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Lier, 7 oktober 2021

Aan het College van Burgemeester
en Schepenen

SCHRIFTELIJKE VRAAG

Betreft : valpartijen door blindengeleidestroken

Op 7 oktober ben ik geïnformeerd geworden over 2 valpartijen veroorzaakt door de
blindengeleidebanen op de Grote Markt ter hoogte van KBC en apotheek Goed. Over één valpartij
werd ik door het slachtoffer zelf ingelicht. Op 6 oktober ll. struikelde en viel hij door een losliggende en
omhoogstekende tegel van de geleidebanen op de hierboven genoemde locatie. Hij is licht gekwetst
en kan momenteel moeilijk gaan. Hij heeft helaas geen aangifte gedaan.
Terwijl ik foto’s nam van de betrokken tegels vertelde mij een andere persoon, dat hij enkele dagen
geleden getuige was geweest hoe een oudere dame, eveneens op dezelfde plek en in dezelfde
omstandigheden zoals hierboven beschreven, was gevallen. Of de dame gekwetst was en/of aangifte
heeft gedaan wist hij niet.
Feit is dat de tegels op de hierboven genoemde locatie er afschuwelijk slecht bijliggen (zie foto’s 1566
tot en met 1572). Ook ter hoogte van BNP Paribas en huis nr. 4 liggen de tegels zodanig slecht dat er
een acuut valrisico is, zie foto’s 1573 en 1574.
Het is trouwens niet de eerste keer dat deze blindengeleidestroken moeten hersteld worden.
Het lijkt me raadzaam om de geleidestroken romdom de markt helemaal te inspecteren.
Kunnen de stroken op de beschreven locaties zo dringend mogelijk en duurzaam hersteld worden ?
Wat is er structureel misgelopen met de aanleg van deze stroken ?
Hoeveel aangiftes zijn er geweest met betrekking tot valpartijen op de Grote Markt en met welke
oorzaak ?
Met vriendelijke groeten,
Walter Marien
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Schriftelijke vraag: valpartijen blindegeleidestroken
Geachte heer Mariën,
In antwoord op uw schriftelijke vraag, kunnen wij u het volgende meedelen:
1.

Kunnen de stroken op de beschreven locaties zo dringend mogelijk en duurzaam hersteld worden ?
De komende twee maanden nemen de Novemberfoor en Kerst in Lier de Grote Markt in waardoor de
herstellingen niet uitgevoerd kunnen worden. De blindengeleidetegels ter hoogte van KBC zullen tijdelijk in eigen
beheer vervangen worden omdat deze niet enkel los liggen maar ook gebroken zijn. Dit is slechts een tijdelijke
oplossing van het probleem.

2.

Wat is er structureel misgelopen met de aanleg van deze stroken ?
Momenteel liggen de vast gelijmde tegels op een bedding van magere beton. Op sommige plaatsen worden deze
tegels overreden door zwaar verkeer en barsten deze tegels.
Op die locaties zal de aannemer de tegels vervangen door nieuwe tegels. De bedding wordt dieper gemaakt en
de tegels worden op een fijne steenslag (split) gelegd.

3.

De dienst meldingen heeft sinds augustus van dit jaar een vijftal meldingen ontvangen over de slechte staat van
de blindegeleidestroken. Er waren geen meldingen van valpartijen.
Ook bij de Lierse politie is er geen enkele geregistreerde melding over een val ten gevolge van de
blindegeleidestroken op de Grote Markt gemaakt, er werden geen processen-verbaal opgesteld.

In 2020 waren er drie meldingen over een val op de Grote Markt (openbaar domein):

-

een melding op 28/2: ‘val van een persoon’, zonder aanduiding van de exacte reden. Geen verdere
politionele tussenkomst vereist.

-

een melding van 27/6: ‘persoon ligt in het midden van de rijbaan’, reden van de val niet vermeld. Geen
verdere politionele tussenkomst vereist.
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-

een melding op 5/9 ‘val van een persoon’, zonder aanduiding van de exacte reden. Geen verdere politionele
tussenkomst vereist.

Hopende u correct geïnformeerd te hebben,
Met vriendelijke groeten
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