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1. Vorig verslag: 
Geen opmerkingen. 
 

2. Carl Hanssens: schepen van mobiliteit, economie en werk: 
 
    Zie powerpoint presentatie. 
 
     Aandachtspunten: - bereikbaarheid  
                                 - doorstroming 
                                 - parkeren 
            - leefbaarheid 
            - veiligheid 
 
     Verdere toelichting:  
       
     - De oostelijke tangent is een lange termijnplanning. 
     - De heraanleg van de N70 moet de verkeersveiligheid verhogen. 
       Het rond punt aan het zwembad wordt een dubbel rond punt en moet tevens de fietsveiligheid    
       verhogen.     
     - Het leesbaar en veiliger maken van straten. 
     - Actief promoten van andere vormen van mobiliteit. 
     - Doorgaand verkeer weren. 
     - Verkeersveiligheid: - begin bij jezelf 
                                    - er zal streng opgetreden worden 
                         - aanpassing van de infrastructuur  
    - Er wordt een plaatsbezoek georganiseerd aan de schoolomgeving om de toestand te verbeteren.  
      Te veel kinderen worden met de auto naar school gebracht. De trage wegel in de Kolkstraat zal  
      aangepast worden als alternatieve fietsroute voor de schoolgaande jeugd.     
    - De fietssuggestiestrook in de Pastorijstraat en de fietsproblematiek in Vijfstraten wordt  
      herbekeken. 
    - Op 21 September tussen 10 en 13 u wordt er een  vergadering rond de fietsproblematiek  
      georganiseerd.  Iedereen is welkom.  
    - de snelheid over het hele grondgebied wordt bestudeerd en tegen 2014 wordt ook de  
      parkeerproblematiek aangepakt.     
 
 

3. N 70 tussen de Ster en Kwakkelhoek: 
     
    - de dorpsraad stelt vragen bij de aanleg van de niet-overrijdbare middenberm. 
     - de toegankelijkheid van de bedrijfsterreinen voor vrachtwagens wordt in vraag gesteld. 
     - parkeren voor klanten ( o.a. restaurants) is ook problematisch. 
     - kunnen 2 vrachtwagens mekaar voorbijsteken op 1 rijstrook ( vuilniswagens ) 
     - verkeerstoename door het verplicht verder rijden tot de ronde punten. 
     - de oostelijke tangent en de nieuwe bestemming van de Westakkers zullen een verhoging van de  
        verkeersdrukte met zich meebrengen 
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  4. Varia:        

 

   - De dorpsraad wil een statement doen, door te stellen, dat de ze de laffe uiting van homohaat t.o.v.  
     tuinaanlegger Dirk Van Steerteghem en zijn vriend Nieuwkerken onwaardig vinden. Vandalen  
     bekladden zijn poorten en zaagden een 20-tal beuken om. 
  - Hoe staat het met de Kerstmarkt/ Blijkbaar weinig interesse van de middenstand. 
  - De dorpsraad gaat akkoord dat de werkgroep milieu, ‘de groene klomp’, voorstellen formuleert voor  
    het aanplanten van bomen en struiken door de Stad.  
  - Trage wegen: voorstel tot herwaardering van de marktwegel, ( Blindestraat ) Heihoek en  
    Donkerwegel ( Nieuwkerkenstraat ) en Dreefken. 
  - Op 7/7 om 15.30 u wordt er een klomp bijgeplaatst aan het Klompenmonument. 
 


