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Verslag Werkgroep Verkeer
Van

Benedicte Loral

Aan

Sigrid Van de Velde
Jokke Defillet
Jo Adriaans
Lien Van de Kelder
Cecilia Citterio (afwezig)
Joke Leenknecht (afwezig)
Marina Vasileva (afwezig)

CC

Koen De Dapper

Datum

6.03.2018

Onderwerp

Verslag werkgroep Verkeer

Agendapunt

Omschrijving

Next steps

Snelheids
beperking
promoten in de buurt.

Bord met “kilometeraanduiding”
aanvragen

Sigrid
had
opgevraagd:

Max 30 km per uur

alvast

info

Blauwe lijn
Provincie (1 jaar op voorhand
aanvraag doen)
Aangegeven contact
Paul
Cordy
verantwoordelijke)

District

Paul.Cordy@stad.antwerpen.be
Met Koen Kennis in cc
In afwachting van een permanent
bord, aanvraag voor een mobiel
bord in het kader van de verkeers
week.

Permanent bord met aanduiding
van de Straat
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Zone ‘30’ duidelijk op de grond
Zone ‘30’
hangen.

De Lijn

Actie plan rond bussen van de
Lijn

bord

duidelijk

op

Contact: Roger Kesteloot (CEO
De Lijn) vanuit de school
Meeting 9/3
Vraagstellende houding
plannen van de lijn

rond

Argumentatie
-Geen
Sensibilisering
(cfr
Chauffeurs boetes zelf betalen )
- Gevaar: Impact op school,
kinderen, veiligheid
- Geluidshinder
- Vervuiling: fijn stof
- Verhuis gepland 2020?
- Actie plan op korte termijn
- Verslag Cogels Osylei met
snelheids metingen
Eventuele
vraag
tot
doorverwijzing netwerk RK voor
verdere opvolging
- aanloop naar verkeersdag
Roger Kesteloot uitnodigen

Invloed Koen Kennis inzetten
(eventueel uitnodigen voor een
verkennend gesprek)

Status Verhuis Plannen De
Lijn

Project opzetten om bussen
van de Lijn niet meer te laten
passen
via
de
Lange
Altaarstraat

Verhuis stelplaats van de lijn
voorzien voor 2020.
Vertraging
maneuver,
want
Vlieghaven heeft een master plan
nodig. Maar dit is niet klaar.
Verhuis gaat naar 2021.

Geluids hinder
Verkeers dag

Naar
aanleiding
doorkomende bussen

van
Verkeersdag 1/6
5

stads

helpers

(stads

Blz. 3 / 3

medewerkers)
Politie

Camionette
Totaalverbouwing

Veiligheid aan de school:

Gemachtigd opzichter

Bij overstekende kinderen aan
oversteekplaats aan de school

Te bekijken of deze er nog
staat aan het zebrapad

Indien ja, kan de school iets
ondernemen

Kunnen we bekijken om een
vrijwilliger in te zetten hiervoor?

Volgende meeting
Volgende meeting zal doorgaan op dinsdag 24/04 om 20h30 Bij Benedicte (dolfijnstraat 48-2018
Antwerpen)
Agenda punt volgende vergadering
Verkeersdag organiseren

