Verslag vergadering Verkeersadviesraad
Datum: woensdag 20 november 2019

Aanwezig: stemgerechtigd









Katty Van der Borght, Middenstandsraad
Lowie Emmerechts, Landbouwraad
Karel Abbeloos, Seniorenraad
Wim Raeymaekers, Fietsersbond
Pascale Bauthier, OVK
Frieda Verdoodt, Gemeentelijk lager onderwijs
Frank Buyens, Gemeentelijk secundair onderwijs
Wilfried De Koster, Vrij lager onderwijs

Aanwezig: niet-stemgerechtigd






Johan Deleu, Schepen van Verkeer

Mia Van der Straeten, dienst infrastructuur
Chris Ringoot, N-VA fractie
Pierre Vanderborght, CD&V fractie
Jeroen Eenens, Vrij secundair onderwijs

Verontschuldigd





Rose Sablon, Milieuraad
Willy Price, Amigo
Peter De Smedt, Beleidscoördinator Ruimte
Fred Scrayen, PZ AMOW
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Agenda


Oproep voorzitter, ondervoorzitter, secretaris



Oproep deelname GECORO



Infovergadering inwoners Doortstraat



Advies meerjarenplan

Agendapunt: Oproep voorzitter, ondervoorzitter, secretaris
Volgende vergadering, 3 december 2019, is het de bedoeling om een voorzitter, ondervoorzitter en
secretaris aan te duiden.
Volgens het nieuwe reglement van de adviesraden moet elke raad zelf instaan voor het secretariaatswerk:
uitnodigingen, verslagen, adviezen, enz..
Leden die kandidaat zijn om voorzitter, ondervoorzitter of secretaris te worden en die niet aanwezig
kunnen zijn, kunnen hun kandidatuur via mail overmaken.

Agendapunt: Oproep deelname GECORO
Aan de leden van de VAR werd de oproep doorgestuurd tot deelname aan de GECORO. Het is belangrijk
dat er ook een afgevaardigde vanuit het oogpunt mobiliteit deelneemt aan deze adviesraad. Er wordt
gevraagd naast een effectieve ook een plaatsvervanger aan te duiden.
Wim Raeymaekers is geïnteresseerd om deel te nemen aan de GECORO. Hij zal zijn kandidatuur stellen.
Graag ook nog iemand anders. Uiterlijk 6 december moet de kandidatuur binnen zijn.

Agendapunt: infovergadering inwoners Doortstraat
In de Doortstraat is het beurtelings parkeren van toepassing. Een inwoner vraagt een parkeerplaats voor
minder-valide in te richten. Dit is niet haalbaar binnen het regime beurtelings parkeren. Een aanpassing
van het regime is dus noodzakelijk.
Dit wordt besproken met de inwoners op dinsdag 27 november. De leden van de VAR zijn eveneens
welkom. Het resultaat van de infovergadering wordt aan de volgende vergadering meegedeeld.

Agendapunt: advies meerjarenplan
Het meerjarenplan werd op 5 november 2019 globaal aan de adviesraden voorgesteld. Een samenvatting
van de acties die betrekking hebben op mobiliteit worden door de raad besproken.
Het advies namens de VAR werd op 22 november overgemaakt aan het bestuur. Het advies wordt als
bijlage bij het verslag gevoegd.

Datum volgende vergadering: dinsdag 3 december 2019
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