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Verslag 

Raad voor Mobiliteit en Verkeersveiligheid  
 

    
Verslagnummer : 02/2016   

Plaats : Gemeentehuis Lubbeek Datum :  
 

DinsDinsdag 25 oktober 
2012016 

Aanvang : 20.10 uur 
 
Einde :   
22.20 uur 

 

  
Volgende vergaderingen : Dinsdag xx november 2016 – 20u00 – Raadzaal  Gemeentehuis 

 
 
 

    

  NAAM 

 
AANW 

VERONTSCH 
AFW 

 

Stemgerechtigde leden :   

Bestuur :   

Voorzitter 
(Pellenberg) 
 

Jan De Winter 
 

AANWEZIG 

Ondervoorzitter 
(Pellenberg) 
 

 

Gilbert Boutsen AANWEZIG 

Leden :   

Politie Zone Lubbeek Johan Van Vlasselaer 
hoofdinspecteur -                    
wijkoverste PZ Lubbeek 

VERONTSCHULDIGD 

GECORO-raad Pieter Laga 
 

VERONTSCHULDIGD 

Milieuadviesraad 
 

Hendrik Jacobs 
 

AANWEZIG 

Milieuadviesraad 
(plaatsvervanger) 
 

Hilde Walschaerts 
 

AFWEZIG 
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Jeugdraad  
 

 

Sportraad Danny Decupere 
 

AFWEZIG 

Cultuurraad Rina Robben AFWEZIG 

Seniorenraad Daniël Lammens VERONTSCHULDIGD 

Landbouwraad  Erik Nijs 
 

AFWEZIG 

Landbouwraad  
(plaatsvervanger) 

 
 

 

GBS " De Stip "Linden-Binkom" 
(plaatsvervanger) 

Ellen Steensels 
 

AFWEZIG 

GBS " De Stip "Linden-Binkom"  
(effectief) 

Irina Moyersoen 
 

AANWEZIG 

GBS " De Stip "Linden-Binkom" 
(plaatsvervanger) 

  

GBS " De Stip "Linden-Binkom"     
(effectief) 

  

GBS Pellenberg         
(plaatsvervanger) 

Jeroen Ampe 
 

AANWEZIG 

GBS Pellenberg  
(effectief) 

Lien Oliviers AFWEZIG 

VBS "De Linde"  Inge Smets AFWEZIG 

VBS Lubbeek Pieter Pardaens 
 

AANWEZIG 

Binkom Bart Borgers 
 

VERONTSCHULDIGD 

Binkom   

Linden André Vits 
 

AFWEZIG 

Linden André Collaer 
 

AFWEZIG 

Linden Kristof Scheldemans 
 

AFWEZIG 
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Lubbeek Dana Borremans 
 

AANWEZIG 

Lubbeek Liesbeth Smeyers 
 

AFWEZIG 

Lubbeek Gert Storms 
 

AFWEZIG 

Lubbeek Guido Salaets VERONTSCHULDIGD 

Pellenberg Edgard Van Gijsel 
 

AANWEZIG 

   

   

   

   

Niet-stemgerechtigde leden :   

afgevaardigden beleid :    

Waarnemend burgemeester 
 

Tania Roskams AFWEZIG 

voorzitter van de gemeenteraad 
 

Jo Pierson AFWEZIG 

schepen van jeugd 

(of afgevaardigde) 

Davy Suffeleers AFWEZIG 

schepen van onderwijs 

(of afgevaardigde) 

Gilberte Muls AANWEZIG 

schepen van duurzaamheid 

(of afgevaardigde) 

Geert Bovyn AANWZIG 

schepen van infrastructuur en 
mobiliteit 

(of afgevaardigde) 

Paul Duerinckx AANWEZIG 

afgevaardigden  

politieke fracties : 

   

Open VLD-fractie Daan Wij 
 

AANWEZIG 
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sp.a-fractie Georges Ons 
 

AANWEZIG 

CD&V Simon Moors 
 

VERONTSCHULDIGD 

GROEN-fractie  Werner Boullart 
 

VERONTSCHULDIGD 

 NVA-fractie Veerle Daems 
 

VERONTSCHULDIGD 

 Lubbeek Leeft-fractie Eric Goossens 
 

AANWEZIG 

   

Diensthoofd Openbare Werken - 
Milieu 

 

Bruno Van Horenbeek AFWEZIG 

Mobiliteitsambtenaar Theo Abts 

 

AFWEZIG 

verslaggever Marijke Verbeylen AANWEZIG 

 

Numeriek overzicht stemgerechtigde leden : 
Het organiek reglement bepaalt dat er “minstens een gewone meerderheid moet zijn om geldig te 
vergaderen”. 

▪ totaal aantal effectieve leden :      
▪ aantal stemgerechtigde leden :  
▪ aantal verontschuldigde leden :  
▪ aantal afwezige leden :   

Quorum:  % 
 
Inleiding: 
De voorzitter, Jan De Winter, stelt de vraag of de leden van de RMV het goed vinden als hij de functie 
van voorzitter terug opneemt. (Hij was een jaar on-hold). De ondervoorzitter na zolang de functie waar. 
De leden hebben geen bezwaar. 
 
De voorzitter opent de vergadering om 20u 15. 

 
Dagorde: 

1. Goedkeuring verslag RMV van dinsdag 29 maart 2016. (in bijlage) 
Het verslag van 29 maart 2016 wordt unaniem goedgekeurd. 
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2. Advies van de RMV over het verwijderen van alle verkeersdrempels in de gemeente. Per 1 juli 
is de zonering 50 op het grondgebied van de gemeente Lubbeek ingevoerd. 

 Bijlage * lijst met vluchtheuvels in bijlage 
   * Reglementering betreffende verkeersdrempels en verkeersplateaus   
 

- Inventarisatie van de verkeersdrempels en verkeersplateaus in de gemeente Lubbeek. 
- De lijst met verkeersdrempels en verkeersplateaus dient nagezien – verbeterd en aangevuld  te    

worden → taak van verantwoordelijke van de wegen, Danny Alaerts. 
 → op de St-Gertrudendries ligt een verkeersdrempel – niet op de Grotendries 
 → in de Lostraat (Pellenberg)  op de grens met Kessel-Lo ligt een verkeersdrempel 
 
Mening van de aanwezige leden: 
- Edgard Van Gijsel:  → verkeersplateaus zijn OK 
   → is tegen verkeersdrempels 
 
- Dana Borremans:  → verkeersplateaus zijn OK → bij de overgang van 70km naar 50km 
   → is tegen verkeersdrempels 
 
- Hendrik Jacobs:  → verkeersplateaus zijn OK 
   → is tegen verkeersdrempels 
 
- Pieter Pardaens:  → in de St-Gertrudendries is de verkeersdrempel niet nodig → er zijn  
       genoeg bochten in de weg om het verkeer af te remmen 
 
- Geert Bovyn:  → is tegen verkeersdrempels 
   → wel voldoende snelheidscontroles uitvoeren 
 
- Irouchka Moyersoen:   
 
- Georges Ons: → verkeersdrempels zijn OK 
   → wat is het kostenplaatje voor het weghalen van de verkeersdrempels? 
 
- Daan Wij:   → verkeersdrempels zijn OK – vooral op sluipwegen 
   → verkeersplateaus zijn OK 
 
- Gilbert Boutsen: → als de verkeersdrempels weggedaan worden → wel iets alternatiefs om 
        de snelheid te minderen. 
   → op het Plein te Pellenberg→ de verkeersdrempels zijn niet aangepast bij 
        het heraanleggen van het Plein.  
   → in de Slijkstraat is het beton op sommige plaatsen uitgeslepen. Reden? 
 
- Jan De Winter: → op het Plein ligt een verkeersplateau – het is er 50km/u rijden, geen  
        70km/u.   
 
 - Jan De Winter:  
 - wat hebben we nodig om de juiste beslissingen te nemen? 
 - goede argumenten hebben waarom de verkeersdrempel wel weggedaan moet worden – 
   of waarom die verkeersdrempel niet. 
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 - argument kan zijn: te duur ...... 
 

- Jan De Winter stelt voor een werkgroep voor de verkeersdrempels en verkeersplateaus samen 
te stellen. Per deelgemeente dient er zeker iemand bij te zijn. 

  
Werkgroep verkeersdrempels/verkeersplateaus: 
Trekkers van de werkgroep en Lubbeek St-Martinus:  
 Hendrik Jacobs -  pikke_jaco@hotmail.com  - 016/489128 
 
Voor Pellenberg:  
 Jan De Winter – jan_de_winter@telenet.be  -  jan.de.winter@dwconsulting.be 
 0479/33 17 18 
 Edgard  Van Gijsel – edgard.vangijsel@proximus.be – 016/46 29 98 of 0475/60 89 15 
 
Voor Linden: 
 Paul Duerinckx – paul.duerinckx@skynet.be – 0475/23 22 58 
 
Voor Lubbeek St-Martinus:  
 Dana Borremans – dana_borremans@hotmail.com – 016/89 31 19 
 Jeroen Ampe – jeroenampe@gmail.com – 0478/67 92 91 of 016/23 62 64 
 
Voor Binkom: 
 Daan Wij – daangronitz@msn.com – 0472/30 40 39 (onder voorbehoud, als er zich geen 
 andere kandidaten aanmelden)  
 X 
 
Voor Lubbeek St-Bernard:  
 X 
 X 
 
- Tekstje naar alle leden van de RMV mailen met de vraag of er geïnteresseerden zijn om deel te 
nemen aan de werkgroep, in het bijzonder kandidaten van de deelgemeente Binkom en van St-
Bernard Lubbeek  
 
 

3. Varia: 
 
3.1.  Dorpsstraat – werken fase 2  → nieuwe wegomleiding in voege 

In de Tempelberg wordt veel te hard gereden – er is snelheidsbeperking van 50km/u → 
wordt aan politie gevraagd om snelheidscontroles te doen.   

 
3.2.  Op Herendaal → is omleidingsweg 

Fietsers worden er aangetikt door spiegels van auto’s → wordt aan politie gevraagd om 
snelheidscontroles te doen.   

 
3.3.  Raadslid Boullart vraagt om 30km/u voor zwaar vervoer (3,5 ton of meer) in de  

Meenselstraat in te voeren. 
 

mailto:pikke_jaco@hotmail.com
mailto:jan_de_winter@telenet.be
mailto:jan.de.winter@dwconsulting.be
mailto:edgard.vangijsel@proximus.be
mailto:paul.duerinckx@skynet.be
mailto:dana_borremans@hotmail.com
mailto:jeroenampe@gmail.com
mailto:daangronitz@msn.com
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Visie van de RMV: het lijkt niet logisch om in 1 straat een beperking van km voor zwaar 
vervoer in te voeren. Het moet in een breder kader ‘beperking van zwaar vervoer’ 
besproken worden. O.a. de Dorpsstraat – Herendaal – Meenselstraat - ..... 
 

3.4.  Op de Wauwerdries ligt een kabel over de weg → doel van deze kabel? Van wie komt deze 
kabel? 

De kabel is geen telslang voor fietsers van de dienst mobiliteit of de dienst toerisme van de 
provincie Vlaams-Brabant. Het is er ook niet vanuit de gemeente Lubbeek gelegd. 
→ Navraag gedaan bij provincie Vlaams-Brabant: de kabel is niet van hen, hun dienst 
toerisme heeft geen kabels gelegd om fietstellingen te doen in kader van het 
fietsknooppuntnetwerk. 

  
3.5.  Beeldkwaliteitsplan Linden – Situatie aan beide scholen te Linden 

Er dient gewacht te worden op het pre-advies van Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant. 
 

 
3.6.  Zebrapad Binkomstraat   

De politie stelt voor om het zebrapad na de Molendries aan te leggen. 
Het voorstel van de RMV was het zebrapad thv het bushokje aan te leggen  → voor de 
Molendries.  
De RMV vraagt dat Johan Van Vlasselaer (PZ-Lubbeek) het voorstel om het zebrapad na de 
Molendries aan te leggen komt staven. 
 

3.7. Te laag hangende takken –  te breed uitgegroeide hagen   
Hendrik Jacobs vraag welke dienst hij kan contacteren om melding te maken van te laag 
hangende takken of te breed uitgegroeide hagen. 
Gilberte Muls antwoordt dat hij dit kan melden aan de dienst openbare werken. De eigenaar 
van het perceel waar de struiken of bomen op staan wordt aangeschreven met het verzoek 
om de takken af te doen of de haag in te korten tegen een bepaalde datum. Indien hij 
hieraan  verzaakt, dan stelt de gemeente iemand aan om de takken af te doen – haag in te 
korten → de rekening wordt naar de eigenaar van het perceel waar de struiken – bomen op 
staan gestuurd. 

    
3.8. Dronken jongeren op de openbare weg  

Hendrik Jacobs haalt aan dat hij tijdens de vakantie een 6-tal jongeren te voet dronken over 
de openbare weg zag zwalpen. Zeer gevaarlijk voor de automobilisten. 

    
Vragen aan Bart Nijs, jeugdconsulent, om op de jeugdraad de leiders van de 
jeugdverenigingen  attent te maken op het gedrag van jongeren tijdens fuiven ed. Hen 
hierover aan te spreken. 

  
3.9. Dorpsstraat 

Dana Borremans:  
 - De RMV heeft over de aanleg van de Dorpsstraat (1ste gedeelte) geen advies gegeven. 
 - Het voetpad langs 1 kant aan de kerk → dit gebruiken. 
 - Zebrapad aan de grote poort (IBO) aanleggen. 
 - Onduidelijkheid bij de betrokkene van de VBS Lubbeek. 
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 - Aan de container van de optieker (kleine parking op dorp) is een put – mensen moeten 
op de straat gaan – er is geen bescherming rond.   

 
3.10. Fietspad Bollenberg - Rooilijnplannen.  

Op donderdag 15 december 2016 gaat er een infovergadering door over de rooilijnplannen 
en de aanleg van het fietspad Bollenberg.  
De leden van de RMV worden hierop uitgenodigd. 
 
In 2013 heeft de RMV over het toenmalig voorstel van aanleg fietspad Bollenberg zijn 
advies  
gegeven. 
Jan De Winter, voorzitter RMV, wil informatie over de rooilijnplannen.  

 
3.11. School 3212 Pellenberg      

Gilberte Muls zegt dat bij de uitbreiding van het school Pellenberg het studiebureau 
aandacht heeft voor de mobiliteitsproblematiek aan de school en bij de opmaak van hun 
voorstel hier mee rekening houdt. 
 
Jeroen Ampe, afgevaardigde van school 3212 Pellenberg, vraagt: 
- om bij de verkeersborden van 50 ook een aanduiding van 50 op de grond aan te brengen. 
- om aan het fietspad schuine boorden te maken.     

 

 
 

 
 

 


