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ZITTING VAN 26 MAART 2019

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
Johan Geens, Algemeen directeur

Aanvullend politiereglement : afbakenins parkeerstrook N2 - t.h.v. Staatsbaan 178
(bakkerii Dauwl
Classificatiecode: 581.10 Verkeer - algemeen

Feiten en context
Bakkerij Dauw vraagt om parkeermogel'rjkheid voor hun handelszaak zodat klanten niet beboet
worden. De gemeente heeft daarop gereageerd door middel van een voorstel om een tijdelijke
verkeersregeling in te stellen. Dit voorstel werd ter goedkeuring voorgelegd aan het bevoegde
departement mobiliteit & openbare werken, afdeling Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid, gelet
op het feit dat dit een voorstel langsheen een gewestweg betreft.

Voormeld departement heeft vervolgens laten weten dat deze maatregel niet kan via een tijdelijke
regeling, maar via een aanvullend reglement, dat eerst goedgekeurd moet worden door de
gemeenteraad.
Na goedkeuring van de gemeenteraad, moet dit aanvullend reglement opnieuw ter goedkeuring
worden voorgelegd aan het departement Mobilite¡t & openbare werken.

Juridische gronden
Artikel 12 van 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 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
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plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, de gegevensbank van de aanvullende reglementen
en de berekening van de termijnen.

Koninklijk besluit van 1 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 LL oktober 1976
Dit besluit bepaalt de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de
verkeerstekens.
Omzendbrief MOB/2009/01van 3 april 2009
Deze omzendbrief omschrijft de totstandkoming van een aanvullend reglement op initiatief van een
gemeente.
Algemeen politiereglement van de gemeente Lubbeek

Argumentatie
De problematiek omtrent parkeermogelijkheden werd besproken met de politiezone Lubbeek.
Vanuit de poltiezone Lubbeek werd een suggest¡e gedaan om parkeerstroken te signaleren ter

hoogte van de winkel Dauw, door middel van markeringen enerzijds, in combinat¡e met de borden
E9b, een pijl die het begin en einde van de maatregel aanduid en een beperking van tijd, namelijk

30min.
die het aanvullend politiereglement aanpast voor de hierboven
aangehaalde maatregelen, zal opnieuw moeten voorgelegd worden aan het departement mobiliteit
& openbare werken. Dit departement moet het aanvullend politiereglement finaal goedkeuren.
De gemeenteraadsbeslissing

Besluit

Artikel

1.

Vult het aanvullend politiereglement aan als volgt:

Art. 5 van hoofdstuk 5 van het aanvullend gemeentelijk politiereglement aangaande het stilstaan en
pa

rkeren.

A. Lubbeek, wordt aangevuld met:

b. Staatsbaan

2. parkeerstrook te signaleren ter hoogte van Staatsbaan L78 (Bakkerij Dauw)

Deze maatregel zal aangeduid worden door middel van markeringen, de borden E9b, een pijl die het

begin en einde van de maatregel aanduiden en een beperking van tijd, nl. 30min.
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Namens de gemeenteraad
De Algemeen directeur,

De Voorzitter,

Johan Geens

Hugo Simoens

Voor éénsluidend afsch rift,
Lubbeek, 28 maart 20L9

De Algemeen d

t,

De Voorzitter,

Hugo

moens
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