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Antwoord

Oversteekplaats Beversestraat: heel gevaarlijk.

Dit is een oversteekplaats op een weg van het agentschap
wegen en verkeer. De stad blijft dit punt wel op de agenda
zetten maar een eenvoudige oplossing is er niet.
Fietsers rijden in verkeerde richting van Hulste naar Harelbeke, oversteek wordt niet als gevaarlijk beschouwd. Het fietspad
omdat oversteek te gevaarlijk is
van de Kuurnsestraat wordt meegenomen in het fietspaden
project.
Uitwijkstraten Barzestraat volstaan niet
Wel nog slechte situatie aan bocht. Dit kan nog bekeken
worden.
t Stroomke ongeval in bocht: spiegel hangen om fietsers uit
Wordt bekeken in BMC
andere richting te zien
Voorrang van rechts beter aangeven in Hulste.
Het BMC is van oordeel dat de algemene regel geldt
Kuurnsestraat: kan fietspad doorgetrokken worden tot aan het Volop mee bezig om in 2017 fietspad door te trekken
rond punt?
Snelheid Kwademeerslaan: er zijn twee zebrapaden, maar
Goed dat er wel vrijwilliger staat om kinderen te laten
hoge snelheid van wagens.
oversteken .
Uit de telling blijkt dat het subjectieve gevoel objectief niet is
waar te nemen en dat de snelheid er meer dan behoorlijk
wordt opgevolgd in vergelijking met andere vergelijkbare
wegen. 1 op 5 rijdt er te snel maar maar liefst 80% van deze
overtreders rijdt minder dan 60 km/uur. Repressieve
snelheidscontroles zijn dus niet effectief. Preventieve kunnen
overwogen worden.
Brugsestraat: strook tussen fiets- en wegdek zorgt voor
wordt af en toe gekuist en bekijken om de tussenstrook te
onveilige situatie
fixeren opdat geen steentjes loskomen.
Greppels met onkruid
Iedereen moet dit voor eigen deur reinigen. Momenteel wordt
actieplan met politie opgemaakt. Openbare zones worden
geveegd.
Voetpaden in de wijken worden aan hun lot overgelaten.
Voetpaden zitten in algemene planning, maar als het dringend
is, wordt probleemsituatie eerst aangepakt. Onveilige
voetpaden hebben voorrang op herstel dan oude voetpaden.
Trage wegen: Molenweg

één wandelpad is volledig hersteld geweest, kwadestraat is ook
heraangelegd.
Parkeerplaats mindervaliden wordt door particulier aangeduid. We moeten vermijden om precedenten te scheppen, want is
Is dat wettelijk?
dan geen persoonlijke parkeerplaats.Verder kan het niet dat
particulieren met eigen pictogrammen parkeerplaatsen
claimen. Dit werd door de wijkagent opgelost.
Modder op de weg
Er moet signalisatie staan bij afvoeren van teelten. Moet dan
ook opgeruimd worden of er worden PV's opgemaakt
Parkeerplaatsen mindervaliden op de markt
Dit wordt meegenomen in het ontwerp van de markt.
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HULSTE

GGZ

Maaien van grassen ifv verkeersveiligheid:

Wegbermdecreet laat eerste maaibeurt toe vanaf 15 juni,
tweede vanaf 15 september, afwijkingsmogelijkheid voor
veiligheid en/of via wegbermbeheersplan. In Harelbeke worden
geselecteerde kruispunten waar zichtbaarheid kan worden
bemoeilijkt op voorhand manueel gemaaid vanaf mei.

HULSTE

GGZ

Verkeer vanuit Oostrozebeekstraat:

HULSTE

GGZ

Snelheidsbeperkingen en zwaar verkeer

HULSTE

VT

Fuif van de chiro: worden geluidsnormen gerespecteerd?
Muziek staat heel luid. Er was ook een fuif op zondagavond.

HULSTE

VT

Bepijling van wielertoeristen Vlaamse pijl zijn blijven hangen,
hangen er nog van maart.

HULSTE

FAC

voorrang van rechts . Geen signalisatie is voorrang van rechts,
voldoende duidelijk voor elke weggebruiker.
werken aan de mentaliteit van de mensen. Wordt momenteel
bekeken met Wielsbeke en Ooigem 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.
Als vereniging krijg je vergunning om tot bepaald
geluidsniveau muziek te mogen spelen. Niet boven bepaald
aantal decibels, anders treedt gehoorschade op. Hier zijn
normen voor. Dit moet best gemeld worden aan de politie op
het moment zelf. We hebben al opmerkingen gekregen, en dit
zal besproken worden met de vereniging. Maar enige remedie
is om politie op te roepen op het moment zelf. Opmerking
Milieudienst: Milieudienst kan nog tot één maand na activiteit
verplicht geregistreerde gegevens opvragen (is bij deze ook
gebeurd).
Hiertegen wordt opgetreden met GAS-boetes. Schepen
Vannieuwenhuyze vult aan dat hij de mensen van Vlaamse pijl
zal aanspreken.
problematiek is meer aanwezig omdat er geen
onkruidverdelgers meer mogen gebruikt worden op de
begraafplaatsen. Onze beplanting werd in het verleden niet
onderhoudsvriendelijk aangelegd. Bodembedekkers tot voor
paar jaar niet in gebruik. Beleid: mensen verantwoordelijk
stellen voor eigen grafzerken/concessies. De stad staat niet in
om concessiegronden te onderhouden. Voor plaatsen die van
de stad zijn de aanplanting wijzigen. Grindgazonpaden zijn
reeds aangelegd. Er komt een beeldkwaliteitsplan voor de
begraafplaatsen in 2017. Daaruit vloeien dan acties om de
begraafplaatsen verder in te richten.

Begraafplaats: heel veel onkruid, het is erg om te zien.
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Begraafplaats: situatie op vandaag is heel erg door werken die Is reconversie: wordt momenteel ingezaaid en aangedamt.
momenteel in uitvoering zijn. Wat is de bedoeling?
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 Aan het loket: kon beter.
Enquête geeft aan dat ambtenaren het goed doen, maar het
loopt nooit 100%. Dit kan onmiddellijk gemeld worden en
indien mogelijk opgelost worden. Is makkelijker aan te pakken
het moment zelf.
Parkeerplaats voor rolstoelpatiënten: omdat er garage bij het Het reglement wordt niet aangepast
huis was, konden mensen geen plaats voor de deur krijgen.
Kan het gemeentelijk reglement aangepast worden?

HULSTE

COMM

HULSTE

GGZ

HULSTE
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Bepaalde plaatsen in Hulste zijn één groot paardentoilet.

HULSTE

B&W

Wijkhuisje laten staan aub

HULSTE

B&W

Huren voor vluchtelingen: wordt het geld teruggevorderd?

Voor paarden gelden dezelfde regels als voor honden: de
ruiters zijn wettelijk verplicht om op te ruimen. Helaas zijn
ruiters moeilijk persoonlijk identificeerbaar waardoor opvolging
van klachten moeilijk is. Voor ingespannen paarden is het
bijhebben van een zak om op te ruimen makkelijker (cfr.
Brugge) dan voor solo-ruiters op paard. Ook in de omgeving
van Gaverranch en Gavergoed stelt zich hetzelfde probleem.
Milieudienst probeert manèges aan te zetten tot
gemeenschappelijke actie, maar dat lukt moeilijk. Sensibilisatie
faalt wegens te specifieke doelgroep, maar ook toepassing APR
dus moeilijk.
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 nog loopclub en petanqueclub in wijkhuisje. We
zijn momenteel aan het bekijken of er hier geen
petanqueveld(en) kan/kunnen aangelegd worden. Voordeel
hier is dat er intussen nog tal van andere informatie wordt
doorgegeven.
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.
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