Clustering vragen/bemerkingen en antwoorden
Idee / vraag / bemerking

Antwoord

Verkeersveiligheid / handhaving
Heel veel opmerkingen hadden de verkeersveiligheid als
onderwerp.

Vooral de fietsstraten kregen vaak kritische opmerkingen…

De burger wenst dat er ingezet wordt op het handhaven van de
verkeersveiligheid, door meer controle door inzet van middelen
en personeel.

De bestrijding van zwerfvuil kan beter.

De stad beschikt reeds over een mobiliteitsplan.
De doelstellingen voor het centrum zijn:
- Het filteren en beperken van het doorgaand verkeer;
- Het verbeteren van de doorstroming op de Ring;
- Kwalitatieve herinrichting van de centrumstraten;
- Grote aandacht voor voetgangers, fietsers en groen.
Aan het herdefiniëren van het kernwinkelgebied wordt momenteel
gewerkt. Op basis daarvan wordt er in de (nabije) toekomst nog
bijkomende maatregelen getroffen.
Veel dossiers ter verbetering van de verkeersveiligheid liggen
momenteel ter bespreking, en krijgen zeker in de komende
maanden/jaren uitvoering.
Onderling respect tussen zwakke weggebruiker en wagenbestuurder is
echter de beste oplossing voor elke weggebruiker om veilig deel te
nemen aan het verkeer. Dus ook hier heeft de burger een belangrijke
inbreng. Niet alles kan perfect gereglementeerd en/of beteugeld
worden.
Het doel van de fietsstraat is om voorrang te geven aan de zachte
weggebruiker. De fietser heeft hier voorrang op gemotoriseerde
voertuigen.
In het centrum en in woon- en schoolomgevingen is het veiliger om de
fietser zijn plaats te laten innemen tussen het andere verkeer.
In buitengebieden zijn fietspaden de beste keuze.
In de tussengebieden zijn fietssuggestiestroken vaak een goede optie.
Rekening houdend met de maatschappelijke ontwikkelingen zal de
mobiliteit een steeds belangrijker beleidsitem worden. Inzetten op een
goede mix tussen leefbaarheid en goede doorstroming is hier
aangewezen, en het stadsbestuur wil hier ook de komende legislatuur
zwaar op inzetten.
Nu reeds zijn er veel middelen en politiepersoneel beschikbaar om de
verkeersveiligheid te handhaven. Trajectcontroles, snelheidscontroles,
themapatrouilles, …
In samenspraak met de politiezone Mira worden er doelstellingen
afgesproken, die op regelmatige basis worden geëvalueerd en
desgevallend bijgestuurd.
Het is de intentie van het stadsbestuur om verder in te zetten op
handhaving inzake de verkeersveiligheid.
Alle voorstellen tot optimalisatie van de handhaving worden
meegenomen en zullen in samenspraak met de politiezone Mira verder
onderzocht worden.
Het is inderdaad een hele arbeidsintensieve en dure opdracht om
zwerfvuil te bestrijden.
De stad beschikt over zwerfvuilploegen van Werkplus, maar zet
dagelijks zelf ook personeel in om zwerfvuil op te kuisen. Daarnaast
zetten burgers zich dagdagelijks in als mooimakers om het openbaar
domein netjes te houden.
Naast de vele bewustwordingsacties wordt er inderdaad ook opgetreden
met gasboeten en retributiereglementen tegen personen die zich
bezondigen aan het verspreiden van zwerfvuil.
De zwerfvuilbestrijding blijft een grote uitdaging voor elk openbaar
bestuur.

