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Van: Janick Smessaert
Verzonden: woensdag 13 september 2017 11:37
Aan: Odette Van Hamme <odette.vanhamme@skynet.be>
CC: Meike Van Grembergen <Meike.VanGrembergen@eeklo.be>
Onderwerp: Vragen GR 18/9/2017 vanuit GROEN
Beste voorzitter van de Gemeenteraad,
Dag Odette,
Gelieve hierbij onze twee vragen voor de gemeenteraad van 18/9/2017 te vinden

Vraag 1 : uitblijven zone 30 - uitbreiden zone 30
In januari van dit jaar (zie collegeverslag van 17 januari) besliste het college tot invoering van zone 30
in woonwijken.
Op de GR van februari heeft onze fractie hierover bijkomende vragen gesteld en beloofde de
schepen mogelijks nog voor de zomer tot invoering over te gaan.
Op de GR van juni stelden we de vraag opnieuw en kwam de belofte om het deze zomer te
realiseren.
We kunnen enkel vaststellen dat de invoering van zone 30 in woonwijken nog steeds niet is gebeurd.
Dat de ingrepen in de infrastructuur langer op zich laten wachten, begrijpen we, maar het plaatsen
van borden en het aanbrengen van de max snelheid op het wegdek moet toch geen maanden duren?
De leefbaarheid in die wijken kan omhoog, waarom gaan er 8 maanden voorbij zonder enig
resultaat?
Tweede deel van deze vraag betreft de uitbreiding van zone 30.
Op de mobiliteitscommissie werd beloofd dat de straten uit de wijk ‘Broeken’ (zijnde Heidelaan,
Westlaan, Eduard Neelemanslaan, Akkerstraat en Broeken) ook zouden opgenomen worden in de
straten met zone 30.
Kan dit op deze Gemeenteraad bekrachtigd worden en in de uitvoering worden opgenomen ?

Vraag 2 : verkeersveiligheid Balgerhoeke
De ingebruikname van de tunnel onder N49 en het ontbreken van een ontsluitingsweg naar ‘Den
Teut’ brengt zoals verwacht voor de dorpskern van Balgerhoeke bijkomende verkeersdrukte met
zich mee. De onmiddellijke nabijheid van de Basisschool St.Antonius en de hiermee gepaard gaande
veiligheid van de kinderen die hier school lopen baart GROEN zorgen.
Vooral de auto’s komende uit de St. Laureinsesteenweg vormen een gevaar voor de op het
voorziene zebrapad overstekende schoolgaande jeugd.
Daarom vragen we vanuit GROEN om bij AWV (Balgerhoeke is Gewestweg) aan te dringen op :
1) “installeren” zone 30 tussen Balgerhoeke-spoorwegovergang tot aan ‘sasbrug’
Balgerhoeke/kruispunt Oude Staatsbaan (nu zone 30 enkel in Pastoor Bontestraat )
2) Het voorzien van een effectieve snelheidsremmende maatregel door het plaatsen van een 2tal verkeerskussens bij het binnenrijden van de dorpskern, komende van Sint Laureins.
Dit kan de snelheid alvast reduceren.

Janick Smessaert
GROEN Eeklo
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