Verslag raadscommissie RO, OW,LE MOB: Project Vogelenzangstraat 24 juni 2015
Openbare zitting:
Aanwezige leden: Ilse De Kée (voorzitter), René De Becker, Myriam Van Tricht, Julia De
Coster, Tom Jespers, Stef Ryckmans (vervanger Katrijn Willems), Mia Brumagne (vervanger Mia
Vandervelde) Roger Broos ,(leden raadscommissie)
Marinus Van Greuningen (leden met raadgevende stem)
Verontschuldigde leden: nihil
Afwezige leden: Jana Nevens,
Aanwezigen in het kader van de agendapunten:
Bart Nevens (schepen), Christa Milliau
Start vergadering 20:06 uur
Voorzitter mevrouw Ilse De Kée opent de vergadering en verwelkomt iedereen. De voorzitter geeft
het woord aan schepen Bart Nevens.
Schepen Bart Nevens dankt de voorzitter en geeft aan dat het gemeentebestuur graag iets wil doen aan
de wateroverlast in de Vogelenzangstraat en aan de verkeersveiligheid voor de zachte weggebruiker.
Het gemeentebestuur wil dit project integraal aanpakken, zowel de bovenbouw als de onderbouw.
Schepen Bart Nevens geeft aan dat het de bedoeling is van deze raadscommissie om de kans te geven
vragen te stellen, opmerkingen te geven en suggesties te doen. Hij stelt Christa Milliau voor van
studiebureau Technum die toelichting zal geven over het project.
Christa Milliau geeft aan dat het een dossier is waar veel verschillende aspecten aan zijn. Enerzijds
ligt momenteel de ontwerpbundel klaar: de ontwerpplannen en het bijbehorende lastenboek met
raming. Anderzijds zal ook de wijziging van de rooilijn (en buurtweg) toegelicht worden.
Christa Milliau geeft aan dat in de raming en het lastenboek alles opgenomen is behalve de werken in
het momenteel smalle gedeelte van de Vierhuizenstraat. Volledigheidshalve worden de plannen wel
mee overlopen, maar de werken zelf zijn momenteel niet mee voorzien.
Het concept van het rioleringsontwerp wordt toegelicht. Nadien wordt ook de herinrichting van de
wegenis besproken en het dossier van de wijziging aan de ‘buurtwegen’.
De voorzitter geeft eerst aan de leden van de raadscommissie de kans om vragen te stellen. Nadien
wordt ook aan de toehoorders de kans geboden om vragen te stellen. De vragen worden door Christa
Milliau en Bart Nevens beantwoord. De vragen hebben te maken met:
- het probleem van water dat bij hevige regenval ter hoogte van de het begin van de
Vogelenzangstraat vanuit het bos de straat in ‘schiet’
- parkeerverbod in het eerste gedeelte van de Vogelenzangstraat (er wordt afgesproken dit
aspect te bespreken op het mobiliteitsoverleg)
- het invoeren van tweerichtingsverkeer in het smalle deel van de Vierhuizenstraat, de
onveiligheid die dit zou teweeg brengen, de mobiliteitsstudie waarop de beslissing gebaseerd
is, het aanzuigeffect dat de verbreding met zich zou meebrengen, het project RUP Vierhuizen
dat daar al dan niet mee verweven is;
- het probleem van de grenzen openbaar domein/privaat domein dat dient opgelost te worden
- materiaalgebruik wegenisontwerp
- de planning van het dossier en de werken
- innameplannen waarop geen maten ten opzichte van vaste referentiepunten staan aangegeven
- de inplanting van het waterbekken en de verenigbaarheid met parkgebied, de technische
uitvoering van het bekken
Om 22:32 uur bedankt voorzitter Ilse De Kée iedereen en sluit de zitting.
De verslaggever,
Leen Ceuppens, diensthoofd Grondgebiedzaken

