Datum: dinsdag 12 februari 2019.
Aanwezig: Patrice Ankaer, Stijn Roeckx, Carl Hermans, Lieve De Clerck, Tania Humblet, Daniel
Janssens, An De Blaes, Philip Beke, Johnny Vrijens, Felix Boels, Lieve Glorie, Rita Dehaes, Danny
Stassen, Willem Wollebrants, Ilion Xorres
Verontschuldigd: Johan Christiaens, Stef Ryckmans, Hendrik Trappeniers, Axel Degreef, R. Copmanis.
Plaats: Administratief Centrum, Gemeenteraadzaal.
Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Verslag vorige bijeenkomst dd. 8/1/2019 goedkeuren en opvolgen.
Voorstelling GAMV bestuursleden.
Definitieve afrekening 2018 en begroting 2019.
Uitleg vervoersregio.
Voorstel open GAMV in mei over deelvervoer.
Actie foutparkeren.
Stand van zaken werken Sterrebeeksesteenweg.
Bespreking snelheidsmetingen en flitsacties.
GBC fietspaden Nederokkerzeelsesteenweg.
Varia.

__________________________________________________________________________________
Verslag:
1. Verslag vorige vergadering goedgekeurd.
2. Voorstelling nieuw bestuur GAMV: Dany Stassen, voorzitter, Daniël Janssens,
ondervoorzitter, Tania Humblet, secretaris, Johan Christiaens, penningmeester en Lieve De
Clerck, nieuw bestuurslid. Lijst zal aan gemeentebestuur voorgelegd worden ter goedkeuring.
3. Afrekening 2018 en begroting 2019 goedgekeurd.
4. In het nieuw mobiliteitsplan van de Vlaamse regering, dat nog goedgekeurd moet worden,
spreekt men van basisbereikbaarheid. Bedoeling is een totaal mobilieitsnetwerk uit te
werken per vervoersregio. De gemeente gaat starten met het opmaken van een
mobiliteitsplan dat tegen het einde van het jaar zou moeten rond zijn. De reeds
goedgekeurde projecten worden normaal verder uitgevoerd.
5. Voorstel is om op 14 mei een open GAMV-vergadering te houden over “Deelvervoer”.
6. Vraag om opnieuw, eventueel via Zoeklicht, opnieuw een sensibiliseringscampagne op te
zetten tegen het foutparkeren in de gemeente.
7. Men verwacht dat tegen eind maart de werken op de Sterrebeeksesteenweg zullen klaar zijn.
Momenteel is de overgang tussen het stuk met asfalt en het stuk dat afgefreesd is te groot ,
gevaarlijk voor de wagens. Op het eind van de dag wordt de achtergebleven modder niet
opgeruimd. Moeilijke situatie. Na het einde van de werken wordt een evaluatie gemaakt van
de situatie tijdens de werken.
8. Er wordt nog altijd niet geflitst in de zones 30km/u.
9. De voorzitter van de GAMV is uitgenodigd op de vergadering van de GBC over het
fietspadentraject op de Nederokkerzeelsesteenweg.

10. Bewoners van de Armendaal hebben een petitie ondertekend met de vraag om de snelheid
te beperken tot 30km/u in de Everslaan. Wachten op standpunt van gemeentebestuur.
Snelheidsremmers worden regelmatig door bewoners verplaatst.
Fietspad langs N2 op grondgebied van Kortenberg zou mogen geveegd worden, ligt vol
modder en bladeren.
In de Peperstraat voetpad heel smal, auto’s en zwaar vervoer rijdt rakelings langs de huizen.
Probleem kruispunt Vrebos – Tervuursesteenweg: er zijn metingen gedaan die door de
gemeente Zaventem verwerkt worden. Wachten op de resultaten.

