Afdeling Lier-Koningshooikt

Lier, 16 januari 2022
Aan het College van Burgemeester
en Schepenen

SCHRIFTELIJKE VRAAG

Betreft : Voetgangersplein Veemarkt en verlaagde stoeprand.

Enkele maanden geleden werd het voetgangersplein aan de Veemarkt, tussen de brug en de
frituur, heraangelegd. Ik heb echter al enkele keren moeten vaststellen dat personen in een rolstoel of
een elektrische invalidewagen op de rijbaan rijden van de frituur tot aan de brug.
De reden hiervoor is onmiskenbaar dat er ter hoogte van de frituur geen verlaagde stoeprand is
voorzien zoals op alle andere hoeken van de oversteekplaatsen rondom de Veemarkt, zie foto’s in
bijlage.
Was de heraanleg gepland zonder verlaagde stoeprand op de betrokken locatie of is men vergeten een
verlaagde stoeprand te maken ?
Kan de stoeprand in het kader van de toegankelijkheid voor mindervaliden op die plaats zo vlug mogelijk
verlaagd worden en kan hiervoor een termijn bevestigd worden ?
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Schriftelijke vraag: Voetgangersplein Veemarkt verlaagde stoeprand
Geachte heer Mariën,
In antwoord op uw schriftelijke vraag, kunnen wij u het volgende meedelen:
-

Voor de heraanleg van het voetpad Veemarkt werden de verschillende oversteekplaatsen in de LAT besproken
en samen met een vertegenwoordiger van de LAT geëvalueerd ter plaatse. Binnen dit werk werden deze dan ook
mee geoptimaliseerd, zowel aan de zone ‘ambulante handel’ als aan de overzijde (busperrons).

-

De boordsteen ter plaatse van frituur Leuvense Poert werd niet aangepast vermits dit geen officiële
oversteekplaats betreft.

Hopende u correct geïnformeerd te hebben,
Met vriendelijke groeten
Katleen Janssens

Rik Verwaest

Digitaal ondertekend
door Katleen
Janssens (Signature)
Datum: 27-01-2022
16:29:04

Digitaal ondertekend
door Rik Verwaest
(Signature)
Datum: 28-01-2022
10:20:13

Algemeen directeur

Burgemeester

Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 LIER

tel. 03 8000 300
info@lier.be

www.lier.be
www.sociaalhuislier.be

