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Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Bertrand Demiddeleer, voorzitter; de heer Dirk Pieters, burgemeester; de heer Marc Snoeck;
de heer Eddy Buelinckx; de heer Guy Nechelput; mevrouw Peggy Massien; mevrouw Dieuwertje Poté;
de heer Christophe Merckx; de heer Johan Servé; de heer Pieter Busselot; de heer Marc Devillé;
mevrouw Anne Mattofi de heer Frans Dereymaeker; mevrouw Jacqueline Muyldermans; de heer
Hedwig Van Rossem; de heer Jean-Jacques Fastenaekels; mevrouw Anja Deridder; de heer Mark
Demesmaeker; mevrouw Joke Ots; de heer Wim Demuylder; de heer Marc Sluys; de heer Jo Lories;
mevrouw Nelly Lanis; de heer Dirk Van Heymbeeck; mevrouw Brigitte Moyson; de heer Rogier
Lindemans; de heer Dries Devillé; mevrouw Anne-Marie Mestdag; de heer Sven Pletincx; mevrouw
Kimberly Michel; de heer Jan De Winne, algemeen directeur

Afwezig:
de heer Marc Picalausa; de heer Richard Severijns

Verontschuldigd:
mevrouw Mennem Dibe

Beschrijving

Aanleidinq en doel

De bewoners van het Kornijkveld klagen over de slechte zichtbaarheid als ze vanaf hun straat
de Vandenpeerenboomstraat willen oprijden. Zij vragen ook om zebrapaden aan te brengen
om naar het park te kunnen gaan.

Advies en motiverinq
In het verleden heeft het stadsbestuur in de Vandenpeerenboomstraat langs beide zijden van het
kruispunt een parkeerverbod ingesteld, dit om de chauffeurs die vanaf het Kornijkveld de
Vandenpeerenboomstraat willen oprijden een beter zicht te geven.
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Een zebrapad kan hier niet alleen een rol spelen voor de bewoners van het Kornijkveld, ook voor de
bewoners van de Vandenpeerenboomstraat. Zebrapaden maken in tegenstelling tot het subjectief
aanvoelen, de situatie objectief gezien wel niet veiliger. Het oversteekcomfort neemt wel toe en de
wachttijden voor de voetgangers nemen af.

Door hier zebrapaden aan te brengen presenteren we ook het kruispunt met het Kornijkveld beter aan
de chauffeurs op de Vandenpeerenboomstraat. Dit zebrapad zal dus de aanwezigheid van het
kruispunt beter benadrukken.

Als hier zebrapaden aangelegd worden kan ook een zebrapad aangelegd worden op de relatie tussen
Dorpslaan en park van Buizingen, Het is niet aangewezen om op het Gemeenteplein zelf zebrapaden
aan te leggen omdat hier een heel diffuus oversteekgedrag is. Enkel tussen Dorpslaan en ingang park
in de Vandenpeerenboomstraat is er een duidelijke looplijn die niet conflicteert met andere looplijnen.
Daarom is een zebfapad hier ook mogelijk.

Hieronder staan de plaatsen waar zebrapaden kunnen aangebracht worden aangeduid
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Juridische oronden
De wet betreffende de politie over het wegverkeer.

Het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en het gebruik van de openbare weg.

Het Ministerieel Besluitvan 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere.plaat-
singsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

De Gemeentewet.

Beslissing College van Burgemeester en Schepenen dd.27 juli 2018

Financiële informatie
geen fi nanciële consequenties

Beleidsinformatie
4 - Investeren in leefbaarheid en integrale veiligheid

Aftikel I
In de Vandenpeerenboomstraat worden op volgende plaatsen zebrapaden aangelegd:

- ter hoogte van het Kornijkveld langs beide zijden van het kruispunt,
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- ter hoogte van de ingang van het park in de onmiddellijke nabijheid van het kruispunt met de
Dorpslaan.

Aangezien deze zebrapaden zich in de onmiddellijke omgeving van een kruispunt bevinden is er geen
bijkomende signalisatie nodig.

1. Beslissing College van Burgemeester en Schepenen dd. 27 juli 2018.pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad

1500 Halle, 04 september 2018

De secretaris van de gemeenteraad De voorzitter van de gemeenteraad

De Winne, algemeen de heer Bertrand Demiddeleer
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