Evaluatiebijeenkomst 4 juli 2018, opmerkingen
wegvak Markt, Ste. Bernaertsstraat, Franciscuslaan
Positieve punten



Fraai straatbeeld
Brede stoepen zijn goed toegankelijk

Verbeterpunten
Verkeersveiligheid
 Fietsers voelen zich onveilig doordat auto’s te hard rijden
 Fietsers rijden over het voetpad er wordt te hard gereden, vooral in de avonduren
 De wegen zijn te smal wanneer een bus en een vrachtwagen elkaar moeten passeren.
 Bij uitrit vanuit het collegestraatje is het zicht op het verkeer slecht
 Goed dat vrachtwagens alleen van 1 kant het West Vaardeke in kunnen, maar kan het weer
gewoon tweerichtingsverkeer worden voor auto’s
Geluidsoverlast/trillingen
 Toegenomen geluidsoverlast door gebruik van stenen en kinderkoppen (wel gezegd dat dit alleen
zo is doordat het verkeer nog te hard rijdt)
 Door de trillingen is scheurvorm ontstaan
Parkeren
 Mensen parkeren hun auto’s nog steeds op de stoep, vooral bij Jenny’s Kip & Rib om te pinnen
 Er staan langparkeerders (vaak bewoners en winkelpersoneel)
 Parkeervakken te dicht op elkaar (hou 1 meter ertussen)
Verlichting
 Te weinig verlichting, alles aan 1 kant van de weg
 Lantaarnpalen staan te dicht op de straat
Waterhuishouding
 Kelders die altijd droog geweest zijn, komen nu onder water te staan
 Leegzuigende sifons
Bebording
 30 km aanduiding niet goed zichtbaar
 Te veel verkeersborden
 P-route mag weg
 Verwijzingsborden niet overal hetzelfde, is rommelig

Bestrating
 Bij de zebrapaden zijn de witte stenen los en beschadigd
 Stenen kapot gereden op kruispunt Lollestraat/St. Annastraat
 Straatwerk bij Kip & Rib kapot
 Herstelwerk niet altijd netjes gedaan
Overig
 Veel verschillende soorten straatmeubilair
 Bomen te dicht op de weg
 Ketting Jezuïetenplein niet mooi en niet zichtbaar
 Landbouwverkeer blijft door de kern rijden, omdat het niet over de rondweg mag
 Het groen is overal heel mooi, behalve in het centrum
 Meningen zijn verdeeld over een- of tweerichtingsverkeer

Gedane verzoeken










Controleren en bekeuren
Versmallen
Voorrang voor fietsers eruit en naar gewone voorrangsituatie
Een zebrapad voor de basiliek wordt gemist, vooral voor de minder snel overstekende mensen
Oversteekplaats met middenberm voor de basiliek en in de Pastoor Hellemonsstraat bij de
kruising
Verhoogde stoep en remmende drempel in de St. Annastraat
Positieve beloning voor weggebruikers die zich houden aan de snelheid
Verhoogde verkeersdrempels bij kruising Julianstraat, Pastoor Hellemonsstraat
Nieuwe, grote, snel groeiende bomen in de Pastoor Hellemonsstraat

