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Beste gemeenteraadsvoorzitter,
Beste stadssecretaris,
Graag had

ik volgende mondelinge vragen toegevoegd

aan de gemeenteraad van maárt.

1) heraanleg Leopoldlaan en Gentsesteenweg

In december 2017 werd in het ihvesteringsprogramma van AWV bekend gemaakt dat er in 2018 1,6 miljoen
euro wordt voorzien ter ondersteuning van de heraanleg van het fietspad langs de Leopoldslaan.
Ook via de kranten konden we het nieuws van de heraanleg van de Leopoldslaanlezen in de loop van
februari.
Hierbij heb ik volgende waag.
- Ik las dat het dossier nog in opmaak was bij de Vlaamse Overheid, werd dit dossier sindsdien afgerond? Is
er ondertussen al meer duidelijkheid over de timing en de start van de werken?
- gr:aagwat verduidelijking voor wat betreft de subsidies. Slaan die enkel op het aanleggen van het fietspad
of op de volledige Leopoldslaan? Onder welke voorwaarden kunnen we hier als stad beroep op doen?
Ook voor de Gentsesteenweg was voorzien dat we in 2016 de weg zouden heraanleggen als poort voor het
binnenrijden van Eeklo. Dit was ook gekoppeld aan subsidies. Ik meen dat dit ook de reden was waarom dit
dossier stopgezet is. Ik zou gaagwillen weten of hier nog een heropstart zal gebeuren?
Wordt dit ook gekoppeld aan de discussie over de nieuwe plannen voor herinrichting van het station en de
stationsomgeving?
2) elektrische laadpalen
Via sociale media vemam ik dat de elektrische laadpaal aan de markt officieel in gebruik genomen is. Ik
denk dat dit een belangrijke stap is voor de evolutie naar een koolstofarm wagenpark dat beter is voor ons
klimaat.
Reeds in2016 stelde ik hierover al een waag. Toen was er namelijk sprake dat er in Eeklo 8 laadpalen
mochten komen.
Ondertussen hebben we ook de gteen deal gedeelde mobiliteit ondertekend waardoor onze ambities als stad
voor een nieuw soort mobiliteit nog hoger liggen.
Daarbij heb ik vplgende vragen.
- hoeveel elektrische laadpalen zljn er momenteel operationeel in Eeklo?
- wat is de planning voor de nieuwe laadpalen?
- worden gebruikers van elektrische wagens betrokken bij de keuze voor locaties van deze elektrische
laadpalen?
- gebruikers vertellen mij dat het niet altijd mogelijk is om hun wagen op te laden omdat op de voorziene
parkeerplaats andere wagens gtrlarkeerd staan. Veelal doordat niet geweten is dat deze parkeerplaats is
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voorbehouden voor elektrische wagens. Hoe wordt dit aangepakt? Hoe worden burgers geïnformeerd, zowel
de gebruikers van elektrische wagens als andere wagenbestuurders?
- zrln er plannen voor het introduceren van elektrische deelwagens? Via buren, in wijken of via
verhuursystemen?
- wordt er nagedacht om het stedelijk wagenpark over te schakelen naar elektrische wagens en dit in te
schakelen in deelwagensysteem?

Alvast bedankt.
Met vriendelijke groeten,

Filip Smet
Gemeenteraadslid
Meike Van Grembergen
Stadssecretaris
lndustrielaan 2, 9900 Eeklo
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