Datum: dinsdag 13 december 2016.
Aanwezig: ChrisTaes, An De Blaes, Daniël Janssens, Johan Vanhumbeeck,
Caroline Kopmanis, Johan Christiaens, Dany Stassen, Luk van Biervliet,
Carl Hermans, Felix Boels, Bart Nevens, Hendrik Trappeniers, Jan Brutin,
Johnny Vrijens, Lieve Glorie, Koen Snaege, Willem Wollebrants,
Kristof Van Roey
Verontschuldigd: Lieve De Clerck, Tania Humblet, Wim Moons,
Afwezig: Leon De Wulf, Marc Vanderlinden, René De Becker,
Michel Duplessis, Willy De Becker, Johan Bryon, Axel Degreef,

Plaats: Administratief Centrum - Gemeenteraadszaal
Agenda:
Om 19u30 start de presentatie van het ontwerp parkeerbeleidsplan voor de
leden van de RLE en de GAMV.
1) Verslag van vorige bijeenkomst dd. 13/09/2016 goedkeuren en opvolgen.
2) Verkeersveiligheidsrapport 2015.
3) Parkeersituatie omgeving GBS de Regenboog.
4) Voorstellen data GAMV 2017.
5) Voorbereiding nieuwjaarsreceptie 2017
6) Varia
_____________________________________________________________
VERSLAG:
Presentatie van het ontwerp parkeerbeleidsplan voor de leden van de
RLE en de GAMV. (Zie PDF document in bijlage)
• in de toekomst parkeerbehoefte zoveel mogelijk realiseren op privaat domein,
via bouwvergunning.
• autogebruik beperken
• vrachtwagens op eigen terrein
• fietsers, kortparkeren U-beugels difuus opgesteld, lang parkeren station
• inrichtingsprincipes voor parkings, helderheid en looplijnen, volgende parkings
werden onder de loep genomen: Brouwerijstraat, kerk Kortenberg,
Craenenplein en het De Walsplein, waar zowel voor kort- als langparkeerders
een afzonderlijke zone is voorgesteld.
• loszones op de Leuvensesteenweg.
• Kortparkeren in de Brouwerijstraat
• Stationsomgevingen Kortenberg en Erps-Kwerps

• het gebruik maken van privéparkings, Carrefour, NMBS en School.
• woonerven in Everberg, De Merodestraat, Prins van Everbergstraat en Klein
Vilvoordestraat, niet aangewezen voor betere parkeerbehoefte
• Dorpsplein Erps, groot aanbod parkeerplaatsen
• Schoolomgeving Erps, voorstel voor schoolstraat
• Steenhofstraat, asverschuivingen gevolg minder parkeerplaatsen.
Opmerkingen van de GAMV-leden, parkeermogelijkheid moto’s niet opgenomen
in het plan en het gemeld probleem van de Kiewitstraat is ook niet bekeken
1) Verslag van vorige bijeenkomst dd. 10/05/2016 goedkeuren en opvolgen.
Verslag wordt goedgekeurd.
Overlopen van vorige punten:
• Nieuwe voetwegen in Everberg, toestand zal verder evolueren. Eigenaars
hebben niet altijd meegewerkt aan het optimaliseren van de buurtwegen zodat
er borden staan waar geen paden zichtbaar zijn.
• De BIVV-presentatie is niet beschikbaar.
2) Verkeersveiligheidsrapport 2015.
Zie presentatie in bijlage.
Overlopen punten:
• ongevallenanalyse
• alcoholcontroles
• snelheid in het verkeer
• foutparkeren
• actie fietsverlichting
Het tolereren van fietsers op het voetpad van de Stationsstraat werd met de politie Herko besproken. Mogelijks is het aanpassen van de infrastructuur een oplossing voor de gevaarlijke situatie.
3) Parkeersituatie omgeving GBS de Regenboog.
Zie presentatie in bijlage.
Acties hebben reeds positieve resultaten opgeleverd, maar ze moeten regelmatig herhaald worden, zeker in het begin van ieder schooljaar.
Besproken problemen:
• parking Brouwerijstraat: mix van voetgangers en voertuigen, weinig onderscheid tussen voetpad, parking en parkeerplaatsen in hoogte en kleur van
de bestrating. Voorstel is om een afzonderlijk voetpad te voorzien.

• St.-Amandstraat: er wordt soms geparkeerd op niet toegestane plaatsen.
• Kloosterstraat, kus en rijstrook: volgens de politie moet de bestuurder in de
omgeving van de wagen blijven. Voor tweerichtingsverkeer voor fietsers is
de rijweg te smal.
• Parking aan de kerk, veel foutparkeerders: heraanleg zou een oplossing
kunnen bieden.
• Verbinding met de parking van Berkenhof is te smal voor tweerichtingsverkeer.
• STOP-principe moet aangemoedigd worden.
4) Voorstellen data GAMV 2017.
10 januari, 14 maart, 9 mei, 13 juni, 12 september, 10 oktober en 12 december.

5) Voorbereiding nieuwjaarsreceptie 2017
Daniël en Dany verdelen het werk.
6) Varia.
De brief van de dienst mobiliteit in verband met een vraag over de Broekstraat wordt voorgelezen.

Volgende GAMV-raad op dinsdag 10 januari om 19:50 uur.

