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Verwelkoming van Burgemeester Geert Vanden Broucke 

Situatie G.Gezelleplein en petanque-plein: 

Vraag van de wijkraad om struiken te snoeien teneinde zicht te verbeteren tégen 
sluikstorten in de nabijheid van de ondergrondse containers en meer sociale controle 
naar het petanque-plein toe. 

De Burgemeester zal vragen of het nu nog kan gezien de vogelbroedtijd. Er wordt 
ook een nieuw pad aangelegd. 

Opmerking, na de broeitijd kan er ook gesnoeid worden. 

De Burgemeester bevestigt dat het in de planning is opgenomen om de hoge bomen 
ten gepaste tijd te snoeien.  

De Simli-wijkraad vraagt of er bij het petanque-plein een vuilnisbak kan geplaatst 
worden voor klein afval. De nieuwe witte bakken met kleine ronde opening bovenaan 
is ideaal.  In de wijk staan nog enkele oudere vuilnisbakken met té grote opening die 
best ofwel vervangen worden ofwel verwijderd.  

De betondallen en metalen roosters rond het petanque-plein worden eerstdaags 
vernieuwd. 

Een grondiger aanpak van het G.Gezelleplein wordt gepland nà de komende 
gemeenteraadsverkiezingen. 

  

Stand van zaken met betrekking tot overlast door verhuur aan groepen van een 
villa in de Artanlaan: 

De verhuur is een tijdje rustig verlopen , maar sinds kort wordt weer verhuurd aan 
groepen jongeren. 

Het stadsbestuur hoopt binnenkort dit probleem op te lossen. 

  

 

 



Aanpassingen RUP SIMLI: 

Er zijn een aantal aanpassingen gepland aan het RUP.  Een studiebureau is met de 
procedure bezig, maar dit vraagt tijd , ondermeer omdat er een bevraging moet 
gebeuren en wijzigingen moeten door bewoners worden goedgekeurd ( nieuwe 
wetgeving ). 

Het is in elk geval de bedoeling om zonnepanelen op daken toe te laten , uiteraard 
steeds mits vergunning , dit kan niet tegengehouden worden.  De wijkraad vraagt 
hierbij of er toch een minimum aan esthetische normen kunnen opgelegd worden. 

  

Problematiek parkeerplaatsen in de Parnassiaweg: 

De groenstroken waar geparkeerd wordt zijn in erbarmelijke toestand. De wijkraad 
vraagt om hiervoor enkele oplossingen te bedenken.  Ofwel worden er betonnen 
grasdallen gelegd ter vervanging van de “matten” die er nu in het slijk liggen , ofwel 
wordt geopteerd om een gedeelte van deze weg parkeervrij te maken. 

Dit kan door een strook voor een tiental auto’s als parkeerzone te annuleren ( 
verboden te parkeren) , vijf bomen weg te nemen en in de plaats nieuwe boompjes te 
planten die parkeren onmogelijk maken en/of  groenstrook her aan te leggen en 
gedurende ruime tijd af te sluiten ( en reactie van buurtbewoners af te wachten) 

Ook te overwegen: éénrichtingsverkeer invoeren ? 

  

Hoek GILSOULWEG en hoek Tennislaan-Artanlaan: 

Hier zou de groenzone op deze hoeken best wat opgefrist worden.  De wijkraad stelt 
voor om er bloembakken te voorzien om deze hoek een mooier uitzicht te geven. 

  

SCHILDEREN HOUTEN PAALTJES: 

De wijkraad stelt vast dat slechts een beperkt aantal paaltjes dringend een laagje 
verf dienen te krijgen.  De voorzitter zal zo vlug mogelijk een inventaris bezorgen van 
deze paaltjes, zodat het stadsbestuur de schilderwerken deze zomer door 
seizoenarbeiders kan laten uitvoeren. 

  

Verbinding Zeemeerminnendreef-Muntkruidweg: 

Twee weken geleden werd vastgesteld dat het paaltje weggenomen was dat 
doorgang moet verhinderen van de Zeemeerminnendreef naar de Muntkruidweg. 



Dit had tot gevolg dat al heel wet auto’s langs deze weg via de Simli-wijk richting 
Nieuwpoort-bad reden (sluipverkeer).  De burgemeester heeft ervoor gezorgd dat het 
paaltje werd teruggeplaatst. 

De wijkraad vraagt om deze doorgang ook in de toekomst GESTLOTEN te houden. 

De burgemeester bevestigt dat dit zo blijft. 

  

VERKEERSVEILIGHEID en overlast doorgaand verkeer. 

De laatste jaren is het autoverkeer in de Oleffelaan en de Crombezlaan enorm 
toegenomen. Vooral de Oleffelaan wordt blijkbaar gebruikt als een soort ringweg voor 
auto’s die van de autostrade komen en richting Albert I Laan rijden , alsook richting 
Ter Duinen. De Simli-woonwijk was ooit een rustige residentiële wijk , en het is 
uiteraard wenselijk dat alle verkeer dat niet in de wijk zelf moet zijn geweerd wordt. 

De wijkraad vraagt daarom om maatregelen te nemen om het DOORGAAND 
VERKEER in deze twee straten (Oleffelaan en Crombezlaan)  te ONTMOEDIGEN. 

Volgende oplossingen worden voorgesteld om voor te leggen aan de 
verkeerscommissie: 

-       asverschuivingen ( met boordstenen , bloembakken , …) 

-       snelheidsremmers ( drempels ) ter hoogte van zijstraten ( met voorrang van 
rechts) 

-       creatie van een kleine rotonde ter hoogte van het kapelletje , waar vijf straten 
samenkomen 

-       enkele korte stukken éénrichtingsverkeer maken  

-       duidelijke aanduiding van maximum snelheid (50 km/uur) 

-       bij binnenrijden van de Simli-wijk: borden plaatsen: Woonwijk : Uitgezonderd 
plaatselijk verkeer.   

-       regelmatig electronische borden plaatsen met aanduiding van de gereden 
snelheid 

-       herstellen van de Victorlaan , die in zeer slechte staat is , en wellicht vermeden 
wordt door gebruik te maken van de Oleffelaan. 

  

 

 



 


