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Proces-verbaal
Onderwerp: Parkeerproblemen in de Haagbeukenlaan
Sprekers: Olivier MAINGAIN, burgemeester, Philippe JACQUEMYNS en Gregory
MATGEN, schepenen
Aanwezig: 37 inwoners
Inleiding: de afdeling Strategie en Mobiliteit heeft tegenstrijdige briefwisseling
ontvangen. Sommige inwoners hebben geklaagd dat ze beboet werden wegens
'verboden parkeren' en hebben geëist dat dit verbod werd opgeheven door te wijzen
op het gebrek aan parkeerplaatsen in de wijk. Aan de andere kant willen andere
inwoners dat het verbod gehandhaafd wordt door te wijzen op het gevaar dat de
voetgangers lopen door het 'wildparkeren' op een plek waar de overdreven
snelheden al de pan uit swingen. Vandaar dat deze inwonersvergadering belegd
werd om beide kampen met elkaar te verzoenen.
De eerste tussenkomsten betreffende de stijgende vraag naar parkeerplaatsen. De
reacties laten niet op zich wachten en de discussie komt al snel tot het grote
struikelblok: is het lenigen van de nood aan parkeerplaatsen verenigbaar met de
veiligheid van de voetgangers?
De burgemeester stelt een oplossing voor die de veiligheid van de voetgangers zou
kunnen verbeteren. Het grasperk tussen de openbare weg en de parkeerplaatsen
van de gebouwen zou gebruikt kunnen worden om er een voetpad aan te leggen.
Hiervoor moet er aan de mede-eigendom, die eigenaar van dit stuk grond is,
gevraagd worden om afstand te doen van zijn recht van natrekking en om het terrein
af te staan om dit te kunnen inrichten.
De burgemeester wijst er ook op dat het zijn plicht is om voor de veiligheid te zorgen
en dat het dus absoluut noodzakelijk is om het parkeerverbod te behouden. Om de
veiligheid te verzekeren, verbindt hij zich ertoe de volgende zaken te programmeren:


De juridische vergunningsaanvraag om het voetpad in te richten;



Een studie voor de installatie van een kwaliteitsvolle openbare verlichting;



Een studie voor de installatie van verkeersremmers tegen snelheidsduivels.
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