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Punt 13:

ZITTING:

FLankerende maatregelen bij de
busstation van De Lijn (N-V¡l)
Na een eerdere budgetwijzLging

renovatie van t¡et

dit jaar keurde het
college de gunning van de renovatie van het busstation
goed. Na goedkeuring van De Lijn kan de renovatie dan ook
wellicht snel starten.
In het verleden is er heel wat discussie geweest over een
aantal verkeersmaatregelen die hiermee kunnen gepaard
gaan. Op een overleg eind 2015 kwamen het
gemeentebestuur, politie, brandweer en De Lijn overeen
dat de invoering van tweerichtingsverkeer in het deel van
de îranz Vüittoucklaan tussen de Grote Markt en de
Oostkade een goede zaak zou zijn voor de
verkeersafwikkeling van onder meer het autobusverkeer na
het knippen van de verbindíngsweg door het park. Het.
college keurde dit voorstel- in 2015 ook goed. Na enkel-e
negatieve reacties van j-nwoners tijdens een
informatievergadering/hoorzitting eind 2016 keerde
voormal-ig burgemeester Frank Bruggeman echter zijn kar en
ging daarmee in de cl-inch met De Lijn. Op zijn aandringen
beslisten het college en nadien ook de gemeenteraad het
eerder afgesproken voorkeurstraject te verl-aten en de
autobussen over de Grote Markt te sturen. Die keuze houdt.
echter een aantal grote nadel-en in.
Aangezien het licht voor de realisatie van het busstation
nu nagenoeg op groen staat, vraagt de N-VA-fractie de
gemeenteraad om zijn standpunt te herzien en uitgaande
van een aantal- negatieve ervaringen van de huidige
regeling alsnog te kiezen voor het traject met
tweerichtingsverkeer in de Franz Wittoucklaan. Daarnaast
stelt de N-VA-fractie voor om een aantal- vroeger
afgesproken flankerende maatregelen, waarbij onder meer
de verbreding van de toegangspoort van de parking van
Colruyt en de organisatie van een
informatievergadering/hoorzitting voor de bevol-king, op
zeer korte tijd uit te voeren.
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Reclamebord.en middenberm kruispunt Assenedesteenweg en
middenberm oprit - afrit gewestweg ZeLzaEe brug (VLD-SD)
De middenberm werd eerder opgefJ-eurd door bloemtorens
maar reclameborden ontsieren nu die inspanningen. De VLD-

SD-fractie vraagt of er voor het plaatsen van die

reclameborden op de gewestweg een aanvraag werd ingediend

bij AIVV en of er een intern gemeentelijk reglement
betreffende affichering van evenementen bestaat.
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Stand van zaken ZeLzaEe - Zuid (VLD-SD)
De VLD-SD-fractie wenst te informeren naar de stand van
zaken betreffende het project ZelzaLe-Zuid. Ze vraagt of
de financiële impact van het project al gekend is en
wel-ke initiatieven het college reeds genomen heeft om het
project verder te ontwikkelen.
Afsluiting R4 - Stoepe (\/LD-SD)
De afsluiting van het kruispunt zaL niet zo lang meer op
zich laten wachten. De fractie wenst daarom op volgende
vragen een antwoord te krijgen:
i. Is er bestuuriijk overt-eg geweest?
2. Vüat is de stand van zaken? V'lanneer wenst AIVV de aanvang
van de werken te starten en met welke
uitwer kingsplannen ?
3. Wat zijn de gevolgen voor het verkeer op de
Assenedesteenweg alsook voor de bewoners en de
fietsende scholieren dj-e dagetijks deze i^/eg gebruiken?
4. Hoe zal het kruispunt R4 - Assenedesteenweg veilig
kunnen doorkruist. worden door voertuigen en fietsers?

Leefbaarheid Groenplein (VLD-SD)
In de raad van september werd de leefbaarheid op het
GroenpJ-ein ter sprake gebracht naar aanl-eiding van een
barbecue op openbaar domein. Hierop zou een vergadering
gepland worden met de bewonersgroep.
De VLD-SD-fractie wenst de verzuchtingen van de
bewonersgroep te kennen en krijgt tevens graag een
antwoord op volgende vragen:
1. Is de camera in werking op het Groenplein?
2. Ziln er nog andere camera's in werking op het
grondgebied Zelzaiue?
3. Heeft de politie de mensen die op het Groenplein
barbecueden verwezen naar het park aan het
Hoogbouwplein?
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Vragen rond het circus op het Groenplein (VLD-SD)
De VLD-SD-fractie uit haar bezorqdheid over het feit dat
Circus Pipo, dat van 6 t.e.m. 13 oktober 2079
ci-rcusvoorstel-lingen organiseerde op het Groenplein, nog
steeds werkt met dieren en wenst de mening van de bevoegde
schepen hierover te kennen.
De fractie stelt dat de dieren het vol_ledige grasperk aan
de fontein zwaar beschadigd hebben en vraagt wíe zaL
opdraaien voor de kosten voor de herstelling hiervan.
Bovendien üras er hinder omdat vuilzakken van het circus
woensdag nog steeds op het Groenplein.
AansluiÈen van de camera's op het net naar aanleiding van
de sfeer op het Groenplein (\ILD-SD)
De situatie die heerst op het Groenplein dreigt voJ_gens de
VLD-SD fractie te escal-eren. De fractie vraagt d.aarom om,
voor de veiligheid van de bewoners en de Zel_zatenaar in
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het algemeen, de camera die onder de luifel op het
Groenplein is geplaatst aan te sl-uiten op het net.
De fractj-e vraagt de stemming over het aansl-uiten van de
camera op het groenplein en de stemming over het
samenroepen van de commissie i.v.m. de camera,s.
Weg"versmallingen in de Denderdreve (\I.LD-SD)
De gemeenteraad besliste op 24 september 20IB om drie
wegversmallingen te plaatsen in de Denderdreve.
Ondertussen staat er nog steeds maar één. De VLD-SDfractie vindt dat gemeenteraadsbeslissingen correct
uitgevoerd moeten worden.
Ongewenste grevolgen van de verhuis van de ambulancedienst
van Zelzate naar ?Íachtebeke (N-VA)
De voorbije dagen stond in de kranLen dat de
ambulancedienst van Zel-zate verhuist naar V'Iachtebeke. Uit
de krantartikels blijkt dat de burgemeesters van
Vüachtebeke en ZeLzaLe daar bijzonder tevreden mee zijn en
dat al-le vrijwilligers gewillig instappen in dit nieuwe
permanentie systeem en verhuis. Dit mooie verhaal klopt
niet hel-emaal. Heel wat vrijwillige ambulanciers zt)n
niet te spreken over de nieuwe regeling en kampen met tal
van bezorgdheden, üraar geen rekening wordt mee gehouden.

af te haken.
De N-VA-fractie vraagt de gemeenteraad aandacht voor
problemen en stuurt aan op een rechtstreeks overleg
Sommigen overr^/egen

deze

tussen de burgemeester, de brandweerl-eiding en de
ambulanciers om het systeem \^raar mogelijk bij

vrijwillige
te sturen.
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