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Geachte mevrouw de voorzitter,
Mag ik u beleefd verzoeken onderstaande interpellatie aan de agenda van
de G. raad van maandag 02 mei 2011 te willen toevoegen ?

Problemen Predikherenlaan
Verschillende inwoners van de predikherenlaan hebben mij gecontacteerd
over volgende problemen die zich voordoen in de predikherenlaan. Een
plaatsbezoek leerde weldegelijk onaanvaardbare situaties:

Onze stad kan zoveel beter

1.

Inplanting OCT.

Volgens de initiële aankondiging van het Diftar systeem beloofde aan de
inwoners van de binnenstad een OCT binnen wandelafstand van 100 meter.
De structurele inplanting van deze in de predikherenlaan is nogsteeds niet in
orde. Ik heb begrepen dat er naast problemen met vergunningen (K.T.A.) er
ook technische problemen zijn met de inplanting op de hoek
predikherenlaan / mosdijk. Het gevolg is dat de minimale afstand meer dan
300 meter geworden is voor verschillende inwoners. Onder deze inwoners zijn
heel wat senioren die helemaal niet in staat zijn om een huisvuilzak van 30/60
liter te dragen over deze afstand. Gelukkig is er heel wat hulp tussen de
buren onderling, maar nu de vakantieperiode er aankomt zal het moeilijker
worden voor deze senioren om op hulpt te rekenen van de jongere
vakantiegangers. Hiermee houden wij ons niet aan onze afspraken vrees ik.
Vragen: welke acties heeft de schepen voorzien om:
1. De structurele inplanting te voorzien van een OCT binnen een straal
van 100 m ?
2. Is er een vergoeding voorzien voor deze gedupeerde inwoners
(gratis gebruik OCT in de verdere omgeving zolang geen structurele
oplossing ?)
3. Is er actie voorzien naar deze senioren toe ?
2.

Verkeerspaaltjes.

Volgend probleem in de predikherenlaan is de inplanting van de paaltjes
die de doorgang versperren. We weten allemaal wat beweegredenen zijn
van dit doorknippen van de straat.
De bijkomende gevolgen zijn minder evident voor de inwoners van deze
straat:
Wegnemen van parkeerplaatsen
Moeilijke doorgang voor hulpdiensten (zie incidenten)
Toeristen of inwijkelingen uit omliggende steden die zich vastrijden
…
Vragen: die ik hierbij heb zijn:
1. Welke maatregelen zijn er genomen om het voor de inwoners
gemakkelijker te maken ? (bijv doorgang via badgelezer)
2. Wat met hulpdiensten die dringend doorgang nodig hebben ?
3. Heeft u de GPS operatoren ingelicht van deze ingreep (en bij
uitbreiding de andere ingrepen in onze stad) ?
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