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Verslag van vorige bijeenkomst dd. 10/10/2017 goedkeuren en opvolgen.
De afrekening 2017 en een ontwerpbegroting 2018 laten goedkeuren.
Nieuw MOBER voor project "Betaalbaar wonen Kortenberg-West".
Infrarode flitscamera in de Zavelstraat.
Opdracht studie verkeersveiligheid schoolomgeving Meerbeek.
Toewijzings- en gebruiksreglement De Bareel
Memorandum
Goedkeuren kalender GAMV-vergaderingen
Varia

Nieuwjaarsreceptie 2018
__________________________________________________________________________________
Verslag:
1. Geen opmerkingen op verslag vorige bijeenkomst, verslag wordt goedgekeurd.
Schoolstraat Mater Dei, het verplaatsen van de schoolingang is een verbetering, weinig
enthousiasme voor schoolstraat, wordt verder overlegd.
Werken Dorpsstraat starten op grondgebied van Herent.
Fietssuggestiestrook op kruispunt Wolvestraat met Kostersberg zal opgenomen worden bij
volgende belijningswerken, niet uitgevoerd wegens weersomstandigheden. Verlenging
parkeerstrook te kort om door asverschuiving snelheid te minderen.
Voetwegen tussen Bankstraat en Ziptstraat starten na werken in Erps.
Tractorsluis in de galgenstraat, geschikt type wordt gezocht in overleg met Landbouwraad.
2. De afrekening 2017 en een ontwerpbegroting 2018 laten goedkeuren.
Rekeningen zijn gecontroleerd door Daniël Janssens en er zijn geen fouten vastgesteld.
Bijdrage Levend Verkeerspark werden vorig jaar niet ingediend, kan nog in begroting
voorzien worden. Andere aanpassingen worden overlopen en een aangepaste begroting zal
volgende keer voorgelegd worden. De reserves laten niet voorzien initiatieven toe nadat ze
door de leden worden goedgekeurd. De scholen zouden moeten weten dat er voor
campagnes bijdragen van de GAMV kunnen aangevraagd worden.
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3. Nieuw MOBER voor project "Betaalbaar wonen Kortenberg-West".
Dit is het aangepaste project Vierhuizen. Door bezwaren in verband met omvang,
waterhuishouding en mobiliteit is het project aangepast van 300 wooneenheden naar 120.
De rioleringswerken in de Vogelzangstraat en de Sterrebeeksesteenweg worden uitgevoerd.
Er is een nieuw mobiliteiteffectenrapport opgesteld rekening houdend met uitgevoerde
metingen (slangtellingen en met camera) en met de maximum capaciteit van de straten die
theoretisch afhangen van de categorisering. De studie zoekt naar de gevolgen op gebied van
mobiliteit, is er voldoende capaciteit en welk zijn de mogelijke maatregelen, zoals een
dynamische knip in de Achterenbergstraat en de Hoogveldstraat? Er worden bijkomende
paden voorzien voor de zachte weggebruiker alsook het fietsvriendelijk maken van de
voetweg 27.
Er zal voor het project een wedstrijd georganiseerd worden en de adviesraden zullen
geconsulteerd worden en er wordt een vertegenwoordiger van deze raad gezocht voor de
adviescommissie van het project.
4. Infrarode flitscamera in de Zavelstraat.
Er zal één infrarode flitscamera aangekocht worden voor vier vaste palen op volgende
locaties: Sterrebeeksesteenweg, Hulstbergstraat, Wijnegemhofstraat en Zavelstraat. De
camera werkt in twee richtingen en werkt niet met een lichtflits. Het verwerken van de
boetes gebeurt automatisch en gegevens worden via het Net verzonden. Er bestaat ook de
mogelijkheid om het pakket uit te breiden met aan ANPR functie zodat verkeersbelasting,
verzekering en technische controle kunnen geverifieerd worden. De boetes zijn geen GASboetes.
5. Opdracht studie verkeersveiligheid schoolomgeving Meerbeek.
Netwerk Duurzame Mobiliteit heeft een voorstel tot studie voor een verkeersveilige
schoolomgeving voor Meerbeek waar de situatie wijzigt na het bouwen van de nieuwe
school, de kleuterklas komt op dezelfde locatie. Er wordt gevraagd aan de GAMV om een
bijdrage te leveren voor het financieren van deze studie waarvan de provincie reeds de helft
betaald. De GAMV-leden gaan akkoord om € 500,- te voorzien in zijn begroting van 2018.

6. Toewijzings- en gebruiksreglement De Bareel.
20 ondergronds parkeerplaatsen zijn beschikbaar voor de buurtbewoners en worden te huur
aangeboden. Een puntensysteem zal de toekenning regelen, maar de omwonenden krijgen
voorrang. De huurprijs bedraagt € 80/maand.
7. Memorandum
Het memorandum is opgesteld door een stuurgroep samengesteld uit enkele GAMV-leden.
Ieder lid is uitgenodigd geweest op de vergaderingen van de stuurgroep. Het uiteindelijk
document is in de raad uitgedeeld zodat ieder lid te tijd krijgt hierop nog opmerkingen te
maken, rekening houdend dat het voor 19 januari zal ingediend moet worden.
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8. Goedkeuren kalender GAMV-vergaderingen
Wegens de gemeenteraadsverkiezingen wordt gevraagd niet te vergaderen in de maand
oktober, wel op 13 Maart, 8 mei, 12 juni, 11 september, 13 november en 11 december.
9. Varia.
• Kapellestraat, wegens wijziging van de situatie wordt gevraagd de heraanleg te
onderzoeken, bij twee rijvakken voor wagens, één voor linksdraaiend en één voor
rechtsdraaiend is nog weinig plaats voor fietsers. Het probleem zal in het mobiliteitsoverleg
besproken worden.
• Schepen van Openbare Werken Bart Nevens overloopt de lijst met geplande
onderhoudswerken aan voet-, fietspaden en wegen. In de wijk Armendaal zijn er geen
werken voorzien aangezien er al hinder zal zijn door de werken aan de
Sterrebeeksesteenweg. Er wordt gevraagd iets te doen aan de toestand van de
Hoogveldstraat.

Bijlagen:
• Presentatie Mober Betaalbaar Wonen Kortenberg West.
• Gebruiksreglement De Bareel
• Memorandum
• Lijst met onderhoudswerkzaamheden aan voet- en fietspaden en wegen.
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