Ronde van Harelbeke: etappe Hulste
woensdag 25 mei 2016

Mobiliteit
• Oversteekplaats Beversestraat: heel gevaarlijk.
• Fietsers rijden in verkeerde richting van Hulste naar Harelbeke, omdat oversteek te gevaarlijk is
o Wordt verder bekeken.
• 't Stroomke: kan in de bocht een spiegel worden gehangen om fietsers uit andere richting te
zien?
o Wordt bekeken in BMC
• Voorrang van rechts zou overal beter aangeven moeten worden in Hulste.
• Kuurnsestraat: kan fietspad doorgetrokken worden tot aan het rond punt?
o We zijn er volop mee bezig om in 2017 het fietspad door te trekken.
• Snelheid Kwademeerslaan: er zijn twee zebrapaden om veilig over te steken, maar hoge
snelheid van wagens.
o Voorstel in beperkte mobiliteitscommissie eens tot meting over te gaan. Goed dat er
een vrijwilliger staat om kinderen te laten oversteken.
• steenslag Brugsestraat: strook tussen fiets- en wegdek leidt tot gevaarlijke situaties : wordt
opgelost door de aannemer zelf.
• Greppels met onkruid
o Iedereen moet dit voor eigen deur reinigen. Momenteel wordt actieplan met politie
opgemaakt.
• Voetpaden in de wijken worden aan hun lot overgelaten.
Voetpaden zitten in algemene planning, maar als het dringend is, wordt probleemsituatie eerst
aangepakt
• Trage wegen: Molenweg: één wandelpad is volledig hersteld geweest, Kwadestraat is ook
heraangelegd.
• Uitwijkplaatsen Barzestraat: werd geëvalueerd. Er zijn uitwijkstroken genoeg. Wel nog slechte
situatie aan bocht. Dit kan nog bekeken worden.
• Parkeerplaats voor mensen met een beperking: omdat er garage bij het huis was, konden
mensen geen plaats voor de deur krijgen. Kan het gemeentelijk reglement aangepast worden?
We moeten vermijden om precedenten te scheppen, want een parkeerplaats voor mensen
met een beperking is geen persoonlijke parkeerplaats.
Verder kan het niet dat particulieren met eigen pictogrammen parkeerplaatsen claimen.
• Parkeerplaatsen voor mensen met een beperking op de markt: op donderdag staat hier een
kraam op geparkeerd en er zijn geen alternatieve parkeerplaatsen. Dat is geen gemakkelijke
kwestie, wordt meegenomen naar BMC.
• Modder op de weg
o Er moet signalisatie staan bij afvoeren van teelten. Bij het niet opkuisen worden PV's
opgemaakt.
• Maaien van grassen ifv verkeersveiligheid:
o ze zijn momenteel al bezig.
• Verkeer vanuit Oostrozebeekstraat: voorrang van rechts.
• Snelheidsbeperkingen: we moeten werken aan de mentaliteit van de mensen. Momenteel
wordt met Wielsbeke en Ooigem gekeken om vrachtwagenroutesysteem uit te werken om
vrachtverkeer uit dorpskom te houden. Verkeersdrempels: veel mensen rijden er naast, maar
er wordt gesanctioneerd door de politie. Er is nieuwe verkeersdeskundige bij de politie die hier
ook op toeziet.

Vrije tijd
• Fuif van de chiro: worden geluidsnormen gerespecteerd? Muziek staat heel luid. Er was ook
een fuif op zondagavond.
o Als vereniging krijg je een vergunning om tot bepaald geluidsniveau muziek te mogen
spelen. Niet boven bepaald aantal decibels, anders treedt gehoorschade op. Hier zijn
normen voor. Bij vaststelling van overtreding meld je dit op het moment zelf aan de
politie, want dat is de enige instantie die in dergelijke gevallen kan optreden. Het
stadbestuur kreeg daarover al opmerkingen en dit zal besproken worden met de
vereniging. De nieuwe wetgeving maakt het er wel niet altijd makkelijker op.
• Bepijling van wielertoeristen Vlaamse pijl is blijven hangen. De pijltjes hangen er nog van
maart.
o Hiertegen wordt opgetreden met GAS-boetes. De mensen van Vlaamse pijl worden
aangesproken.
Begraafplaats Hulste:
• Heel veel onkruid, het is erg om te zien.
o problematiek is meer aanwezig omdat er geen onkruidverdelgers meer mogen gebruikt
worden op de begraafplaatsen.
o Beleid: mensen verantwoordelijk stellen voor grafzerken zelf, en ook voor plaatsen die
van de stad zijn door aanplanting te wijzigen: onkruid zal geen plaats meer krijgen
(bodembedekkers en grassen). Grindpaden zullen ook ingezaaid worden om onkruid
geen kans meer te geven. Hier wordt dus werk van gemaakt
• Situatie op vandaag is heel erg door werken die momenteel in uitvoering zijn. Wat is de
bedoeling?
o Er wordt momenteel ingezaaid en aangedamd. Het moet tijd hebben om te groeien.
Hier moet dus wat tijd over gaan. Maar je zal niet zien dat er nog grind in zit, en
omgekeerd kan het gemaaid worden als gras.
Dienstverlening
• Opmerking over 'slechte' dienstverlening aan het loket: Een enquête geeft aan dat ambtenaren
het goed doen, maar het loopt nooit 100% goed. Als dit gebeurt, wordt het best onmiddellijk
gemeld want zoiets is gemakkelijker aan te pakken het moment zelf.
Varia
•

•

•

Bepaalde plaatsen in Hulste zijn één groot paardentoilet.
Wordt nagevraagd bij de diensten. In Brugge moeten ze met zakken rondlopen. Kijken
of het gelijkaardig is als met hondenpoep.
Wijkhuisje laten staan aub
Mensen die er vandaag gebruik van maken, zouden weg naar Rijstpekker moeten vinden.
Er zijn op dit moment nog geen plannen om het wijkhuisje af te breken, maar we moeten
kijken of we toch niet kunnen centraliseren in de Rijstpekker. Op vandaag heb je nog de
loop- en de petanqueclub in het wijkhuisje. We zijn momenteel aan het bekijken of er
hier geen petanqueveld(en) kan/kunnen aangelegd worden.
Huren voor vluchtelingen: wordt het geld teruggevorderd?
OCMW is wettelijk verplicht tov Federale overheid om aantal LOI-plaatsen te voorzien
(lokaal opvang initiatief). We zijn van 29 naar 40 plaatsen gegaan, verspreid over hele
grondgebied. We worden daarvoor gesubsidieerd. Intussen ook systeem van buddy's
ingevoerd, waarbij mensen bereid zijn om zicht te ontfermen over
vluchtelingengezinnen.

