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Vanderzeypen, Gilberte Muls, Walter Vangoidsenhoven, Jeroen Verbinnen, Benny Van Goethem,
Leden
Klaas Gutschoven, Algemeen directeur

Aanvullend Reglement betreffende Korenbloemstraat, Kerkdreef en Martelarenplaats :
instellen voetgangerszone
Classificatiecode: 205.259 Mobiliteit en verkeerswezen
Feiten en context
Herhaalde klachten over foutief geparkeerde wagens in de Korenbloemstraat.
Regelmatig vandaliseren van de verzinkpalen door onbekenden.
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.
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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.
Algemeen politiereglement van de gemeente Lubbeek.
De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;
Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Artikel 22 sexies van de wegcode KB 01/12/1975.
Advies commissie
De commissie verleent een gunstig advies.
Argumentatie
De problematiek werd herhaaldelijk besproken en is gekend. In collegezitting van 5 februari 2021
werd beslist om aan de gemeenteraad te vragen een aanvullend reglement te willen aannemen.
Bespreking en Politieadvies als bijlage gevoegd.
Stemming
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1. Het aanvullend politiereglement aan te vullen als volgt:
In het gebied Korenbloemstraat begrensd door op en afrit naar de parking tot aan het kruispunt
met de Wolvendreef, Gemeentestraat en de Kerkdreef geldt:
de voetgangerszone wordt afgebakend. Het begin van de voetgangerszone wordt aangeduid;
fietsers hebben eveneens toegang;
ook het einde van de voetgangerszone wordt aangeduid.
- verkeersborden F103
- verkeersborden F105
Het gebied is stapvoets toegankelijk voor vergunningshouders met badges voor de verdwijnpalen.

Art. 2.
Op de Korenbloemstraat van het kruispunt met de Nachtegalenstraat tot de inrit van de
parking geldt:
het is iedere bestuurder verboden de onderbroken streep te overschrijden, behalve om in te halen,
om links af te slaan, om te keren of om van rijstrook te veranderen.
- wegmarkeringen overeenkomstig art.72.3 van de wegcode

Art. 3.
Dit aanvullend reglement treed in werking vanaf 1 Augustus 2021.

Pagina 3 van 3
Art. 4.
Dit aanvullend reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig art. 286 en 287 van het Decreet
Lokaal Bestuur.
Art. 5.
Dit aanvullend reglement wordt overgemaakt aan de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid
ter kennisgeving.
Bijlage(n):
- CBS Parkeerproblematiek Korenbloemstraat_ aanhouden...pdf
- VTA_04 Lubbeek.pdf
Namens de gemeenteraad:
De Algemeen directeur,

De Voorzitter,

Klaas Gutschoven

Hugo Simoens
Voor éénsluidend afschrift,
Lubbeek, 26 mei 2021

De Algemeen directeur,

De Voorzitter,

Klaas Gutschoven

Hugo Simoens

