Datum: dinsdag 14 mei 2019.
Aanwezig: Rita Dehaes, Xavier Hion, Patrice Ankaer, Stijn Roeckx, Willem Wollebrants, Carl Hermans, Tania
Humblet, Daniel Janssens, Dany Stassen, An De Blaes, Caroline Kopmanis, Johan Vanhumbeeck, Stef Ryckmans,
Philip Beke, Axel Degreef, Felix Boels, Jean Morren.
Verontschuldigd: Lieve De Clerck, Johan Christiaens, Lieve Glorie, Johnny Vrijens.
Plaats: Administratief Centrum, gemeenteraadzaal.
__________________________________________________________________________________
Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Verslag vorige vergadering goedkeuren en opvolgen.
Nieuwe GAMV-statuten.
Verslag GBCmobiliteitstplan, standpunt GAMV.
Verslag GBC fietspaden Nederokkerzeelsesteenweg.
Circulatieplan Erps-Kwerps.
Sterrebeeksesteenweg: stand van zaken.
Snelheidsbeperking Armendaal.
Vraag naar dynamische borden in schoolomgeving Everberg.
Peperstraat 65: voorgestelde oplossing.
Varia.

__________________________________________________________________________________
Verslag:
1.

De metingen aan kruispunt Vrebos – Tervuursesteenweg zijn gebeurd, werden verwerkt door de
gemeente Tervuren en verslag van de bespreking zal eerstdaags doorgestuurd worden.
Nieuwe schoolroutes moeten beter gepromoot worden en de veiligheid aan de oversteekplaatsen
wordt verder bekeken.
Kouterstraat zal eind mei opnieuw opengesteld worden voor het verkeer.
Verslag wordt goedgekeurd.
2. De statuten van de GAMV dienen aangepast te worden. Het huishoudelijk reglement zal aan de
gemeenteraad voorgelegd worden. Agendapunten dienen 1 week op voorhand meegedeeld te
worden en het verslag moet 1 week na de vergadering doorgestuurd worden. De aangepaste statuten
zullen voorgelegd worden. De toelage aan de adviesraden wordt teruggebracht op 500 €.
3. Er dient een nieuw mobiliteitsplan te komen. Het beleid is nog actueel maar er moeten nieuwe
accenten toegevoegd worden. Fietsroutenetwerk moet geoptimaliseerd worden, veilige fietsroutes
naar de scholen, veiligheid rond de scholen.
4. Beschikbare breedte tussen Kasteelstraat en Peperstraat laat niet toe om een apart fietspad aan te
leggen. Er worden metingen gedaan om een degelijk fietspad te kunnen aanleggen. De mogelijkheden
wordt bekeken voor de aansluiting met de Lelieboomgaardenstraat.
5. De Zavelstraat is een knelpunt zeker tijdens de spitsuren en bij het begin en einde van de schooltijd.
Er wordt aan beide kanten geparkeerd, geen doorgang voor hulpdiensten, onveilige schoolomgeving.
Vraag naar creatieve invulling Kammenstraat, parkeren rond de kerk van Erps.Kwerps.
6. Onderzoek bezig van de rioleringen, als alles in orde is kan de bovenlaag aangelegd worden.
Signalisatie is niet aangepast aan situatie.
7. Snelheidsbeperking in Armendaal wordt in volgende vergadering besproken.
8. Ook naar volgende vergadering.
9. Er werden paaltjes geplaatst.
10. Geen varia
11. Volgende vergadering 11 juni 2019.

