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Bewonersvergadering van 18/02/2020 – Proces-verbaal

Thema: Buitensporige snelheden geoefend - Installatie van snelheidsbeperkende
voorzieningen.

Sprekers: Olivier MAINGAIN, burgemeester, Philippe JAQUEMYNS, schepen belast
met het beheer van de openbare ruimte, Gregory MATGEN, schepen van mobiliteit
en Thomas DUMONT, landmeter.

Aanwezig: 6 personen.

Inleidende opmerkingen van de heer JAQUEMYNS 

In brieven werd gemeld dat de maximumsnelheid van 30 km/u niet altijd wordt
gerespecteerd. De afdeling beheer van de openbare ruimte, die verantwoordelijk is
voor het vinden van een oplossing, heeft een project ontwikkeld om de weg in te
richten met snelheidsbeperkende voorzieningen.

Voorstelling van het project door de heer DUMONT

Er werd een verkeersanalyse besteld bij de Politiezone om de snelheden te
objectiveren. De resultaten spreken voor zich: een gemiddelde snelheid van 45 km/u,
waarbij 15% van de gecontroleerd voertuigen gemakkelijk 50 km/u overschrijdt.

De keuze is gemaakt om Berlijnse kussens te gebruiken als een soort
sne lhe idsbeperkende voorz ien ing, met name vanwege het d rukke
vrachtwagenverkeer. Twee kussens zijn voorzien op de hoogte van nr. 25, d.w.z. 15
meter van de bocht, om het draaien te vergemakkelijken. Twee andere zijn voorzien
op nr. 57.

Elk paar kussens gaat vergezeld van een gedemineraliseerde berm van 5 m x 2 m,
met als gevolg dat er geen twee parkeerplaatsen meer zijn.

De breedte van het parkeerterrein is teruggebracht van 2,75 m naar 2 m, zodat er op
het niveau van de kussens voldoende ruimte overblijft voor het fietsverkeer.

Reacties van bewoners

De eerste interventies van het publiek betreffen het aan de kaak stellen van
bepaalde gedragingen, zoals automobilisten die het principe van de blauwe zone
omzeilen door een "race om parkeerschijven" te houden. De burgemeester herinnert
eraan dat er andere procedures voor parkeerregulering bestaan: parkeermeters,
bewonerszones (voorbeeld van de Sint-Lambertusstraat). Maar elk systeem heeft
zijn voordelen en beperkingen.



Een inwoner toont zijn verzet tegen het principe van gedemineraliseerde bermen en
pleit voor het gebruik van meerpalen of zelfs plantenbakken in plaats daarvan. De
burgemeester herinnert aan de zeer relatieve levensduur van de meerpalen en dat
deze, evenals de bloembakken, het parkeren behoorlijk kunnen bemoeilijken. De
burgemeester aanvaardt echter dat een test kan worden uitgevoerd zonder de
aanwezigheid van gedemineraliseerde bermen. De twee parkeerplaatsen, waarvan
de verwijdering ook negatieve reacties veroorzaakte, blijven dus behouden.

Een andere inwoner houdt vol dat het probleem van de te hoge snelheden zou
worden opgelost als de boetes regelmatiger zouden zijn, wat de gemeente lijkt te
beschuldigen van traag optreden op dit gebied. De burgemeester herinnert aan een
aantal beginselen met betrekking tot boetes voor te snel rijden:

- Onder een bepaalde drempel is het transactiesysteem van toepassing en is
het onderworpen aan de beoordeling van de politiezone. Boven een bepaalde
drempel wordt het dossier doorgestuurd naar het Openbaar Ministerie en heeft
de politiezone geen "controle" meer;

- Het Openbaar Ministerie herinnert ons er regelmatig aan dat het overspoeld
wordt met snelheidsovertredingen en het quota's oplegt aan de politiezones
(alleen als de snelheid hoger is dan N km/u, slechts één dag op 3 of 4
controleren,...).

Bovendien is het niet ongewoon dat sommige overtreders liever de boetes betalen
dan dat ze hun gedrag veranderen en de bedragen in hun "algemene kosten"
opnemen.

Een derde inwoner toont zijn afkeuring van de Berlijnse kussens vanwege de
overlast die ze kunnen veroorzaken. Hij woont op de hoogte van het kussen voor nr.
25 en vreest dat er binnenkort scheuren in zijn gebouw zullen ontstaan, met de
moeilijkheid om aan de verzekeringsmaatschappijen te bewijzen dat het kussen
inderdaad verantwoordelijk is voor de veroorzaakte schade.

Kortom, er is geen consensus in de vergadering over het inrichtingsproject, die de
voorkeur geeft aan een systeem van radars en flitsen. De heer JAQUEMYNS wijst er
echter op dat bewezen is dat het gebruik van fysieke apparaten veel effectiever is
dan het gebruik van radars en flitsen.

Conclusie van de burgemeester

De burgemeester beslist als volgt:

- Het project van de installatie van Berlijnse kussens wordt opgeschort en
vervangen door een installatie, eerst van mobiele radars, vervolgens van
vaste radars (reden: lengte van de procedure). Er wordt een evaluatie
opgesteld en gecommuniceerd naar de omwonenden;

- Uitbreiding van de blauwe zone over de gehele lengte van de laan voor het
deel dat zich op het grondgebied van de gemeente bevindt, met inbegrip van



de zone die tot nu toe aan de verhuisfirma was toegekend om te voorkomen
dat haar vrachtwagens het wegennet zouden binnendringen. Een nieuwe
onderhandeling met de betrokken partijen zal nodig zijn om te voorkomen dat
men terugvalt in de oude overgangen.

De burgemeester sluit de vergadering om 20.50 uur.


