Datum: dinsdag 12 januari 2016
Aanwezig: Bart Nevens, An De Blaes, Daniël Janssens, Carl Hermans, Felix Boels, Lieve De Clerck, Luk
van Biervliet, Tania Humblet, Willem Wollebrants, Willy De Becker, Jan Brutin, Wim Moons.
Verontschuldigd: Chris Taes, Caroline Kopmanis, Johnny Vrijens en Dany Stassen.
Plaats: Administratief Centrum -Gemeenteraadzaal.
__________________________________________________________________________________

Agenda:
1. Verslag vorige vergadering dd. 13/10/2015 goedkeuren en opvolgen.
2. Financieel verslag van 2015 en begroting 2016.
3. Voorstellen volgende data vergaderingen GAMV.
4. Overzicht uitgevoerde werken.
5. Stand van zaken circulatieplan Kortenberg Noord en werken Negenhoek.
6. Stand van zaken ANPR.
7. Varia.
NIEUWJAARSRECEPTIE.
__________________________________________________________________________________

Verslag.
In naam van GAMV een gelukkig Nieuwjaar aan iedereen.
1. Verslag vorige vergadering.
Opmerking bij punt 1: niet ABV wel AWV, beloofd tegen april 2016.
opvolging: ontwerp politiereglement werd goedgekeurd en te raadplegen op site van Kortenberg.
Vierhuizenstraat is een agendapunt.
Kosterberg wordt besproken bijVaria.
Verslag wordt goedgekeurd.
2. Financieel verslag.
Er werd geen toelage gevraagd aan de gemeente.
Begroting moet nog door het bestuur besproken en goedgekeurd worden.
3. Data vergaderingen 2016.
Telkens 2e dinsdag van de maand, uitgezonderd tijdens de vakantie.
Volgende data worden weerhouden: 12/01, 8/03, 10/05, 14/06, 13/09, 11/10, 8/11, 13/12.

4. Overzicht uitgevoerde werken.
Overzicht zou doorgestuurd worden door Bart Nevens.
5. Circulatieplan Kortenberg Noord.
Samenvatting van de problemen: - parkeerprobleem
- snelheidsprobleem
Dhr. van Biervliet heeft een grondige studie gemaakt van de situatie en de problemen en heeft een
overzicht gebracht van zijn bevindingen. Dit document is slechts een advies. Het bestuur van de
GAMV zal dit nog bespreken en dan doorsturen.
6. ANPRcamera in Minneveldstraat.
Begin november konden bewonders zich aanmelden, velen hebben zich al opgegeven.
Systeem op zich werkt goed. Nummerplaten worden ingelezen, ook de "speciale". Tijdens
sensibiliseringsperiode wordt niet beboet, alleen een waarschuwing.
Camera is reeds geplaatst en in werking, maar signalisatie is nog niet aangepast, hetgeen niet
wettelijk is.
7. Varia.
- Schuurmanslaan 114: grijze palen midden op het voetpad; ze zijn niet zichtbaar in het donker.
Gemeente noteert de vraag.
- Parking aan E40 is weer toegankelijk vanuit de gemeente.
- Kosterberg: advies van de GAMV is om de rijrichting te wijzigen. Advies wordt gevolgd.

NIEUWJAARSRECEPTIE.

Volgende GAMV-raad op dinsdag 8 maart 2016 om 19.50 u.

