Verslag 9 april 2019
Globaal:
•
Acties gerealiseerd in kader van schoolvervoersplannen:
o Parking geoptimaliseerd
o Onderrichtstraat – fietsstraat (bocht te bekijken)
o Oversteekplaatsen ter hoogte van school verbeterd
o Thermoplast + stoeptegels
o Actie stimuleren vinden gemachtigde opzichters - vergoeding - (school heeft
zelf gevraagd om kiss and ride te behouden)
o Zebrapad Pastoriestraat
•

Landinrichtingsproject
o Hooghof: fietsverbinding richting Wemmel en onder R0
o Groene Noordrand: doortrekken Bloemistenstraat zal ikv dit project verder
onderzocht worden

•

MOW:
o Sluipverkeer wordt bovenlokaal onderzocht (in kader van sluiproutes ten
gevolge van de R0): sluiproute van E40 tot A12 is in beeld gebracht

•

Gepland: opmaak fietsbeleidsplan

Smiskensveld - Schapenbaan
•
Smiskensveld - Kanariestraat opgenomen in lijst 20 - 25
•
Niet genoeg breedte voor suggestiestroken (min. 5,4m)
•
Fietsstraat momenteel onmogelijk gezien sluipverkeer - bijkomende maatregel is
dan noodzakelijk om sluipverkeer te weren.
•
Alternatief via Bloemistenstraat - opgenomen in landinrichtingsproject

Poverstraat - Dorpsstraat
•
Studie MOW - sluipverkeer aanpakken is cruciaal.
•
Oversteekplaats thv Den ouden belg ok
•
Fietsstraat onmogelijk gezien sluipverkeer (in principe twee keer zo veel fietsers
nodig dan autoverkeer vooraleer dit de verkeersveiligheid kan verhogen)
•
Zijstraten niet in voorrang: snelheid zal verhogen
•
Hoek Dorpsstraat - Poverstraat nog te bekijken: locatie oversteek en breedte
bocht
•
Houten bak ter hoogte van keldergat ‘Den ouden Belg’
•
Haag tegenover Pivo inkorten aan uitmonding Schapenbaan
Rasselstraat
•
Haag sluiten
Reekstraat
•
Ontbrekend stukje fietspad is aangelegd
•
Asfaltering fietspad staat op agenda
•
Haag met stekels te verwijderen thv nr. 20-26
Relegemsestraat - J. Longinstraat
•
Geen fietspaden want gemengd verkeer in lokale woonstraten
•
Staat fietsbrug te bekijken
•
Jan Longinstraat verbinding vanaf fietsersbrug - signalisatie - fietspad ter hoogte
van pleintje: situatie te verduidelijken
Hammesehoek
•
Zichtbaarheid thv uitmonding – privé: weghalen of verlagen haag te bespreken
met eigenaar
Verbinding met F212
•
Te onderzoeken in fietsbeleidsplan
•
Richting Asse: doorsteek tussen PIVO en Oude Merchtemsebaan
•
Richting Brussel: via Relegemsestraat - J. Longin - fietsbrug
•
Pastoriestraat - Smiskensveld kan fietsstraat worden mits weren doorgaand
verkeer
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