Toegevoegd agendapunt gemeenteraad april 2017
Betreft: het verhogen van de verkeersveiligheid in Lille, specifiek de Heikant – Zittaart – Mertensstraat

We willen nogmaals (reeds in augustus 2013) van dit heikel punt een agendapunt maken op de
gemeenteraad. De zelfgeschilderde borden ‘gevaarlijk kruispunt’ en wegmarkeringen halen duidelijk
hun beoogt effect niet.
De buurt is het, volgens de signalen die tot bij ons komen beu dat er steevast erg hard en onveilig
gereden wordt. Enkele ongevallen, en ook waarschijnlijk niet aangegeven ongevallen, hebben afgelopen
zich periode weer voorgedaan. Zo ook op 25 maart is er een ongeval gebeurd voor de zoveelste keer.
We willen ook best geloven dat er volgens de metingen systematisch niet te snel gereden wordt, maar
dat het vooral de uitzonderingen zijn die het bevestigen. Dit wil niet zeggen dat het bestuur het hoofd in
het zand moet steken, maar degelijk haar verantwoordelijkheid moet nemen.
We dringen er dan ook op aan de gevaarlijke punten dringend aan te pakken, en de inrichting aan te
passen. Op de kruispunten waar een verhoogd wegdek is heeft dit blijkbaar wel een positieve invloed.
. In de buurgemeente Vorselaar heeft men consequent gekozen om op elk gevaarlijk kruispunt waar
algemene voorrang van rechts geldt een aangepaste verhoogde inrichting te voorzien, en dit werkt. We
leggen dit punt dus nogmaals voor aan de gemeenteraad en hopen ditmaal dat meer effectieve
maatregelen zullen worden genomen,
Ook willen we van deze gelegenheid gebruik maken om de amateuristische verkeersremmers van de
Kabienstraat aan de kaak te stellen. Deze zijn meer een gevaar dan dat ze meer veiligheid bieden.
Wanneer wordt verkeersveiligheid op de Lilse wegen ernstig genomen?

Voorstel van besluit:
Het bestuur beslist om de nodige ingrepen uit te voeren om de verkeersveiligheid te verhogen door het
installeren van veiligere inrichtingen van dit gebied.
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