hulpdiensten bezorgd moet worden.
De vleugelmoer aan de slotstang vormt tevens een ingebouwd "breukelement" en is na aanrijschade
eenvoudig te vervangen. Bijkomend zijn er ook wegneembare palen geplaatst bij de oude ingang van
de parking achter de kerk.

Stemming
Met 22 stemmen voor (Hugo Simoens, Theo Francken, Paul Duerinckx, Davy Suffeleers, Tania
Roskams, Pieter Verheyden, An Wouters, 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,
Maïlee Hovsepian), 1 onthouding (Jeroen Verbinnen)
Qaclr rit

Artikel 1. Het reglement goed te keuren als volgt:
Retlement met betrekkinR tot het gebruik van de verzinkpalen tussen het Martelarenplein,
Kerkdreef en Korenbloemstraat te Linden.

Er worden verzinkpalen geïnstalleerd tussen het Martelarenplein, Kerkdreef en Korenbloemstraat

te

Linden, dit conform de afgeleverde omgevingsvergunning d.d. LL/12/2017.
De zone wordt fysiek afgesloten met verzinkpalen, 's Ochtends tussen 9u en LLu (behalve op zondag)
staan deze palen in geopende stand zodat alle bestuurders van voertuigen mits een gewettigde
reden (bv. laden en lossen) zich toegang tot de voetgangerszone kunnen verschaffen. Buiten deze
uren worden de palen terug ¡n opgerichte stand vergrendeld.
De verzinkpalen mogen alleen

worden neergelaten in uitzonderingssituaties.

Deze uitzonderingen zijn opgenomen in het KB houdende het algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg van 1 december 1975, artikel 22 sexics
"verkeer in de voetgangerszones";
De bewoners tussen de zone van deze twee verzinkpalen, kunnen een afstandsbediening bekomen

bij de gemeente Lubbeek, mits betaling van een waarborg van 1-50 euro;
Het gebruik van de verzinkpalen dient geregeld te worden in een reglement;

Artikell.
Voor het gebruik van de verzinkpalen, die toegang geeft tot de zone op het Martelarenplein, die
werd afgebakend tussen de Kerkdreef en de Korenbloemstraat, is een afstandsbediening nodig.
Een waarborg van 150 euro dient gestort te worden op het rekeningnummer 096-1235900-44 van de
gemeente Lubbeek.
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De waarborg wordt als dusdanig vastgesteld op 150 euro per afstandsbediening, ongeacht het gaat

over een nieuwe afstandsbediening, een duplicaat wegens verlies of diefstal.

Artikel2.
Door het aanvaarden van de afstandsbediening verklaart de aanvrager zich akkoord met de
gedragsregels zoals hieronder vermeld:
De uitgereikte afstandsbedieningen zijn uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik. De
geregistreerde aanvrager blijft tot aan een eventuele teruggave verantwoordelijk voor het gebruik
van de ontvangen afstandsbediening.
De afstandsbediening is persoonlijk en er wordt maximum één exemplaar per (volwassen) persoon
geregistreerd.

Aangelanden zullen de afstandsbediening enkelgebruiken om zichzelf toegang te verschaffen tot hun
garage of eigendom.

Parkeren binnen deze zone is niet toegestaan. Wanneer er toch geparkeerd wordt dan behoudt de
gemeente Lubbeek zich het recht om de betrokken voertuigen te laten verwijderen.
De afstandsbedieningen dienen met zorg behandeld te worden. De gemeente Lubbeek kan niet
verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele defecten. De aanvrager staat zelf in voor het
vervangen van de batterijen.

Eventueel verlies of defect van de afstandsbediening wordt zo snel mogelijk gemeld bij de gemeente
Lubbeek.
Bij verlies of defect kan de aanvrager bij de gemeente Lubbeek terecht voor vervanging van de
afstandsbediening. De eventuele kostprijs van de herstelling door de fabrikant, dan wel een nieuwe
afstandsbediening, worden doorgerekend aan de aanvrager.
De verzinkbare paal wordt enkel bediend door middel van de ontvangen afstandsbediening. Het
overrijden van de paal is enkeltoegestaan bij een groen lichtsignaal op de bijhorende seinpaal. De
werking van de paal zal op geen enkele manier belemmerd worden.

Wanneer het gebruik van de afstandsbediening niet meer gewenst of nodig is, kan de aanvrager deze
afstandsbediening terug inleveren bij de gemeente Lubbeek. Wanneer de afstandsbediening zich in
goede en werkende staat bevindt, zal de waarborg terugbetaald worden door de financiële dienst,
door middel van overschrijving op de aanvra ger zijn/haar rekeningnummer.
Wanneer de aanvrager van domicilie veranderd (naar buiten de zone), dient hij/zij zich op eigen
initiatief te begeven naar de gemeente Lubbeek, om de afstandsbediening in te leveren. De
gemeente voorziet na de dag van de officiële domicilieverandering, een periode van 30 dagen om de
waarborg vast te houden. Na deze 30 dagen vervalt de waarborg en het recht op teruggave van de
waarborg aan de aanvrager.

Artikel3
Voor andere afwijkingen zoals een verhuis of een bouwwerf binnen de betreffende zone, zal in de
vergunning voor voetpadinname worden opgenomen dat de voertuigen binnen de laad- en lostijden
de voetgangerszone binnen te rijden.
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Art. 2. Na goedkeuring, de bewoners binnen deze zone op de hoogte te brengen van dit reglement,
zodat zij weten welke stappen zij kunnen ondernemen om een afstandsbediening aan te schaffen.
Namens de gemeenteraad

Voorzitter,

De Algemeen directeur -

De

waarnemend,

Hugo Simoens

Lidie Vansingel

Voor éénsluidend afschrift,
Lubbeek, L0 mei 20L9

De Algem

n directeur,

De

Voorzitter,

Simoens
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