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PLAATS EN DATUM
Vrijdag 1 februari 2013 te 19.00 uur, Dienstencentrum Van Volden.

AANWEZIGHEID
Volgende personen waren aanwezig :
BOUCKAERT-VANHOUTTE, COUSSEMENT Jeannine, DE WULF-DE PRÊTRE, DECLERCQDEBAERE Anita, DE NOLF Johan, DEPOUVRE Noël, DERIEUW Anne, FEYS Jacqueline,
GERVOYSE Paul, HONGERLOOT Lieve, LANGBEEN-TAMSIN, MALBRANCKE Philip,
MUYLLE Stefan, STAELENS Leopold & Gilberte, STUBBE Frank, VANDENBOGAERDE Werner,
VANDERWALLE Marise, VANLANCKER Alain, VERDONCK Aubert, VERSTRAETE PierreHenri, WAES Lieve
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Volgende personen waren verontschuldigd :
Schepen DEMAREST en Schepen LALLOO, VANSTEENE Maria, VANSTEENE Roos

VERGADERING

1. Verwelkoming
Paul GERVOYSE heet iedereen welkom met in het bijzonder de wijkinspecteur Philip
MALBRANCKE en de heer MUYLLE, voorzitter van de Handelsgebuurtekring Smedenstraat, en
wenst alle aanwezigen een fijn en gelukkig nieuw jaar.
2. Beoordeling verslag van de vorige vergadering
Paul GERVOYSE meldt dat het verslag elektronisch is rondgestuurd en beschikbaar is op de website.
Hij overloopt het nog even kort.
Er zijn geen opmerkingen.
3. Wijziging bestuur
Er is een wisseling gekomen in het bestuur. Paul GERVOYSE is terug voorzitter geworden en Johan
DE NOLF neemt terug het mandaat van secretaris op.
Marise VANDERWALLE neemt verder de verantwoordelijkheid op voor de communicatie en de
website.
Deze website wordt erg veel geraadpleegd. We haalden de kaap van de 88.888 bezoekers.
De vergadering keurt deze wijzigingen goed met handengeklap.
4. Wekelijkse markt, meifoor en parkeren
De nieuwe Voorzitter vraagt of er problemen zijn geweest met de markt. De bevoegde schepen heeft
gevraagd om problemen zeker te melden ook in verband met de meifoor zodat er voor de toekomst
mee kan worden rekening gehouden.
Tijdens de periode van de meifoor, meldt een Bewoonster, kan zij nooit parkeren in de Maagdenstraat.
De Voorzitter vraagt of het ook in de namiddag is. De Bewoonster antwoordt dat het gans het weekend
duurt.
De Voorzitter bevestigt dat de meifoor en de markt op zaterdag veel volk aantrekt en dus veel auto’s.
Een Bewoner herinnert eraan dat bij de bloedprocessie bijna alle beschikbare parkeerplaatsen waren
voorbehouden om dan uiteindelijk niet of nauwelijks te worden gebruikt. De Voorzitter stelt vast dat
dit een nieuw gegeven is. Vroeger deed men dat niet.
Een bewoner meent dat het toch zou moeten mogelijk zijn om met de bewonerskaart te kunnen
parkeren aan de achterzijde van het station (spoorwegstraat en Stationslaan) in de blauwe zone (vanaf
6 uur ’s morgens). De Voorzitter bevestigt dat bijvoorbeeld daags na de Gouden Boomstoet vele
bewoners aldaar zijn bekeurd.
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Een Bewoner meent dat er een oplossing moet komen voor kinderen en andere bezoekers van
bewoners. Het huidig systeem start pas vanaf 18.00 uur terwijl kinderen en bezoek die ook gans de
dag kunnen komen, zeker op zondag.
De Voorzitter antwoordt dat het bestuur de vraag zal stellen om het systeem toepasselijk te maken
voor gans de dag.
Hij meldt ook dat wij zullen vragen om het aantal cheques van 30 te willen optrekken naar 50 of dus 1
cheque per week.
Een Bewoner meldt dat aan de Smedenpoort de rode lichten gewijzigd zijn (Binnenrijden krijgt veel
meer tijd dan buiten rijden). De Bewoner vraagt zich af waarom dat zo is.
Een Bewoonster vraagt waarom er in West-Brugge worden betaald tot 22.00 uur en in de
Smedenstraat tot 20.00 uur. De Voorzitter antwoordt dat de Smedenstraat een winkelstraat is en het
niet de bedoeling is dat er door bewoners wordt geparkeerd in de Smedenstraat.
De Voorzitter herinnert eraan dat het de bedoeling is dat wie van buiten de stad naar het
Concertgebouw komt zich parkeert in de ondergrondse parking. Vroeger stond de ganse buurt vol.
Toen heeft het Comité bij de Stad erg aangedrongen om een eigen parkeersysteem van gratis parkeren
voor buurtbewoners. De Voorzitter meent dat de Stad gezocht heeft om de belangen van de bewoners,
in de wijk, en de winkels, inde Smedenstraat, te verzoenen en te respecteren.
5. Bussen in de omgeving van het NH-hotel (vroegere Sofitel)
Er blijken meer en meer bussen te komen met aanhangwagen met fietsen uit Duitsland. Deze bussen
blijken daar soms uren staan voor de woning met lawaai en lichtafname tot gevolg. Sommige
Bewoners stellen zich de vraag waarom dat niet gebeurt aan de gevel van het Hotel.
De vraag stelt zich of de bussen er mogen komen. Mogen die in de stad binnen, en geldt dat ook voor
onze wijk ? Het zijn vooral de drie laatste huizen ter hoogte van het Hotel die er het meest problemen
mee hebben.
De Wijkagent meldt dat hij dat zeker wil opnemen. Zodra de betrokken bewoners hem aanspreken,
hem bellen, zal hij optreden.
6. Voetpaden en wegen
Een Bewoonster meldt dat tijdens de sneeuwperiode nogal veel voetpaden niet waren geruimd door de
betrokken bewoners. Vooral in de Maagdenstraat was het erg. Ook de straten zelf zouden mogen
worden gestrooid. Het was er erg gevaarlijk. De Bewoonster zegt al getelefoneerd te hebben naar de
Stad.
Een Bewoner meent dat er meer fietsstallingen moeten zijn, zodat de fietsen niet meer tegen de gevels
zouden worden gestald. Dit moet toch mogelijk zijn op de verbrede voetpaden bij de kruispunten in de
buurt.
Het is ook niet normaal dat moto’s op het voetpad staan.
De Wijkagent antwoordt dat een moto niet mag parkeren op het voetpad. Zo er zich problemen stellen
dan nodigt hij alle bewoners uit hem te contacteren.
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Een Bewoonster vraagt of de rioolputten meer kunnen worden schoongemaakt. De geur was tijdens de
sneeuwperiode erg onaangenaam en dit tot binnen in haar huis.
De Voorzitter meent dat de putjes toch vrij regelmatig worden gekuist samen met greppels. Hij weet
dit althans voor de Boeveriestraat.
De Bewoonster meent dat dit toch niet het geval is in de Zwijnstraat en het Beursplein in het
algemeen. Drie-vier maanden na de meifoor lag er nog vuilnis tussen de struiken. Ook heeft er een
container met mest maanden blijven staan na de Bloedprocessie.
De Voorzitter antwoordt dat het Comité zal vragen om na elke markt ook oog te hebben voor het
schoonmaken van de voetpaden.
De Voorzitter herinnert er, nogmaals, aan dat elke bewoner zeker kan contact nemen met de
Wijkagent. De wijkagent geeft zijn telefoonnummer 050/44.12.18 door.
Een Bewoonster vraagt of het mogelijk zou zijn dat er fietskluizen worden geplaatst op het Beursplein,
bijvoorbeeld ter hoogte van de Post.
De Wijkagent stelt dat de vraag toch ook zal zijn wat er zal gebeuren met het Beursgebouw. Dat zal
zeker zijn invloed hebben op de beslissing van de Stad ter zake.
Een Bewoonster herinnert er aan dat de laatste bladzijde van Bruggespraak een blad is waarop de
bewoners melding kunnen doen van opmerkingen. Zij heeft de ervaring dat daarop snel antwoord
komt.
7. Zone 30
De Voorzitter meldt dat er affiches zijn over de zone 30. Hij stelt vast dat er, bijvoorbeeld in de
Boeveriestraat snel gereden wordt. Op het einde van de vergadering zullen affiches beschikbaar zijn
zodat de bewoners die kunnen uithangen.
8. Boeveriewijkfeest
Het volgende wijkfeest zal doorgaan op 28 juni 2013 om 19.00 uur.
9. Varia
Geen vragen
10. Datum en plaats volgende vergadering
De volgende bewonersvergadering gaat door op maandag 10 juni om 20.00 uur.

Johan De Nolf
Secretaris

Paul Gervoyse
Voorzitter
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