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UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 30 JUNI 2020

Aanwezig: Hugo Simoens, Voorzitter
Theo Francken, Burgemeester
Paul Duerinckx, Davy Suffeleers, Tania Roskams, Schepenen
Pieter Verheyden, Raadslid
An Wouters, Geert Bovyn, Schepenen
Raf De Canck, Martine Adams, Tom De Winter - Pieters, Ellen Lammens, Jo Pierson, Werner Boullart,
Liesbeth Smeyers, Sarah Delanoeije, Fons Creuwels, Pascale Alaerts, Gilberte Muls, Walter
Vangoidsenhoven, Jeroen Verbinnen, Benny Van Goethem, Leden
Klaas Gutschoven, Algemeen directeur
Verontschuldigd: Ivan Vanderzeypen, Raadslid

Aanvullend Reglement betreffende doorlopende straat: Mergelstraat
Classificatiecode: 205.259 Mobiliteit en verkeerswezen
Feiten en context
De Gemeenteraad van Holsbeek heeft in zitting van 19 november 2019 haar Aanvullend
verkeersreglement gewijzigd voor het Mergelstraatje.
Het College van Lubbeek heeft deze vraag behandeld in zitting van 17 juni 2019 en beslist het
voorstel voor te leggen aan de gemeenteraad.
Het College van Lubbeek heeft zich in zitting van 11 mei 2020 deze vraag opnieuw behandeld en
besloten om het voor te leggen aan de gemeenteraad.
Het Mergelstraatje is een gemeenteweg, en vormt een grensstraat tussen de gemeente Holsbeek en
de gemeente Lubbeek.


Vanaf het kruispunt Geestbeek-Gobbelsrode is de straat verhard met asfalt tot aan de
woning Mergelstraat 10 (grondgebied Lubbeek) Er staan twee huizen aan de zijde Holsbeek,
en 6 huizen aan de zijde Lubbeek.



Na de woning Mergelstraat 10 gaat de weg over in een aardeweg tot aan de
Houwaartsebaan. Langs het onverhard gedeelte van de weg komen er geen woonkavels
voor.



Het Mergelstraatje is een onderdeel van een wandelroute en ongeschikt voor veel verkeer.



Aan het straatje zijn recent herstellingswerken uitgevoerd.
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Volgens de melding wordt het Mergelstraatje nog meer gebruikt als een sluipweg, wat veel
stof, trillingen en lawaai met zich meebrengt.



Er wordt gevraagd om het Mergelstraatje af te sluiten voor doorgaand verkeer.

Voor het grondgebied Holsbeek werd voor het Mergelstraatje voor het onverharde gedeelte tussen
Mergelstraatje met huisnummer 4 en het kruispunt met de Houwaartsebaan en het verkeer
voorbehouden voor landbouwvoertuigen, voetgangers, fietsers, ruiters en bestuurders van speed
pedelecs.
De maatregel wordt ter kennis gebracht door de volgende verkeersborden:


Het begin van deze zone wordt aangeduid met het bord F99C.



Het einde van deze zone wordt aangeduid met het bord F101C.

Deze borden werden geplaatst door de gemeente Holsbeek.
Voor het grondgebied Lubbeek wordt voorgesteld om in het Mergelstraatje op het kruispunt met
Geestbeek het verkeersbord F45B (doodlopende straat uitgezonderd voetgangers en fietsers +
tractors) te plaatsen.
Juridische gronden
Artikel 12 van 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 16 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
en de berekening van de termijnen.
Koninklijk besluit van 1 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 uitvoeringsbesluit bepaalt de modaliteiten van de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Ministerieel besluit van 11 oktober 1976.
Dit besluit bepaalt de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de
verkeerstekens.
Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009.
Deze omzendbrief omschrijft de totstandkoming van een aanvullend reglement op initiatief van een
gemeente.
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Algemeen politiereglement van de gemeente Lubbeek.
De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;
Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Advies commissie
De commissie beleidsdomeinen d.d. 16 juni 2020 geeft een gunstig advies.
Argumentatie
De aanpassingen werden reeds uitgevoerd op het grondgebied Holsbeek. De opstelling op
grondgebied Lubbeek is voorwerp van een wijziging van het Aanvullend reglement en dient op de
gemeenteraad te worden beslist.
De politie gaf een gunstig advies en stelt voor om volgende borden te plaatsen:
- Het bord F99C duidt een weg aan die voorbehouden is voor landbouwvoertuigen, voetgangers,
fietsers, ruiters en bestuurders van speed pedelecs.
- Het bord F101C duidt het einde aan van een weg die voorbehouden is voor landbouwvoertuigen,
voetgangers, fietsers, ruiters en bestuurders van speed pedelecs.
Bij het gebruik van F99C mogen voetgangers en fietsers de volledige breedte van de weg gebruiken
en de snelheid wordt begrensd tot 30km/u.
Het bord F45b duidt een doodlopende weg aan uitgezonderd voor voetgangers en fietsers. Het
aanwijzingsbord moet voetgangers en fietsers duidelijk maken dat een doodlopende weg voor hen
doorlopend is.

Stemming
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1
Het aanvullend politiereglement aan te vullen als volgt:
HOOFDSTUK 1 : VERBODEN EN BEPERKT VERKEER
Art. 12 : Op navolgende wegen is het verkeer beperkt als doodlopende straat uitgezonderd
landbouwvoertuigen, voetgangers, fietsers, ruiters en bestuurders van speed pedelecs : doorlopende
straat.
A. LUBBEEK
1 in het Mergelstraatje op het kruispunt vanaf het kruispunt met de Geestbeek
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door een bord F45B.
Art. 2.
Dit aanvullend reglement treed in werking vanaf 1 augustus 2020.
Art. 3.
Dit aanvullend reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig art. 286 en 287 van het Decreet
Lokaal Bestuur.
Art. 4.
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Dit aanvullend reglement wordt overgemaakt aan de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid
ter kennisgeving.

Bijlage(n):
- CBS Aanvullend Reglement betreffende doorlopende st...pdf
- CBS Vraag gemeente Holsbeek - Plaatsing borden _weg...pdf
- GR-besluit_19-11-2019-AR_Mergelstraatje_afsluiten_doorgaand_verkeer (1).pdf
- Mergelstraat - signalisatie.msg
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