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UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD

.E

ZITTING VAN 30 APRIT 2019
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nwezig: Hugo Simoens, Voorzitter

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: Johan Geens, Algemeen directeur

Aanvullend reEle ment houdende
invoeren venstertiiden

- verzinknalen Linden centrum -

Classificatiecode: 205.259 Mobiliteit en verkeerswezen

Feiten en context
ln Linden centrum werden reeds inzinkbare paaltjes geplaatst conform de afgeleverde
omgevi ngsvergu nn ing d.d. tU 72/20L7 .
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.
Gelet op het feit dat het noodzakelijk is om een tijdsvenster in te voeren (om leveringen vlot te laten
verlopen) is er een aanpassing van het algemeen politiereglement nodig.

Juridische gronden
Artikel L2van de wet politie op het wegverkeer van 16 maart L968.
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 n¡et 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 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
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Dit decreet bepaalt de modalite¡ten van de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, de gegevensbank van de aanvullende reglementen
en de berekening van de termijnen.
Koninklijk besluit van L december 1975.
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 modalite¡ten van de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

Ministerieel besluit van lL oktober 1976.
Dit besluit bepaalt de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de
verkeerstekens.
Omzendbrief MO8/2009 /Otvan 3 april 2009.
Deze omzendbrief omschrijft de totstandkoming van een aanvullend reglement op initiatief van een
gemeente.
Algemeen politiereglement van de gemeente Lubbeek.

Het reglement van de verzinkpalen dat heden ter goedkeuring voorgelegd is aan de gemeenteraad
van april 2019.
Advies commissie
Gunstig advies van de commissie op L6 april 2019.

Argumentatie
Er is een tijdsvenster noodzakelijk zodat leveringen makkelijk kunnen blijven plaatsvinden. Derhalve

wordt voorsecfeld
nm hel fiidcvençfer zndanir¡ in tp ctellen dat leverinsen daocliikc kunnen
'''o----'plaatsvinden tussen 9u-L1u. Dit met uitzondering van zon- en feestdagen.

Stemming
Verdaagd met eenparigheid van stemmen

Besluit

Artikel 1.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om het aanvullend politiereglement aan te vullen als volgt:

Hoofdstuk 1,
Verboden en beperkt verkeer:

art. 10 : op de novolgende wegen is het iedere bestuurder verboden te rijden in beíde rÍchtíngen
met uitzondering von het plaatselijk verkeer en fietsers.
B.tINDEN

L. Korenbloemstraat: vanaf de inrit van de parking gelegen achter de kerk

tot aan het kruispunt met

de Martelarenplaats. (GR 29108/2018).
2. Kerkdreef : vanaf Kerkdreef 7 (scoutslokaal) tot aan het kruispunt met de Martelarenplaats. (GR

2s/08/2}t8l
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3. Ma rtela ren plaats : volled ig (cR

29 / 08 /

20781

->Op voormelde locaties (1+2+3) wordt er op alle dagen {met uitzondering van zon- en
feestdagen) een t¡jdsvenster toegepast met het oog op leveringen, tussen 9u-11u. (GR

30l04l2otel
Deze maatregel

wordt ter kennis gebracht met de bijkomende onderborden:

"Uitgezonderd laden en lossen van maandag tem zaterdag tussen 9u en 11u"
+ "uitgezonderd vergunninghouders"

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

KB en het

MB.

Art. 3. Legt het reglement ter KENNISGEVING voor aan de Vlaamse Overheid, Afdeling Beleid
Mobiliteit & Verkeersveiligheid te Brussel.
Art. 4. Maakt het reglement bekend overeenkomstig de bepalingen van artikel 285-286-287 van het
Decreet Lokaal Bestuur van22 december 2017.

Namens de gemeenteraad:
De Algemeen

directeur -

De Voorzitter,

waarnemend,

Hugo Simoens

Lidie Vansingel

Voor éénsluidend afschrift,
Lubbeek, 6 mei 2019

De Algemeen

directeur -

Voorzitter,

waarnemend,

Hugo Simoens
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