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1. Het verslag van de vorige vergadering   (25.04.2017)) geeft geen aanleiding 

tot opmerkingen.   

2. Bezetten van openbaar domein : 

De handelszaken  werden aangeschreven en gewezen op de noodzaak bij het 

bezetten van het openbaar domein de reglementering na te leven. Eerlang zal 

daaromtrent een tweede schrijven gericht worden. Het toezicht op het bezetten 

van het openbaar domein werd toegewezen aan de stedelijke preventiedienst.  

De wijkraad dringt aan dat er meer toezicht zou zijn op het bezetten van het 

openbaar domein. Ook andere adviesraden , en de gehandicaptenraad in het 

bijzonder , dringen aan dat de “ doorgankelijkheidsvoorschriften” stipt zouden 

worden nageleefd. 

3. Kaai – zone 30 – parkeren en stationeren : 



De verkeerssituatie op de Kaai ( o.m. ventweg )doet zich soms , zo niet veelal, 

chaotisch voor. Er gebeuren echter weinig ongevallen. Nu ieder ongeval is er één 

te veel. De vaak onoverzichtelijke situatie  sporen wellicht de weggebruikers aan 

tot voorzichtigheid en oplettendheid.  

De wijkraad vraagt dat er werk zou gemaakt worden van een beter onderhoud 

en uitzicht van de weg uitrusting ( bloembakken, afsluitingen , verkeerstekens, 

hinderpaaltjes, ……). De burgemeester stipt aan dat de grote droogte het 

onderhoud van de plantenbakken heeft bemoeilijkt en dat eind augustus 

voorrang gegeven werd aan het in orde stellen van de infrastructuur in de 

omgeving van de scholen. Tevens stipt hij aan dat de samenwerking met de 

vervoersmaatschappij De Lijn eerder stug verloopt. 

4. Verkeersreglement en bezetten van het openbaar domein bij openbare en 

private werken  : 

De voorzitter meldt dat de aannemers en onderaannemers het soms niet zo 

nauw nemen met de verkeers- en andere reglementeringen. De kosten 

voortspruitende uit de naleving van de reglementering zijn vaak hoger dan de 

gemeentelijke boetes. 

De burgemeester stipt dat de aanwerving voorzien is bij de gemeente van een 

toezichter voor de grote private en openbare werken. Dit zal ongetwijfeld een 

betere opvolging mogelijk maken. 

Alhoewel het toezicht op het bezetten en gebruik van het openbaar domein 

toegewezen is aan de preventiedienst, vraagt de wijkraad dat de politie zou 

optreden bij gevaarlijke toestanden en flagrante overtredingen ( bv nachtlawaai)  

5. Avond-, kunst en rommelmarkten  : 

Veel van de betrokken bewoners zijn niet te spreken  over het gebruik van het 

openbaar domein en de verkeersregeling tijdens de avond- en de 

rommelmarkten. De organisatie van de kunstmarkt geeft aan dat het anders en 

beter kan.  

De raad vraagt dan ook dat de deelnemers aan de avond- en rommelmarkten op 

zijn minst in kennis zouden gesteld worden door de organisatoren van de 

reglementeringen en de verplichtingen  ( ook wat betreft afvalopruiming, en 

parkeren van wagens binnen de perimeter) en dat er voldoende toezicht is. 

6. Diversen  : 

- Gevraagd wordt de aansluiting van het fietspad Novus Portus/ Kustbaan beter 

aan te duiden  

- Het uitbreiden van de bedieningsperiode van het veer of “den overzet”  in de 

maand september wordt als zeer positief ervaren. 

- De werken in de Marktstraat werden aangevat en de gemeente ziet toe op een 

stipte naleving van de planning, dit teneinde de overlast in de middenstad tot 

een minimum te beperken. Het bezig zijn van enkele grote private en openbare 

werken maakt overleg en coördinatie een meer dan grote must. 



                          College van burgemeester en schepenen 19 september 2017 : gezien 

 

 

 

 

 

 

 

 


