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commissie mens, samenleving en ruimte 

Debriefing Zitting van 14 mei 2020 

 

 
Samenstelling: 

 
 
Aanwezig: 

De heer Gust Crabbe, voorzitter; 

mevrouw Nicole Billens; de heer Olivier Huygens; mevrouw Veerle Seré; de heer Jeroen Tiebout; 
mevrouw Betty Willems; de heer Wim Peeters; mevrouw Ann De Ridder; de heer Brahim Harfaoui; de 

heer Siebe Ruykens; de heer Georgios Karamanis; de heer Godefroid Pirsoul; mevrouw Lydie De 

Smet; mevrouw Natacha Martel; 
de heer Walter Vastiau, secretaris; 

 

Eveneens aanwezig: 

de heer Luc Deconinck; de heer Bart Keymolen; de heer Jan Desmeth; de heer Gunther Coppens; 

mevrouw An Speeckaert; de heer Herwig Smeets; de heer Paul Defranc; mevrouw Marleen De Kegel; 
de heer Jean Cornand; mevrouw Kathleen D'Herde; de heer Guy Jonville; de heer Jeroen Steeman; de 

heer Bart Van Onsem; mevrouw Annelien Baes; de heer Johan Persoons; mevrouw Katja Grammens; 
de heer Geert Bartholomé 

 

Verontschuldigd: 
mevrouw Annie Mathieu 

 
 
BESPREEKPUNTEN 

 
Bibliotheek 
 
1 2020_MSR_00012 Deelname  Vlaams e-boekenplatform - Standpunt 

Kennis genomen 

Beknopte samenvatting 

Cutuurconnect biedt aan alle Vlaamse openbare bibliotheken een platform aan om e-boeken uit te 
lenen. Bibliotheekleden kunnen met hun bibkaart het e-boekenplatform eender waar en wanneer 

gebruiken. De eindgebruiker kan twee boeken uitlenen, twee boeken reserveren en elk boek 
maximaal zes weken houden. 

Het aantal deelnemende bibliotheken, de gebruikscijfers en de vraag van het publiek bepalen het 
aantal exemplaren en de titels in de collectie. De kwaliteitsvolle startcollectie wordt continu verder 

uitgebouwd tot een divers en dynamisch geheel. De collectie bestaat uit titels van auteurs van 

verschillende leeftijden en populariteit.  
De overeenkomst geldt voor 6 jaar vanaf de lancering van de dienst voor het publiek. Het tarief wordt 

berekend op basis van het inwonersaantal, aangevuld met een jaarlijkse vaste kost. Het abonnement 
is jaarlijks opzegbaar mits het betalen van een eenmalige opzegvergoeding. De tarieven worden 

vermeld op pagina 10 van de overeenkomst die als bijlage bij deze beslissing is gevoegd. 

Momenteel wordt met de leveranciers Bibliotheca en Standaard Boekhandel besproken wanneer het 
platform gelanceerd kan worden. De deadline om in te tekenen op het e-boekenuitleenplatform is 15 

mei 2020. 
 

Opmerkingen 

Toelichting door Katja Grammens, bibliothecaris. 
Er zijn geen verdere vragen. 
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Patrimonium & Openbare ruimte  
 
2 2020_MSR_00013 Stand still open ruimte - Standpunt 

Kennis genomen 

Beknopte samenvatting 

Actualisatie visie open ruimte en stand still nieuwe uitbreidingen woonkernen. 
 

Opmerkingen 
Toelichting door de burgemeester. 

 

 
Mobiliteit, Lokale economie, Landbouw & markten  
 
3 2020_MSR_00014 Aanvullend 

verkeersreglement Brugstraat: opheffen 
parkeerverbod - Beslissing Kennis genomen 

Beknopte samenvatting 

In de Brugstraat t.h.v. huisnummer 15 werd destijds een parkeerverbod ingesteld (gele onderbroken 

lijn) op vraag van een oude dame die in nr. 20 woonde en moeite ondervond bij het in- en uitrijden 
van haar garage. Deze dame zou er niet meer wonen, en de eigenaar van woning nr. 15 vraagt nu om 

het parkeerverbod op te heffen. 

 
Opmerkingen 

Toelichting door Annelien Baes, deskundige mobiliteit. 
Siebe Ruykens merkt op dat als de eigenaar vraagt om de lijnen weg te nemen, het allicht zijn 

bedoeling is om daar te kunnen parkeren, en vraagt of dat zal worden gecontroleerd. Er wordt 

geantwoord dat er volgens artikel 25 van de Wegcode niet mag worden geparkeerd, en dat de 
aanvrager dat ook weet. 
 

 
4 2020_MSR_00015 Aanvullend verkeersreglement 

Beemdstraat: Instellen parkeerverbod  ter hoogte van 

bedrijfsingang firma  
Artemide - Beemdstraat nr. 25 - Beslissing 

Kennis genomen 

Beknopte samenvatting 

De firma Artemide, gelegen Beemdstraat 25, ontvangen dagelijks vrachtwagens / opleggers van 90 
m³. Deze vrachtwagens kunnen door geparkeerde voertuigen ter hoogte van de bedrijfstoegang 

moeilijk de parking oprijden om te laden of lossen. Zij vragen om over een beperkte lengte aan beide 
kanten van de straat een parkeerverbod in te stellen. 

Op 3 december 2018 werd een tijdelijke politieverordening goedgekeurd om bij wijze van proef 

gedurende 6 maanden een parkeerverbod van 3m (kant bedrijfstoegang) en 15m tegenover de 
bedrijfstoegang (middels gele onderbroken strepen) in te stellen. 

Aangezien deze proefopstelling goed werd bevonden en het oprijden van de parking vlot verloopt, 
wordt voorgesteld om dit definitief in te voeren. 

 
Opmerkingen 

Toelichting door Annelien Baes, deskundige mobiliteit. 
 

 
5 2020_MSR_00016 Aanvullend verkeersreglement Hendrik  

Vanhouchestraat: instellen parkeerverbod - Beslissing 

Kennis genomen 

Beknopte samenvatting 
De gemeenschapswachten stellen tijdens hun schooltoezichten vaak vast dat er verkeershinder is aan 

de in- en uitrit van de Wilgenhofparking die veroorzaakt wordt door wagens die geparkeerd staan 

tussen deze in- en uitrit en het Wilgenhofpark. Het doorgaand verkeer van en naar de  
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Pepingensesteenweg wordt gehinderd en het zicht op het aankomende verkeer wordt beperkt voor 
wie de parking wil verlaten. 

Daarom wordt voorgesteld om parkeerverbod in te stellen tussen de in- en uitrit van de 
Wilgenhofparking en Wilgenhofpark middels gele onderbroken lijnen. 

 

Opmerkingen 
Toelichting door Annelien Baes, deskundige mobiliteit. 

Jeroen Steeman vraagt of het niet aangewezen is om ook een stuk voorbij de inrit van het 
WIlgenhofpark, in de richting van de Pepingensesteenweg, te voorzien van parkeerverbod. Er wordt 

geantwoord dat het voorgestelde parkeerverbod tot doel heeft de manoeuvreerruimte ter hoogte van 
de inrit van de parking verkeersvrij te houden. Als het parkeerverbod in de richting van de 

Pepingensesteenweg wordt uitgebreid, zouden we weleens meer problemen kunnen creëren dan we 

er oplossen. Dat neemt niet weg dat we na de invoering van de maatregel een evaluatie voorzien. 
Veerle Seré uit haar bezorgdheid dat er na de bouw van het lokaal dienstencentrum en 

kinderdagverblijf opnieuw wildparkeren zou ontstaan. Er wordt geantwoord dat het bestek voorziet in 
100 parkeerplaatsen op de site terwijl er nu slechts 80 zijn. 
 

 

6 2020_MSR_00017 Aanvullend 
verkeersreglement verwijderen van 

parkeerplaatsen voor mensen met een handicap in 
nabijheid van de woning - Beslissing Kennis 

genomen 

Beknopte samenvatting 

De dienst mobiliteit ontving verschillende vragen tot het verwijderen van parkeerplaatsen voor 
mensen met een handicap in de nabijheid van de woning. 

 

Opmerkingen 
Toelichting door Annelien Baes, deskundige mobiliteit. 
 

 
7 2020_MSR_00018 Aanvullend 

verkeersreglement inrichten van parkeerplaatsen 

voor mensen met een handicap in nabijheid van 
de woning - Beslissing Kennis genomen 

Beknopte samenvatting 

De dienst mobiliteit ontving verschillende vragen tot het aanleggen van een parkeerplaats voor 

mensen met een handicap in de nabijheid van de woning. 
 

Opmerkingen 
Toelichting door Annelien Baes, deskundige mobiliteit. 
 

 

8 2020_MSR_00019 Aanvullend verkeersreglement Bronstraat: parkeren op  
de berm t.h.v. nr. 1A en garages - Beslissing 

Kennis genomen 

Beknopte samenvatting 

De dienst mobiliteit kreeg de vraag van de bewoner van Bronstraat 1A om parkeren op de stoep 
mogelijk te maken t.h.v. zijn garages en de garage van de buur. Zo hebben zij de mogelijkheid om 

hun wagen voor de garage te parkeren. 
Aangezien de stoep hier breed genoeg is om parkeren toe te laten en er voldoende ruimte overblijft 

voor de voetganger 

 
Opmerkingen 

Toelichting door Annelien Baes, deskundige mobiliteit. 
 

 

9 2020_MSR_00020 Aanvullend verkeersreglement Jan  

Vanderstraetenstraat: instellen stilstaan- en 
parkeerverbod - Beslissing Kennis genomen 
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Beknopte samenvatting 

Geparkeerde wagens op de Jan Vanderstraetenstraat t.h.v. huisnummers 91 - 93 - 95, in de 
schoolomgeving van GBS 't Populiertje, verhinderen de vlotte doorstroming van het verkeer.  

De dienst mobiliteit stelt voor om een stilstaan- en parkeerverbod in te stellen. 

 
Opmerkingen 

Toelichting door Annelien Baes, deskundige mobiliteit. 
 

 

10 2020_MSR_00021 Aanvullend verkeersreglement Albert Van  

Cotthemstraat: aanbrengen laad- en loszone - 
Standpunt 

Kennis genomen 

Beknopte samenvatting 

De dienst mobiliteit ontving van de Carrefour express, gevestigd te Bergensesteenweg 106, de vraag 
om een laad- en loszone in te richten op de Albert Van Cotthemstraat. Bij leveringen staat de 

vrachtwagen op de straat geparkeerd, wat het verkeer op de A. Van Cotthemstraat blokkeert. Op de 
dienst hebben we ook klachten ontvangen van vrachtwagens die bij leveringen op het trottoir 

geparkeerd staan en zo het zicht op de verkeerslichten blokkeren. 

Voorstel: inrichten van een laad- en loszone op de Albert Van Cotthemstraat, mits aanpassing aan het 
trottoir en plantvak op kosten van de ontwikkelaar. 

 
Opmerkingen 

Toelichting door Annelien Baes, deskundige mobiliteit. 

Wim Peeters vraagt of dit betekent dat de plantenbak weg moet. Er wordt geantwoord dat die zal 
moeten worden opgeschoven. 
 

 
11 2020_MSR_00022 Aanvullend verkeersreglement 

Fabriekstraat: invoeren maatregel E9b op parking 

OCMW - Standpunt Kennis genomen 

Beknopte samenvatting 
In 2017 werd de OCMW parking te Ruisbroek uitgebreid met 40 extra parkeerplaatsen. 

Rekeninghoudend met de waterinfiltratie- en buffering werd de parking aangelegd met 

kunststofplaten opgevuld met grind . Door de keerbewegingen van zwaardere voertuigen zijn deze 
kunststofplaten echter zwaar beschadigd geraakt. Begin 2020 werd de schade hersteld. Om te 

voorkomen dat deze kunststofplaten in de toekomst opnieuw beschadigd raken, wordt voorgesteld om 
de maatregel E9b in te voeren op de OCMW-parking (parkeren enkel toegelaten voor 

personenwagens, motorfietsen,...). 
 

 
12 2020_MSR_00023 Aanvullend verkeersreglement Dorp en Laudinnestraat -  

Instellen van een schoolstraat - Standpunt 
Kennis genomen 

Beknopte samenvatting 

De dienst Mobiliteit kreeg van de Ave-Maria Basisschool de vraag om samen met hen te bekijken hoe 

we hun schoolomgeving veiliger kunnen maken. Regelmatig heerst er chaos aan de schoolpoort door 
ouders die hun kinderen willen afzetten. Ook hebben ze te kampen met tal van foutparkeerders.  Van 

11 tot 14 juni 2019 organiseerde de dienst mobiliteit daarom een testweek om de effecten van een 

schoolstraat, in de Laudinnestraat en Dorp, na te gaan. 
Op basis van deze testweek, de evaluatiemomenten met de school en politie en het overlegmoment 

met de bewoners, stelt de dienst mobiliteit voor om in de schoolomgeving van Ave Maria een 
schoolstraat te creëren: 

• op Dorp (kerkberg) t.h.v. de Schaliestraat 
• op de Laudinnestraat t.h.v. de Schreinstraat.  

Met behulp van twee maal twee automatisch verzinkbare palen zal de straat bij het begin en einde 

van de schooldag autovrij gemaakt worden. 
Onderstaande flankerende maatregelen zullen ook worden ingevoerd.  

• Het inrichten van een Kiss&Ride in Dorp, aan de bovenzijde van de kerk, tussen 8 en 9 uur. 
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• Het verbreden van het voetpad op het kruispunt Dorp - Schaliestraat langs de zijde van de 
school. Door een uitstulping te creëren zal het kruispunt niet meer overgedimensioneerd zijn. 

 Ter hoogte van het kruispunt Laudinnestraat - Schreinstraat het voetpad verbreden. 

• Eénrichtingsverkeer instellen in een deel van de Kamstraat, van de Postweg naar de 
Borrestraat. 

• Eénrichtingsverkeer instellen in de Schreinstraat, van de Laudinnestraat naar de Postweg 
• De voetgangersoversteek op de Vlezenbeeklaan ter hoogte van het kruispunt met Dorp 

verplaatsen naar de andere kant van het kruispunt. Dit leunt beter aan bij de vastgestelde 

looplijnen.  
• Deze voetgangersoversteek beveiligen met een accentverlichting. 

• Instellen van een dynamische zone 30 op de Vlezenbeeklaan, in een zone rond de nieuwe 
voetgangersoversteek, aan de hand van een variabel zone 30 bord. 

• Aanbrengen van een voetgangersoversteek op de Postweg ter hoogte van de Kamstraat. 
• De parking naast de basisschool heraanleggen met een duurzaam, waterdoorlatend materiaal. 

Voor enkele van deze flankerende maatregelen dient een aanvullend reglement te worden opgesteld. 

 
Opmerkingen 

Toelichting door Annelien Baes, deskundige mobiliteit. 
 

 

13 2020_MSR_00024 Aanvullend verkeersreglement Dorp: aanbrengen  

Kiss&Ride zone - Beslissing 
Kennis genomen 

Beknopte samenvatting 

Na een testweek aan de Ave Mariabasisschool in juni 2019 en verschillende evaluatiemomenten, stelt 

de dienst mobiliteit voor om een schoolstraat te creëren op Dorp en de Laudinnestraat. Een goede en 
vlotte werking van deze schoolstraat is enkel mogelijk met een aantal flankerende maatregelen, 

waaronder het instellen van een Kiss&Ride zone. 
De dienst mobiliteit stelt daarom voor om een Kiss&Ride in te richten in Dorp, op de parkeerstrook 

aan de overzijde van huisnrs. 3-4A, middels een parkeerverbod op schooldagen tussen 8 en 9 uur. 

 
Opmerkingen 

Toelichting door Annelien Baes, deskundige mobiliteit. 
 

 

14 2020_MSR_00025 Aanvullend verkeersreglement 

Schreinstraat: instellen éénrichtingsverkeer - 
Beslissing Kennis genomen 

Beknopte samenvatting 

Na een testweek aan de Ave Mariabasisschool in juni 2019 en verschillende evaluatiemomenten, stelt 

de dienst mobiliteit voor om een schoolstraat te creëren op Dorp en de Laudinnestraat. Een goede en 
vlotte werking van deze schoolstraat is enkel mogelijk met een aantal flankerende maatregelen. 

De dienst mobiliteit stelt daarom voor om éénrichtingsverkeer in te stellen in de Schreinstraat, met 
verbod om te rijden van de Postweg naar de Laudinnestraat. 

 

Opmerkingen 
Toelichting door Annelien Baes, deskundige mobiliteit. 
 

 
15 2020_MSR_00026 Aanvullend 

verkeersreglement Kamstraat: instellen 

éénrichtingsverkeer - Beslissing Kennis genomen 

Beknopte samenvatting 
Na een testweek aan de Ave Mariabasisschool in juni 2019 en verschillende evaluatiemomenten, stelt 

de dienst mobiliteit voor om een schoolstraat te creëren op Dorp en de Laudinnestraat. Een goede en 

vlotte werking van deze schoolstraat is enkel mogelijk met een aantal flankerende maatregelen. 
De dienst mobiliteit stelt daarom voor om éénrichtingsverkeer in te stellen in een deel van de 

Kamstraat, met verbod om te rijden van de Borrestraat naar de Postweg. 
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Opmerkingen 
Toelichting door Annelien Baes, deskundige mobiliteit. 
 

 
16 2020_MSR_00027 Aanvullend verkeersreglement Postweg: aanbrengen  

oversteekplaats voor voetgangers - Beslissing 

Kennis genomen 

Beknopte samenvatting 
Na een testweek aan de Ave Mariabasisschool in juni 2019 en verschillende evaluatiemomenten, stelt 

de dienst mobiliteit voor om een schoolstraat te creëren op Dorp en de Laudinnestraat. Een goede en 

vlotte werking van deze schoolstraat is enkel mogelijk met een aantal flankerende maatregelen. 
De dienst mobiliteit stelt daarom voor om een oversteekplaats voor voetgangers aan te brengen op de 

Postweg ter hoogte van de Kamstraat. 
 

Opmerkingen 

Toelichting door Annelien Baes, deskundige mobiliteit. 
Siebe Ruykens vraagt of de oversteek wel voldoende zal worden verlicht. Er wordt geantwoord dat de 

verlichtingspaal aan de Kwadewegenstraat allicht zal volstaan. 
 

 

17 2020_MSR_00028 Aanvullend verkeersreglement 

Vlezenbeeklaan: aanbrengen oversteekplaats voor 
voetgangers - Beslissing 

Kennis genomen 

Beknopte samenvatting 

Na een testweek aan de Ave Mariabasisschool in juni 2019 en verschillende evaluatiemomenten, stelt 
de dienst mobiliteit voor om een schoolstraat te creëren op Dorp en de Laudinnestraat. Een goede en 

vlotte werking van deze schoolstraat is enkel mogelijk met een aantal flankerende maatregelen, 
waaronder het instellen van een Kiss&Ride zone. 

De dienst mobiliteit stelt daarom voor de voetgangersoversteekplaats op de Vlezenbeeklaan t.h.v. 

parking Congo te verplaatsen naar de andere zijde van het kruispunt Dorp - Vlezenbeeklaan. 
 

Opmerkingen 
Toelichting door Annelien Baes, deskundige mobiliteit. 

Kathleen D'Herde wijst er op dat het verkeersbord niet of slecht zichtbaar zal zijn als de boom in bloei 
staat. Er wordt geantwoord dat de voorstelling op de slide een voorlopige intekening is en dat daar bij 

de effectieve plaatsing wel rekening mee zal worden gehouden. 
 

 
18 2020_MSR_00029 Aanvullend verkeersregelement Petrus Basteleusstraat:  

Fietsstraat, beperkt éénrichtingsverkeer en aanbrengen 
verkeersplateau - Beslissing Kennis genomen 

Beknopte samenvatting 

Naar aanleiding van klachten omtrent overdreven snelheid in de Petrus Basteleusstraat, onderzocht de 

dienst mobiliteit drie verschillende oplosingen om hieraan tegemoet te komen: bijkomend geschrankt 

parkeren, inrichten fietsstraat en aanbrengen van verkeersplateaus. 
Op basis van de vergelijking van de drie mogelijke oplossingen stelt de dienst mobiliteit voor om één 

verkeersplateau opnieuw aan te leggen op dezelfde locatie als voorheen met onderstaande 
specificaties. Op deze manier willen we tegemoet komen aan zowel klachten omtrent snelheid als 

geluidsoverlast door de plateaus (omdat ze minder agressief zullen zijn). 

 verkeersplateau t.h.v. huisnr. 1: hoogte 12cm, lengte op- en afrit gelijk aan 1,00m. 

Daarnaast wil de dienst mobiliteit de Petrus Basteleustraat inrichten als fietsstraat. Om fietsers toe te 

laten vanaf Dikke Linde naar de Bergensesteenweg te fietsen, wordt beperkt éénrichtingsverkeer 
ingesteld in de Petrus Basteleusstraat (= fietsers in beide richtingen). 

 

Opmerkingen 
Toelichting door Annelien Baes, deskundige mobiliteit. 

Siebe Ruykens vraagt of fietsers die in de richting van de Bergensesteenweg fietsen wel op een veilige 
manier auto's zullen kunnen kruisen. Er wordt geantwoord dat de breedte van de straat dit wel 

toelaat. 
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19 2020_MSR_00030 Aanvullend verkeersreglement 

Vlezenbeeklaan: zone 30  dynamische verkeersborden - 
Beslissing Kennis genomen 

Beknopte samenvatting 

Ter ondersteuning van het verplaatsen van de oversteekplaats voor voetgangers op de  

Vlezenbeeklaan richting Rekerstraat, stelt de dienst mobiliteit voor om rondom deze oversteekplaats 
een zone 30 in te stellen door middel van dynamische verkeersborden. 

 

Opmerkingen 
Toelichting door Annelien Baes, deskundige mobiliteit. 
 

 
20 2020_MSR_00031 Aanvullend verkeersreglement Jan  

Vanderstraetenstraat: aanbrengen oversteekplaats voor 

voetgangers - Beslissing Kennis genomen 

Beknopte samenvatting 

De dienst mobiliteit kreeg de vraag om een oversteekplaats voor voetgangers aan te brengen op de 
Jan Vanderstraetenstraat ter hoogte van Zonnig Leven. Kinderen die naar activiteiten van de 

speelpleinwerking willen gaan, hebben geen veilige oversteekplaats. Wie gebruik maakt van de 
parking van Zonnig Leven en bv. richting de Sint-Lutgardisschool wil, heeft ook geen mogelijkheid om 

veilig over te steken. 
De dienst mobiliteit onderzocht de mogelijkheid om een oversteekplaats aan te brengen, en stelt voor 

dit te doen t.h.v. de Arthur Quintusstraat. 

 
Opmerkingen 

Toelichting door Annelien Baes, deskundige mobiliteit. 

 

 
Sport 
 

21 2020_MSR_00032 Aanleg kunstgrasvelden - Kennisgeving 
Kennis genomen 

Beknopte samenvatting 

Dit punt wordt ter vergadering toegevoegd aan de agenda aangezien het dossier zal worden 

voorgelegd aan de gemeenteraad van 28 mei 2020. 
Het bestuur wil drie kunstgrasvelden aanleggen op de terreinen van sk Vlezenbeek, sk Leeuw en FC 

Negenmanneke. 
Bart Van Onsem, sportfunctionaris, licht het dossier ter vergadering toe. 
 

 

In opdracht, 
 

Walter Vastiau         Gust Crabbe 
 

 

 
 

secretaris commissie        voorzitter commissie 


