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Heraanleg schoolomgeving Keiberg
“Voetpaden zo toegankelijk mogelijk houden”
Ter hoogte van de Keiberg zijn net de voorbereidende werken van start gegaan voor het tweede luik
van de heraanleg van de schoolomgeving Leefschool. Die werken omvatten onder meer de heraanleg
van de voetpaden op de Keiberg en het Dorp in Oosterzele. SVVO dringt er bij monde van raadslid
Carine Schamp op aan om deze voetpaden – na de werken - zo toegankelijk mogelijk te houden.
“Bij de recente heraanleg van de Groenweg, een
straat gelegen tussen de gemeenteschool en de
Leefschool, die veel gebruikt wordt door ouders en
grootouders (soms met kinderwagens), werden de
verlichtingspalen niet altijd op een even geschikte
locatie geplaatst. Zo staan sommige palen midden
het voetpad, waardoor het moeilijk is om met een
kinderwagen of rolstoel gebruik te maken van het
voetpad,” aldus SVVO-gemeenteraadslid Carine
Schamp.
“Had men sommige palen 40 cm meer naar links of
rechts geplaatst (tussen de hagen), dan waren
rolstoelgebruikers en ouders of grootouders met een
kinderwagen niet verplicht om telkens van het
voetpad te gaan en zich op de rijweg tussen de
auto’s te begeven.”
SVVO heeft er in het verleden op aangedrongen om
hagen aan te planten tussen de rijweg en fiets- of
voetpaden, maar het mag niet de bedoeling zijn dat
voetpaden daarbij onbruikbaar worden voor
sommige bevolkingsgroepen. Daarom pleit SVVO er voor om in de toekomst bij de heraanleg van
voetpaden steeds een standaardcontrole uit te voeren naar het plaatsen van de (verlichtings)palen
om alle voetpaden zo toegankelijk mogelijk te houden. Zo kunnen verkeersonveilige situaties zo veel
als mogelijk vermeden worden. Carine Schamp heeft in die zin een schriftelijke vraag gesteld aan het
College van Burgemeester en Schepenen.

Meer info:
Carine Schamp: 0495 58 31 12
Bijlage:
Foto ter hoogte van een recent geplaatste nieuwe verlichtingsplaats. “Door de paal ter hoogte van de
bloembak/haagbeplanting te plaatsen, of net meer tegen de huisgevel, zou het voetpad een stuk
toegankelijker zijn,” aldus Carine Schamp.

