Evergem, 28 september 2016

PERSBERICHT GROEN EVERGEM
50 km-bord op Kerkbrugge-Langerbrugge wordt verplaatst op voorstel van
Groen
Groen-raadslid Paul De Neve vindt dat het gemengd auto- en fietsverkeer in Evergem veel veiliger
kan. Om het probleem onder de aandacht te brengen stelde Groen voor om te beginnen met een
kleine ingreep: een beslissing over het verplaatsen van het bord bebouwde kom/zone 50 bij het
binnenkomen van de dorpskern Kerkbrugge-Langerbrugge.
Paul De Neve: “Vandaag moet een (vracht)wagen die van de R4 afkomt en de Kerkbruggestraat
oprijdt, de eerste honderd meter geen rekening houden met fietsers. Die hebben een mooie eigen
bedding. Zonder aanwijzing worden de fietsers echter plots bij het snelle autoverkeer geduwd nog
enkele tientallen meters voor de zone 50 van dorpskern Kerkbrugge-Langerbrugge begint. Fietsers
mengen met autoverkeer dat 70 km/u rijdt, is onverantwoord”.
Een unanieme gemeenteraad steunde Groen in de vraag om dat bord met zone 50 te verplaatsen en
te plaatsen net vooraleer het auto- en fiets verkeer gemengd wordt.
Groen wil constructief blijven meewerken aan het verbeteren van de verkeersveiligheid. “Ook in heel
wat andere dorpskernen en verbindingsstraten kan het gemengd verkeer veiliger worden gemaakt.
We hopen dat de verkeersschepen deze oefening verder zal zetten. Uitbreiding van sommige zones
30 of 50 kunnen zeker soelaas brengen’, aldus raadslid Paul De Neve.

Evergemse meerderheid ziet geen graten in Eandis-deal
Evergem verzet zich niet tegen het instappen van het Chinese staatsbedrijf State Grid pen bij
Eandis. Groen kon de CD&V-N-VA meerderheid niet overtuigen om de Evergemse
vertegenwoordiger op de algemene vergadering van 3 oktober tegen te laten stemmen.
Kathleen Pisman: “Leven zonder elektriciteit is vandaag haast ondenkbaar. In de toekomst wordt het
elektriciteitsnetwerk nog belangrijker door de omslag van fossiele en nucleaire energie naar
duurzame bronnen zoals zon, wind en water”.
Vandaag is het distributienetwerk eigendom van de gemeenten, die er na vele jaren in slaagden om
Electrabel uit te kopen zodat het netwerk zuiver in publieke handen is. Daar kan snel terug
verandering in komen. Een reusachtig Chinees staatsbedrijf ‘State Grid Corporation of China’ bracht
een bod uit op een deel van de aandelen en zet daarmee de lokale aandeelhouders onder druk.
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Groen stelt vast dat het management en het strategisch comité, met vertegenwoordigers van Sp.a,
Open Vld, CD&V en N-VA, blijkbaar voor de Chinese participatie gewonnen zijn. Groen-raadslid
Kathleen Pisman: “Desondanks zijn we ervan overtuigd dat vele lokale bestuurders, ook van de
klassieke partijen, grote bedenkingen hebben bij deze deal. Ook bepaalde steden zoals Gent pleiten
ervoor om de gewone burger de kans te geven om zelf te participeren in Eandis. Ook de liberale
energieminister Tommelein deelt dit inzicht”. Schepen Kathleen Depoorter (N-VA) verdedigde de
deal. Het is voor haar een pragmatische beslissing om het Chinese bedrijf een participatie van 14%
toe te kennen. Ze ontkende dat er door deze “inbraak” een risico bestaat dat de Chinezen meer
greep zullen krijgen op onze energievoorziening.

Groen pleit voor extra verlichting of signalisatie aan oversteekplaatsen
scholen, ook in Lindenlaan en Burggravenlaan
Het gemeentebestuur gaat in overleg met Administratie Wegen en Verkeer (AWV) om te komen
tot een consequenter plan dat schoolomgevingen verkeersveiliger maakt. Groen drong aan op zo’n
overleg en vroeg ook inzage in de criteria waarop men zich baseert om dergelijke maatregelen te
nemen.
“Vandaag stellen we vast dat bepaalde schoolomgevingen een duidelijke waarschuwende signalisatie
hebben of een aanpaste verlichting boven het zebrapad, andere dan weer niet. Bestaan er in
Evergem richtlijnen die bepalen welke beschermende maatregelen waar nodig zijn?”, zo wou Groenraadslid Paul De Neve weten. “Indien een zebrapad zich bevindt waar men een oversteekbeweging
kan verwachten, zoals aan een kruispunt, plaatsen we geen extra accentverlichting. Maar een
zebrapad dat niet in de nabijheid ligt van een kruispunt dient wel extra verlicht te worden”, zo stelde
verkeersschepen Eric De Wispelaere (CD&V). Ook de zebrapaden aan de scholen vallen hieronder. De
schepen bevestigde dat er in overleg met AWV bekeken wordt hoe deze extra accentverlichting kan
gerealiseerd worden aan de scholen in de Lindenlaan en in Langerbrugge.

Geen centen voor eigentijdse en beter geplaatste openbare aanplakborden
Evergem zal de komende jaren geen werk maken van een eigentijdser en beter geplande plaatsing
van openbare bekendmakingsborden. Momenteel is er geen budget voorzien voor de vervanging
van aanplakborden.
Wie in Evergem een activiteit wil bekendmaken kan in principe terecht op enkele openbare
aanplakborden. “Deze verkeren in sommige deelgemeenten in een zeer slechte staat, zijn ook amper
een vierkante meter groot en zijn ook op plaatsen ingepland waar de burger vandaag minder
verzamelt. Zo is het aanplakbord te Sleidinge voorzien aan de technische dienst aan Oostveld. Andere
staan aan kerkgebouwen waar geen diensten maar zijn. Groen stelt voor om het aanplakbord te
Sleidinge te verplaatsen naar een meer centraal gelegen plaats en om te onderzoeken of er geen
meer eigentijdse bekendmakingsborden kunnen geplaatst worden op meer centraal gelegen
plaatsen”, aldus Groen-raadslid Paul De Neve.
De bevoegde schepen is van oordeel dat het aanplakbord in Sleidinge dient behouden te blijven.
Volgens de diensten stoppen er wel regelmatig mensen aan Oostveld. “Wanneer het aanplakbord op
het Dorpsplein zou staan, zullen deze al te vaak overplakt worden”., aldus de schepen. Groen is
voorstander van het plaatsen van eigentijdse borden nabij gebouwen waar burgers zich verenigen,
zoals aan Ter Gulden Celle, CC Stroming of het OCMW-dienstencentrum te Sleidinge.
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