Datum: dinsdag 8 september 2015.
Aanwezig: ChrisTaes, Johan Vanhumbeeck, An De Blaes, Caroline Kopmanis, Koen Snaege,
Dany Stassen, Daniël Janssens, Johan Christiaens, Carl Hermans, Chris De Vriendt, Felix
Boels, Johnny Vrijens, Lieve De Clerck, Luk van Biervliet, Tania Humblet, Willem Wollebrants.
Verontschuldigd: Bart Nevens, André De Valck, Hendrik Trappeniers, Leopold Cochet,
Marinus van Greuningen, Willy De Becker.
Afwezig: Leon De Wulf, Marc Vanderlinden, René De Becker,
Plaats: Administratief Centrum - Gemeenteraadszaal
Agenda:
1) Presentatie gegevens verkeer van 2014
2) Verslag van vorige bijeenkomst dd. 9/6/2015 goedkeuren en opvolgen
3) Overzicht van de wegenwerken die tijdens de zomervakantie werden uitgevoerd
4) Stand van zaken fietspad Wijnegemhofstraat
5) Aanbesteding van de (eerste) ANPR-camera
6) Infovergaderingen over ANPR-systeem tegen sluipverkeer, over het circulatieplan
KortenbergNoord en over het voetwegenproject in Everberg
7) Belofte van AWV i.v.m. verkeerslichten aan kruispunt N2 / Noodbosweg / Prinsendreef
8) Kruispunt Stationsstraat/N2, vraag i.v.m. groentijd, antwoord wegbeheerder VlaamsBrabant
9) Nieuwe gemeenschapswacht
10) Varia
___________________________________________________________________________
VERSLAG:
1 Presentatie gegevens verkeer van 2014
Voorstelling van de ploeg Herko.

Voorstelling PPS-presentatie:
Belangrijke punten:
• een dodelijk ongeval
• 21 ongevallen met lichamelijke schade waarvan de helft met fietsers
• geen zwarte punten in Kortenberg
• ongevallen met lichamelijke schade verminderd met de helft
• uitleg over ademtesten en manier van werken, ook voor het opsporen van drugs in
het verkeer.
• snelheidsmetingen en flitscontroles: uitleg over acties,
Vragen en bemerkingen van de leden:
• Flitsen kan alleen vanuit wagen met digitale apparatuur, in Kortenberg staan geen
flitspalen
• Er wordt nergens in de zone 30 geflitst, wegens moeilijk op te stellen voertuig.
• Vraag van PZ Herko aan leden: plaatsen van veel foutparkeren doorgeven, veel
foutparkeren in parkeervakken.
• Controle op het niet respecteren van blauwe zone gebeurt door de gemeenschapswachten

• Parkeerplaatsen gaan vaak verloren na infrastructuurwerken door aangepaste
aanleg. Te weinig parkeerplaatsen verhoogt het aantal foutparkeren.
• Voor gemeentehuis staan vaak 3 voertuigen op de parkeerplaatsen voor andersvaliden, terwijl er maar 2 plaatsen zijn. Vaak staan er gemeentevoertuigen op het
voetpad voor het gemeentehuis.
2 Verslag van vorige bijeenkomst dd. 9/6/2015 goedkeuren en opvolgen
- Er zijn geen opmerkingen op het verslag van de vorige vergadering.
- De adviezen in verband met de zone 30 worden door de leden goedgekeurd.
- Het door de werkgroep opgesteld advies in verband met de zones 30 wordt door de leden
zonder opmerkingen goedgekeurd.
- GAMV zal advies over circulatieplan Kortenberg Noord na de informatievergadering
formuleren
3 Overzicht van de wegenwerken die tijdens de zomervakantie werden uitgevoerd
- Parkeerstroken Leuvensesteenweg
- Fietsstrook Dalemstraat en Ziptstraat: Asfalt is in deze laatste in slechte staat met vele
putten. Herstellingen met warm asfalt zijn voorzien.
4 Stand van zaken fietspad Wijnegemhofstraat
Einde werken voor deze week.
5 Aanbesteding van de (eerste) ANPR-camera
Aanneming ANPR-camera voor de Minneveldstraat is gegund. Informatievergadering voor
bewoners wordt georganiseerd.
6

Infovergaderingen over ANPR-systeem tegen sluipverkeer, over het circulatieplan
Kortenberg-Noord en over het voetwegenproject in Everberg
Er zullen drie informatievergaderingen doorgaan waar GAMV-leden welkom zijn na seintje.
• Kortenberg Noord
• ANPR-camera Minneveldstraat
• Trage wegen Everberg
7

Belofte van AWV i.v.m. verkeerslichten aan kruispunt N2/Noodbosweg/Prinsendreef
Verkeerslichten kruispunt N2/Noodbosweg/Prinsendreef zijn op komst
8

Kruispunt Stationsstraat/N2, vraag i.v.m. groentijd, antwoord wegbeheerder
Vlaams-Brabant
Groentijd verkeerslichten op kruispunt N2-Stationsstraat voor voetgangers zijn normaal
ingesteld.
9
Nieuwe gemeenschapswacht
Er zijn twee nieuwe gemeenschapswachten, waarvan één de opleiding volgt.
In verschillende rondes komen ze in alle delen van iedere deelgemeente.
10 Varia
Vraag van Vl@s (Vlaamse Actieve Senioren) aan GAMV voor tussenkomst van € 50,00 voor
het organiseren van een lezing, tips voor ouderen in het verkeer, wordt goedgekeurd.
Volgende GAMV-raad op dinsdag 13 oktober om 19:50 uur.
Geplande GAMV-raden op:
dinsdag 8 december 2015 om 19:50 uur

