Bijkomende dagorde gemeenteraad
Zitting van 13 december 2018

ons kenmerk:
Sec&Onthaal/2984

datum: 10/12/2018

De voorzitter van de gemeenteraad,
In toepassing van artikel 22 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en artikel 3, §1 en §2
van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, stelt volgende aanvullende punten
vast voor de gemeenteraad van 13 december 2018.
Op bevel :
De algemeen directeur,

De Voorzitter,

Borchert Beliën

Hilde De Sutter

OPENBARE ZITTING
VRAAG OM UITLEG VAN GEMEENTERAADSLEDEN
V 1. VRAAG VAN OPEN VLD PLUS OVER DE AANLEG VAN EEN GEDEELTE VAN
FIETSSNELWEG F417 TUSSEN HOUTE EN KALLE
De vraag in concreto als bijlage.

Vraag om uitleg van Open Vld plus over de aanleg van een gedeelte van fietssnelweg
F417 tussen Houte en Kalle
De gemeenteraad keurde in haar zitting d.d. 20/06/2018 de plannen goed voor de de aanleg van een
gedeelte van fietssnelweg F417 tussen Houte en Kalle.
Recent vernam onze fractie dat het fietspad ter hoogte van de parking aan het station van Balegemdorp, net naast het perron richting Zottegem, op verhoogd niveau wordt aangelegd, gelijklopend met
het perron. Dit zou het geval zijn tot aan de straat Houte.

Noch uit de beschrijvende nota, noch uit het grondplan dat deel uitmaakte van het dossier op de
gemeenteraad kon worden opgemaakt dat het fietspad op verhoogd niveau zou worden aangelegd.
De parking wordt met de regelmaat van de klok ook gebruik door touringbussen. Door de aanleg van
een verhoogd fietspad tot aan de straat, zou het in de toekomst niet langer mogelijk zijn dat bussen
deze parking gebruiken, omdat de breedte van de ingang te smal wordt (zie foto).

Vandaar volgende vragen:
1. Klopt het dat het fietspad verhoogd wordt aangelegd? Wat is hiervoor de reden?
2. Is het mogelijk het plan bij te sturen, zodat het fietspad op gelijk niveau komt met de
parking?
a. Zo neen, waarom kan dit niet? Ter hoogte van het Station te Scheldewindeke rijden
fietsen nu ook gewoon over de parking.

