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Opmerkingen op verslag klankbordgroep dd 9 juni 2016:
 Geen opmerkingen

Door de Stad werd het voorontwerpplan verder uitgewerkt op basis van de verdere inzichten nav
de klankbordgroep dd 9 juni 2016.

Dhr. Stijn Bernaerdt licht het voorontwerp toe waarna per zone er een evaluatie / vraagstelling is
met de klankbordgroep. Onderstaand is een weergave van de bespreking per zone.

Zone Oostakkerdorp – St-Laurentiuslaan – transferium De Lijn
Parkeerplaatsen in deze zone is een knelpunt ifv handelszaken in de Gentstraat en de afba-
kening van de blauwe zone in deze omgeving.
De afbakening van de blauwe zone in of ter hoogte van de Gentstraat is nog niet duidelijk en
zal mee in de studie van de afbakening betrokken worden.
Lang parkeren (parkeren + bus naar stad) :  waar kunnen deze naartoe?

Optie thv brug over R4
P&R op het dorp ? Uit herkomst-bestemmingsonderzoek blijkt dat de huidige parkeerdruk
niet te zoeken is in dit soort parkeerder.

Bushaltes verplaatsen heeft impact op minder mobiele gebruikers (rusthuis) -> kan op termijn
voor alternatief nagedacht worden ? (type 'golfkarretjes')
Fietsers uit Gentstraat: einde suggestiestrook (nog op plan aanduiden)
De fietsassen komen toe op het plein waarna het verkeer verder volledig gemengd verloopt.
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Bezorgdheden rotonde:
Saturatierisico?
Aantal bussen op spits komen gelijktijdig toe ifv verkeer in spits

De rotonde is vrij ruim gedimensioneerd (ook in functie van manoeuvreerruimte bussen). Di-
mensionering op basis van piekmomenten is niet gangbaar, noch realistisch.
Vrachtwagens lossen thv bakker -> is er dan risico op blokkeren van de Gentstraat?
Dit kan later nog verder in detail uitgeklaard worden (ifv frequentie, tijdstip lossen vrachtwa-
gen) en is op vandaag eveneens een gegeven.
Standplaats politie, stadsdiensten: waar worden deze voorzien?
In functie van de voorziene nieuwbouw dienstencentrum is dit in het programma van eisen
van de nieuwbouw opgenomen.

Zone Bredestraat – Pijphoekstraat – nieuwe doorsteek thv pastorij
Blauwe zone in dit deel? Ook hier is er risico op verschuiving naar lang parkeren vanuit het
dorp. Daarbij komt dat in die omgeving zich de school bevindt en de parkeerdruk conflicteert
met de mogelijkse langparkeerder.
Dit wordt mee bekeken in de afbakeningsstudie blauwe zone.
Doorsteek : beide kanten parkeren + bomen achter pastorij blijven behouden
Wanneer wordt de eigenaar oude pastorij gecontacteerd?
Na draagvlak klankbordgroep.
Worden er verkeersplateau's voorzien?
Niet op de lus, wel thv de aansluiting van de assen Bredestraat - Pijphoekstraat

Zone OCO
Klankbordgroep stelt dat er te weinig parkeerplaatsen zijn:

Mogelijkheid om compacter te parkeren, neus aan neus?
Parkeren aan voorkant van de kerk ontbreekt

In essentie komt de vraag neer op: mag de ruimte tussen de kerk en OCO opgeofferd worden
(tbv parking)? Hierbij stelt de Stad dat de bestaande boom (beuk) niet kan wijken (zoals ook
door de vorige klankbordgroepsessie besloten.
De Stad geeft verder ook mee dat:
- in het nieuw ontwerp van de Gasthuisstraat er parkeerplaatsen voorzien zijn.
- ook hier wordt de parkeerruimte gedimensioneerd op basis van dagelijks gebruik en niet op
basis van piekmomenten.
- Interne regelgeving binnen de Stad voorziet dat er minimaal 1 boom per 5 parkeerplaatsen
dient voorzien te worden.
- De fietsverbinding Gentstraat – Gasthuisstraat is een hoofverbinding (geen fietssnelweg). Dit
is de reden waarom in deze zone geen parkeren voorzien wordt.

Anderzijds dient ook de afweging gemaakt te worden welke ruimte er mogelijks dient voorzien
te worden voor de plaatsing van een tent bij de kermis / feestelijkheden. Hierbij dient er reke-
ning mee gehouden te worden dat aan de voorzijde van de kerk er reeds een indicatieve
ruimte voorzien is van 50m x 20m.
Voorstel consensus:
Thv de OCO wordt nagegaan om tot een 20-tal parkeerplaatsen te voorzien. Met de dienst
evenementen zal nagezien worden wat dan de impact is en wat de resterende mogelijkheden
zijn voor wat betreft ruimte voor tenten / kermis in deze zone.
Sowieso zal op basis van het definitieve inrichtingsplan de inpassing in de beschikbare ruimte
geconcretiseerd dienen te worden.
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Zone Zuidkant plein
Bomen in voetpad: te veel van het goede?
De bomen zijn voorzien in de parkeerzone en werken tevens snelheidsverlagend.
Het organiseren van terrassen blijft mogelijk (tot 3m breedte), en de aanwezigheid van bomen
maakt de beleving van de terrassen aangenamer.
Uitzonderlijk vervoer doorheen dorp ? In de toekomst mogelijk?
Dit dient nader nagezien te worden, ifv routes uitzonderlijk transport zoals deze door het
Vlaams Gewest gedefinieerd zijn.

Zone Groene Hoek
Klopt telling huidig Langerbruggestraat ifv foutparkeerders?
Naast het feit dat deze foutgeparkeerd staan, zijn deze fysiek wel aanwezig. Volgens de Stad
is dat contradictorisch en valt de parkeerdruk in die zone op basis van tellingen kwantitatief
mee.
Inrichting thv dranken Geers? dwars + langs parkeren
Inrichting thv drukkerij Geers: groene berm + wadi / kruisen vrachtwagen - vrachtwagen zal
via berm gebeuren (is ontworpen volgens krap profiel waarbij vrachtwagen / vrachtwagen niet
maatgevend is)

Zone Eekhoutdriesstraat
Voetpaden maar aan één kant voorzien?
Is ontworpen ifv aantal gebruikers en volgens logische looplijnen.
Op een aantal plaatsen zijn korte zones met voetpad voorzien: dit is ifv onderhoud aan wonin-
gen.

Algemeen
Werd de bomenbalans bestudeerd,
Tot op vandaag niet, deze is meer dan vermoedelijk positief.
Elektrische wagens: kunnen laadpalen voorzien worden?
Stad maakt momenteel plan op voor het volledige grondgebied, dit kan mee bekeken worden
Ondergrondse containers (restafval) Ivago worden mogelijks geïntegreerd binnen het project-
gebied.

Conclusie
De klankbordgroep kan zich vinden in het voorontwerp en er is consensus om het plan te com-
municeren naar de ruime bewonersgroep. Dit op voorwaarde dat er vooraf door de stad naar de
klankbordgroep teruggekoppeld wordt met betrekking tot de inrichting van de parkeerzone (thv
OCO) en met betrekking tot de invoering en afbakening van de blauwe zone in het dorp.
Op het infomoment dient er eveneens informatie te zijn omtrent de mogelijkheden voor inplanting
kermis / feestelijkheden.
De klankbordgroep vraagt vooraf het finale plan digitaal te kunnen ontvangen.
Streefdatum voor een infomoment is eind november 2016.

Opgemaakt door
Ing. K. Van Parys
Sweco Belgium nv


