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PLAATS EN DATUM
Vrijdag 20 januari 2012 om 19.00 uur, Dienstencentrum Van Volden.
AANWEZIGHEID
Volgende personen waren aanwezig:
BLIECK Laurette, COUSSEMENT Jeannine, DELODDER Martine, DEMAREST Jos
(schepen voor openbare werken), DE METTER Els, DE NOLF Johan, DECLERCQDEBAERE Anita, DEFEVER Suzanne, DELODDER Martine, DEPOUVRE Noël, DEVOGHEL
Christiane, DE WULF- DE PRÊTRE, FEYS Jacqueline, GERVOYSE Paul, STUBBE Frank,
VANDENBOGAERDE Werner, VANDERWALLE Marise, VANSTEENE Maria, VANSTEENE
Roos, VERCRUYSSE Gisèle, VERDONCK Aubert, VERSTRAETE Pierre-Henri, WAES
Lieve, WEYNE Lieve
Volgende personen waren verontschuldigd:
Burgemeester Patrick Moenaert - Yves Roose (Schepen voor Cultuur en Onderwijs) Annick Lambrecht (Schepen voor Personeel, Werkgelegenheid en Sport) – Franky Demon
(Schepen voor bevolking, burgerlijke stand en groen) – Boudewijn Laloo (Schepen voor
financiën en patrimonium ) – Wijkagent Philip Malbrancke
BOEVERIECOMITE
Verslag van de bewonersvergadering van 20/01/2012
1 van 3

Z065/07/R/jdn/vrs018

VERGADERING

1. Verwelkoming
De Voorzitter heet iedereen welkom en in het bijzonder Schepen Jos Dermarest.
2. Beoordeling verslag vergadering van juni 2011
Er zijn geen opmerkingen. De Voorzitter meldt dat het verslag elektronisch is rondgestuurd.
Wie geen elektronisch postadres heeft kan een papieren versie inkijken op de
daaropvolgende buurtvergadering. Het verslag wordt ook gepubliceerd op de website.
3. Openbare werken
Boeveriestraat:
Schepen Demarest meldt dat een stuk van de Boeveriestraat terug open en dicht moet rond
de Krokusvakantie. We krijgen hierover melding via een brief.
Rond het Beursplein: Asfalteringswerken zijn voorzien rond het Beursplein: Hauwerstraat –
Sint-Maartensbilk, Zwijnstraat. De nutsmaatschappijen starten met de werken in maart en
het is gepland tot 1 mei. De maatschappij T.M.V.W. zal de werken aan de nutsvoorzieningen
leiden. Alle loden drinkwateraftakking en wateraansluitingen zullen worden vervangen.
Een bewoner vraagt waarom het vervangen van die nutsleidingen zo laat gebeurt.
De Schepen antwoordt dat de nutsmaatschappijen zelf bepalen welke werken ze uitvoeren.
Het gebeurt meestal als er een opportuniteit is waar werken bezig zijn. Het vervangen volgt
een Europese directieve.
Daarna zijn korte werken gepland van 4 tot 11 juni asfaltering en wegmarkering inbegrepen.
Het politiebureau blijft bereikbaar.
Het Beursplein wordt rondom rond afgesloten. De asfaltering wordt gefaseerd om de
bereikbaarheid te garanderen. De aannemer moet zich aan een verplichte timing en fasering
houden.
Er is een brief op komst voor de bewoners.
Smedenpoort: Er waren enkele moeilijkheden bij het steken van de funderingspalen van de
voetgangersbruggetjes.
Bij het steken van de grote buizen was het niveau van de ondergrondse trillingen aan de
kant van de Bond te hoog.
Er wordt gekozen voor beton te storten en het brughoofd te betonneren.
De bruggen worden in een atelier in zes stukken gemaakt, het is een mooie stalenstructuur
met enkele mm oxidatie.
Het plaatsen van de bruggen heeft geen invloed op de circulatie. Het verkeer komend uit
Brugge heeft voorrang. Het voetpad wordt het fietspad door de kleine poorten.
De voetgangers gebruiken enkel de voetgangersbruggetjes.
Tegen juni wordt een feest voorzien voor de opening van de bruggetjes.
4. Verkeer
Zone dertig: Er wordt rap gereden. De voorzitter zegt dat de borden zone dertig te klein
zijn. Er zouden grotere borden moeten komen en ze zouden beter zichtbaar moeten zijn om
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de aandacht van de bestuurders aan te trekken. Bijvoorbeeld als men de Boeveriestraat
inslaat komend van de rotonde. De bestuurders letten goed op voor het fietspad en zien de
borden niet. De borden zouden eventueel wat verder kunnen geplaatst worden en zeker
groter zijn.
Idem voor het verkeer dat de Boeveriestraat inslaat aan de kant van het Zand.
Parkeren
Mensen en vooral toeristen weten niet of ze in de zijstraten moeten betalen.
Schepen Demarest zegt dat het mobiliteitsplan op 15/02 aangepast wordt. Er komt een
sensibiliseringscampagne. De stad heeft een nieuw contract met een private firma over
dagelijkse controle op betalend parkeren.
Er komt ook een nieuwe sensibilisering om gsm-parkeren aan te moedigen
Parkeercheques: De voorzitter herinnert eraan dat er een voorstel was om parkeercheques
voor bewoners voor hun bezoekers. Schepen Demarest zegt dat er een project op komst is
en dat een aantal modaliteiten moeten nog beslist worden. De bewoners zullen binnenkort
op de hoogte worden gebracht.
Vallende takken: Een bewoner van de H.Consciencelaan vraagt wie verantwoordelijk is als
er bij storm takken op de auto’s vallen. De bomen zijn van de stad. De stad is verzekerd.
Garage: Om voor een garagepoort te parkeren moet je de gebruiker zijn en je nummerplaat
op je poort hebben. Regelmatige bezoekers zouden ook hun nummerplaat op de poort
kunnen plaatsen.
Bussen NH Hotel: Bewoners hebben gemeld dat er regelmatig bussen staan in de
Boeveriestraat wat verder dan het hotel. Daarmee hebben ze geen licht in hun huizen.
Gevaarlijke hoek: op de hoek van de Van Voldenstraat kunnen de vrachtwagens de bocht
niet nemen en brengen ze de mensen in gevaar en ook de auto’s die daar staan (laatste
plaats rechts aan de Van Voldenstraat)
5. Activiteiten
Het comité stelt dit jaar de volgende activiteiten voor:
- Zaterdag 16 juni 14.30u: bezoek aan de Sound Factory.
- Maandag 18 juni om 20.00u.: bewonersoverleg
- Vrijdag 29 juni: buurtfeest (eventueel samen met de opening van de Smedenpoort?)
Boodschap: de Paterscapucijnen in de Boeveriestraat hebben het moeilijk om praktische
dingen op te lossen. Ze vragen of mensen uit de buurt eventueel soms een paar uur per
week een handje kunnen helpen. Contact opnemen met Klaas Blijlevens.
Zonder verdere opmerkingen van de bewoners stelt de voorzitter voor om over te gaan naar
de receptie.
Marise Vanderwalle
Secretaris

Johan De Nolf
Voorzitter

Bijlagen: NIHIL
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