GAMV-raadsvergadering
Datum: dinsdag 12 november 2019.
Aanwezig: Hion Xavier, Petronella van Knijff, Carl Hermans, Jean Morren, Willem Wollebrants,
Tania Humblet, Johan Christiaens, Daniël Janssens, Dany Stassen, An De Blaes, Hohnny Vrijens,
Rita Dehaes, Stef Ryckmans,.
Verontschuldigd: Lieve De Clerck, Axel Degreef, Stijn Roeckx.
Plaats: Administratief centrum, Gemeenteraadzaal.
__________________________________________________________________________________
Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Verslag vorige vergadering dd. 8/10/2019 opvolgen.
GAMV-advies op beleidsnota.
Indienen project Telramen.
Overzicht werken weginfrastructuur.
Mededeling over subsidiereglement voor werkingstoelage en projecten.
Varia.

__________________________________________________________________________________
Verslag:
1. Zebrapad aan Sterrebeeksesteenweg ter hoogte van Dorpelstraat wordt negatief geadviseerd
omwille van de slechte zichtbaarheid.
Voor de hele Stationsstraat is een planning in opmaak, ook voor de eventuele belijning van een
fietspad.
De schoolstraat aan de Klimop wordt verlengd tot 31 januari. De reacties erop zijn positief, behalve
van sommige omwonenden die naar een andere school moeten gaan. Kan de ingang van school niet
verplaatst worden?
Voor de Nederokkerzeelsesteenweg wordt het advies van de GAMV gevolgd voor een breed
fietssuggestiestrook en geen afzonderlijk fietspad.
Kunnen de camera’s ook ingezet worden voor de controle op het zwaar vervoer?
2. Advies van GAMV op beleidsnota wordt positief onthaald. Op de nota van de GAMV zal het
Schepencollege een antwoord bezorgen. De beleidsnota wordt binnenkort goedgekeurd en zal op de
website van de gemeente geplaatst worden.
3. Het gaat om een klein toestel dat aan het raam bevestigd wordt en dat de voorbijrijdende wagens
en fietsers telt. De gegevens worden gecentraliseerd en kunnen geraadpleegd worden. Dit project
kan ingediend worden om subsidies van de gemeente te bekomen. GAMV kan een voorstel doen
voor de plaatsen waar ze best komen.
4. Overzicht van de wegenwerken wordt bijgevoegd.
5. Subsidiereglement voor de werkingstoelage moet nog goedgekeurd worden in de volgende
gemeenteraad. Er zal ook een nieuw formulier opgemaakt worden voor de aanvragen.

6. Bij werven staan vaak verschillende vrachtwagens na elkaar in een smalle straat soms dagen te
werken zodat er een heel slechte zichtbaarheid is. Kan dat niet beter aangeduid worden? Kan dit niet
beter opgevolgd worden?
Signalisatie in de Frans Mombaertstraat: moet er nog een bijkomend bord komen voor de
voorrangstraat.
Wegversmallingen soms slecht zichtbaar als het donker is.

Volgende vergadering: dinsdag 10 december 2019.

