Datum: dinsdag 8 mei 2018.
Aanwezig: Lieve De Clerck, Willem Wollebrant, Axel Degreef, Carl Hermans, Tania Humblet,
Johan Christiaens, Daniël Janssens, Dany Stassen, An De Blaes, Chris Taes, Bart Nevens,
Johnny Vrijens, Thomas Dhoey
Verontschuldigd: Hendrik Trappeniers, Caroline Cockmanis, Philip Beke
Plaats: Administratief Centrum, Gemeenteraadzaal
Agenda:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Verslag vorige bijeenkomst dd. 13/3/2018goedkeuren en opvolgen.
Uiteenzetting bewegwijzeringplan door Vectris.
Aangepaste begroting 2018.
Repliek van de dienst mobiliteit op GAMV memorandum.
Stand van zaken verkeerssituatie Sterrebeeksesteenweg.
Bespreking snelheidsmetingen 2018.
Enkele toestanden in verband met fiets- en voetpaden.
ANPR-camera Zavelstraat.
Plaatsen van infrarode flitscamera’s met aanduiding van de locaties.
Presentatie nieuw circulatieplan voor de kermissen.
Varia.

Verslag.
1. Opmerkingen op verslag vorige bijeenkomst.
Geen opmerkingen, verslag wordt goedgekeurd.
2. Bewegwijzeringplan Vectris.
Wordt aan verslag toegevoegd.
3. Aangepaste begroting.
Bedrag van 750 € voor LaMa ingeschreven op de begroting.
Bijdrage voorzien voor Levend Verkeerspark maar nog geen factuur ontvangen. Wordt
onderzocht.
4. Repliek dienst mobiliteit op memorandum GAMV.
De dienst mobiliteit is verbaasd over de kritiek die in het memorandum geuit wordt en zegt dat
er ook onjuistheden in voorkomen. De dienst mobiliteit heeft concrete plannen uitgewerkt maar
daar de gemeente verantwoordelijk is voor 160 km straten en nog eens 160 km trage wegen kan
niet alles snel uitgewerkt worden. De gemeente moet ook rekening houden met richtlijnen van
hogerhand. Het is misschien wenselijk dat er meer informatie doorgegeven wordt aan de
bevolking. Het memorandum is een weerslag van de bekommernissen van de bewoners en is
geen kritiek op de dienst Mobiliteit. Sinds de dienst bestaat is de situatie wel verbeterd en
hopelijk blijft de samenwerking bestaan.
5. Verkeerssituatie Sterrebeeksesteenweg.
Flitsresultaten en metingen worden afzonderlijk doorgegeven.
De cijfers over de overtredingen zijn bij de politie.
Tijdens de spitsuren druk verkeer in beide richtingen.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

Armendaal: niettegenstaande daar brede straten is een snelheidsbepering van 30 km/u.
Waarom kan dat daar wel toegepast worden terwijl in andere smallere en drukkere straten de
toegelaten snelheid nog steeds 50 km/u is. Dit is een tijdelijke maatregel en past in het
omleidingsplan. Deze tijdelijke maatregelen werden opgelegd door de politie, na consultatie van
de bewoners van Armendaal, om de veiligheid te verzekeren.
Bespreking snelheidsmetingen: gezien de afwezigheid van Caroline Cockmanis wordt dit punt
verplaatst naar een volgende bijeenkomst.
Er wordt vaak op dezelfde plaats geflitst en bijna nooit in een zone 30.De plaatsing van de
camera’s gebeurt op basis van vorige vaststellingen en van testopstellingen. De handhaving van
de snelheid is een bevoegdheid van de politie.
Er is een nieuwe voetweg aangelegd in Erps-Kwerps, heeft geen nummer. de toestand is juist. De
voetweg 76 is toegankelijk voor het publiek.
Andere opmerkingen zullen door de dienst mobiliteit bekeken worden.
In de Kouterstraat is de situatie aan de brug gevaarlijk voor de fietsers.
ANPR-camera inde Zavelstraat.
De bedoeling van het plaatsen van een camera daar is na te gaan of het afwenden van het
sluipverkeer invloed heeft op het verkeer in de Zavelstraat. Indien het effect groot is zal de
situatie aangepast worden
Infrarode flitscamera’s.
De locaties werden bepaald na advies van de politie en van de firma die de palen plaatst. Er
komen 2 palen, 1 in de Zavelstraat tussen 2 versmallingen en een 2e in de Wijnegemhofstraat
tussen de St. Antoniusstraat en de Dalemstraat. De camera’s flitsen in beide richting.
Circulatieplannen voor de Kermis
Plannen nog niet helemaal rond, verplaatst naar een volgende vergadering.
Varia.
Spiegel in Wijnegemhofstraat aan einde van Hulstbergstraat: zichtbaarheid wordt bekeken.

Volgende vergadering: dinsdag 12 juni 2018.

