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1)

Sinds AV
van

2015-2016
mei

juni

juli

augustus

september

oktober

november

2016-2017
december

januari

februari

maart

april

mei

juni

juli

augustus

oktober

november

december

januari

februari

maart

april

22 & 24

10

22 & 24

10

Schepen Bart Lambrecht

Sluipverkeer Groenenhoek
Voorstel Wijkraad op de AV: Groenenhoek knippen in proefopstelling.
Akkoord Schepen Lambrecht
Voorstel goedgekeurd door de leden van de verkeerscel.
Burgemeester De Wit bespreekt dit met de burgemeester van Hemiksem.
Groenenhoek afgesloten in testperiode tot 21/6
Definitieve afsluiting Groenenhoek

2014

Groenenhoek bareel Hoboken Klaverbladdreef
Schepen Lambrecht vraagt aan Wilrijk : kan er een tractorsluis komen ipv bareel.
Schepen Lambrecht stuurt herinnering.
Wilrijk onderzoekt deze optie.

2016

Sluipverkeer in de wijk
Politie belooft meer controles in te lassen.
Controles.
Wijkraad stelt oplossing voor via Mobiliteitsraad.

2013

Helststraat ontsluiting industriezone
Studie INGAN gestart in 2013. Kosten hoog (onteigeningskosten + aanleg = 650.000 €).
Onmogelijk in deze legislatuur.
Vraag Wijkraad: mogelijkheid om te ontsluiten via het KMO park Kleidaal,
Antwerpsesteenweg 12. Tussen deze zone en die van de Helststraat ligt er slechts een
grasstrook van max 2 m breed! Lijkt een logische oplossing.
Schepen Lambrecht zal dit nakijken.
Schepen Lambrecht : Dit is geen realistisch alternatief. Het is een kronkelweg tussen
de daar geleden KMO-clusters, er zou parking voor moeten opgeofferd worden bij de
KMO’s (mogelijk zijn ze daardoor niet langer conform de parkeerverordening en hun
stedenbouwkundige vergunning), de weg zou gedeeltelijk en soms volledig liggen op
veiligheidsstroken rond de KMO-gebouwen, er zou meer KMO-gebied moeten
onteigend worden (met zeer hoge kostprijs) dan de doortrekking naar de
Vluchtenburgstraat en ten slotte zou het een extra industrieweg creëren die uitkomt
op de N177. Bundeling van alle bedrijvenzones met ontsluiting via één straat, de
Vluchtenburgstraat, is zowel ruimtelijk als op vlak van mobiliteit het meest wenselijk,
dit staat zo ook letterlijk opgenomen in het ruimtelijk structuurplan van de gemeente
en zal hoogstwaarschijnlijk ook worden opgenomen in het gemeentelijk
mobiliteitsplan.

2013

Zone 30 kleuterschool beter zichtbaar maken
Vraag Wijkraad: zone 30 schildering op de grond aan de kleuterschool beter zichtbaar
maken. Nu staat er meestal een wagen op geparkeerd.
Is niet mogelijk.

2015

Zone 30 hele wijk
Te bekijken als onderdeel van het mobiliteitsplan.
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Kruispunten Boomsesteenweg
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De Wijkraad vraagt om de centrale straten rond de Buerstedelei nu al zone 30 te
maken onafhankelijk van het Mobiliteitsplan. De Wijkraad vind dat de centrumstraten
rond de Buerstedelei geen impact hebben op het omliggende verkeer, en er daarom
niet hoeft gewacht te worden op het mobiliteitsplan. Uiteindelijk is er rond de
basisschool in het dorp ook een aanpassing gedaan los van het mobiliteitsplan.

23/10

19/11

2015

Schepen Lambrecht & Burgemeester De Wit: overleg met Minister Weyts.
Er is sprake van om ondergronds (geniet voorkeur van gemeente) of bovengronds het
kruispunt op 2 plaatsen (Kontichsesteenweg en Langlaarsesteenweg) aan te pakken.

12/06

Mobiliteitsplan
Schepen Lambrecht wil eerst een algemeen mobiliteitsplan invoegen, alvorens
individuele situaties te bekijken.

2015

Heraanleg voetpad Peking Wok

2015

10/03

De schepen wil wachten met beslissing tot er duidelijkheid is over de bouwaanvraag
van de Peking Wok. De planning van de Technische Dienst zit vol voor 2015.
Heraanleg voorzien najaar 2016

21/01

Status heraanleg voetpad Buerstedelei 2016
Afhankelijk van voetpad Peking Wok.
Heraanleg voorzien najaar 2016

2015

Herstel wegdek Groenenhoek na werkzaamheden PIDPA.
De straat is over de ganse lengte in zeer slechte staat achtergelaten (ettelijke putten,
een asfaltstrook die het niet lang heeft uitgehouden, verzakt putdeksel eenvoudigweg
bedekt met wat zand…). Tijdens de werkzaamheden werden de privé-opritten
gebruikt als draaiplaats voor zware graafmachines.

2016

Wegdek Cleydaellaan.
Enorme geluids- en trillingshinder voor de omwonenden. Er zijn bewoners die
hierdoor scheuren hebben in hun huis.
De metingen van het verkeer geven duidelijk aan dat vooral 's nachts de vrachtwagens
boven de 60 km per uur zitten.
Vraag: fluisterasfalt.

2013

21/01

De voegen worden opnieuw opgevuld. Aanbesteding.
Sluipverkeer Helststraat.
Enorme doorgang van verkeer ondanks de "uitgezonderd plaatselijk verkeer" situatie.
We vragen oplossingen.
Wijkraad stelt oplossing voor via Mobiliteitsraad.
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Schepen René Lauwers

Gemeentelijk parkeerbeleid

2015

Er zal niets aan dit beleid veranderen ifv de situatie op de openbare weg. De Wijkraad
betreurt dit (zie vraag van de wijkraad op de gemeenteraad van 23 maart 2015).
Peking Wok zwerfvuil

27/05

2015
27/05

Rond gebouw & op de straat. De gemeente zal een brief sturen naar Peking Wok.

20/11

Brief gestuurd.
Wijkraad vraagt oplossing zwerfvuil. Schepen Lauwers bevestigt dat dit door de
gemeentediensten zal opgeruimd worden.

27/10

Zwerfvuil opgeruimd, stoep onkruidvrij gemaakt.

18/07

Wijkraad vraagt verwijdering containers met sluikstort.

18/12

Containers worden achter de schutting geplaatst

21/12

Peking Wok bouwaanvraag

2015

Wordt voor eind juni door de gemeente geëvalueerd.
8/06

Bouwaanvraag geweigerd door de gemeente.

8/10

Beroep bij Provincie geweigerd.
Peking Wok verkrotting
Wat kan het gemeentebestuur doen om de huidige slechte staat van het gebouw aan
te pakken? Krotbelasting? Afbraak?

2016

Dak wordt vernieuwd
Verkavelingsaanvraag Ahornelaan

2016

Wordt voor eind juni door de gemeente geëvalueerd.
4/07

Bouwaanvraag geweigerd door de gemeente.
Verkavelingsaanpassing hele wijk
Aanpassing verkavelingsvoorschriften voor de hele wijk om dit soort situaties te
vermijden.
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2016

Postoverste politie Johan Janssens

Controle kleuterschool parkeren

2015
27/05

Politie belooft meer controles in te lassen.

sept

Controles.
Controle sluipverkeer wijk

27/05

Politie belooft meer controles in te lassen.

08

Controles.
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Schepen Mark Van Hecke

Speeltuin Buerstedelei : vraag toestel voor de iets grotere kinderen
Wijkbewoner vraagt op AV bijkomend toestel voor speeltuin.
Schepen stuurt mail : combi-toestel zal geplaatst worden.
Verslag Wijkvoorzittersvergadering : er zal een schommel geplaatst worden.
Wijkbewoner vraagt op AV of we zelf iets kunnen plaatsen.

2015
27/05
8/07
14/09
26/04

Wijkraad vraagt via mail aan schepen : is er nog een aankoop/budget gepland voor de
speeltuin, wat zou dit dan zijn en mogen we het gemaakte plan eens inkijken.

17/11

Schepen weigert te antwoorden op de vraag.
Wijkraadvoorzitter verduidelijkt de vraag en vraagt opnieuw een antwoord op de
vraag.
Wijkraadvoorzitter vraagt aan burgemeester oplossing voor de spaaklopende
interactie met schepen Van Hecke. Als ook een antwoord op de vraag mbt de
speeltuin.

22/11

positieve afhandeling
nog openstaand
geweigerd

24/11
28/11

