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1. GOEDKEURING VORIG VERSLAG dd. 19/05/ 2019; INKOMENDE STUKKEN 

 - vorig verslag: goedgekeurd  

 - inkomende stukken: geen 

  

2. HERSCHIKKING COMMISSIE MOBILITEIT, VERKEERSVEILIGHEID EN  

    OPENBAAR DOMEIN 

 - wegens herstructurering van de Seniorenraad en het verdwijnen van de Commissie 

Activiteiten is er voor Ludo Torfs een functie bijgekomen nl. Coördinator. Michel Halin zal in de 

toekomst Ludo Torfs vervangen als voorzitter. De taak als coördinator is te veelzijdig om te 

combineren met het voorzitterschap van de commissie. 

Verslag 
 
Titel verslag: Vergadering commissie mobiliteit, verkeersveiligheid en openbaar domein 

Datum en uur 

vergadering: 
4 september 2019 - 9 uur 

Plaats vergadering: Districtshuis Deurne (zaal Bosuil) 

Volgnummer:  

Datum volgende 

vergadering: 
29 oktober 2019 

 
 
Verslag vorige 

vergadering: 
 Goedgekeurd 

  

  
 

Naam Sigel Naam Sigel 

Aanwezig 

De Beuckelaer Guido SR Elisabeth Vanhoof SR 

Deurau Robert SR Diana Wyn SR 

Pierre D’Hulst SR   

Ketels Simone SR   

Ludo Torfs Voorzitter Commissie Steef Dockx Voorzitter SR 

Ludo Van Poele SR Tjerk Sekeris Districtsburgemeester 

Suzanne Van Poele Secretaris Frank Vercammen Districtsschepen 

Michel Halin SR   

Verontschuldigd 

Freddy Paeschuyzen SR Freddy Lorent Districtsschepen 

Julien Daniëls SR   
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3. LEEFBAARHEIDSVOORWAARDEN COMMISSIE MOBILITEIT, 

   VERKEERSVEILIGHEID EN OPENBAAR DOMEIN 

 - in het Werkkader wordt er vermeld dat de commissies uit maximum 9 leden mogen 

bestaan om een vlotte werking te garanderen.  

Momenteel zijn er in onze commissie te veel leden. Het is de bedoeling om tegen het einde van 

dit jaar het aantal leden te reduceren naar 9 leden. 

 

4. STRATEN OPLIJSTEN NAAR SENIOREN VRIENDELIJKE AANLEG  

 - het doel van deze actie is om voor alle weggebruikers de voetpaden aangenaam en 

comfortabel te maken om zich op voort te bewegen. Het gaat dus niet enkel over senioren maar 

o.a. ook voor mindervaliden, ouders met jonge kinderen in een buggy, rolstoelgebruikers. Op de 

Algemene Vergadering zullen er medewerkers gevraagd worden om deze oplijsting over het 

ganse district in kaart te brengen. Hierbij zullen ze ondersteund worden door een lid van onze 

commissie. 

 

5. P&R-BOSUIL-JAN WELTERSLAAN: NOG STEEDS GEEN AANDUIDING VAN 

    DE PARKING 

 - er is nog altijd niet duidelijk aangegeven welke P&R parking er mag gebruikt worden. 

Hiervoor zal een advies opgesteld worden. 

  

6. AFSTELLING KRUISPUNT VERKEERSLICHTEN 

 - aan het kruispunt Ter Heydelaan – Frank Craeybeckxlaan wordt dringend gevraagd om 

de afstelling van de verkeerslichten aan te passen.  

Er zal een advies worden opgemaakt voor het district. 

 

7. ZONE 30: NOG STEEDS GEEN ORDE HANDHAVING, 70% RIJDT SNELLER, 

     5% MEER DAN 50 KM/U 

 - we stellen vast dat in de zones 30 nog veel te snel wordt gereden. We vragen hiervoor 

uitdrukkelijk de nodige handhaving. We zullen nagaan of bedrijven zoals o.a. Bpost hun 

medewerkers willen motiveren om deze verkeersregel in acht te nemen. 

 

8. BISSCHOPPENHOFLAAN: FIETSPAD- SNELHEID 

 - op de Bisschoppenhoflaan is het ook op het fietspad gevaarlijk rijden vanwege de 

snelheden die de elektrische fietsen kunnen halen. Welke maatregelen zijn er mogelijk om de 

veiligheid te bewaren? 

 

9. VARIA 

 - aan het kruispunt Lakborslei – Van Heystveltstraat is de verkeerssignalisatie niet in orde 

en is de Lakborslei een voorrangsbaan of niet? 

 - het betalend parkeren wordt tegen het einde van dit jaar verplicht in het ganse district. 

 - bewoners van de Te Couwelaarlei vragen om verkeerdrempels of busmatten te voorzien 

om de snelheid te beperken van de voertuigen. 

 - het achterlaten van “scootty’s” ter hoogte van de Delhaize op de Gallifortlei stelt de 

voetgangers vaak voor problemen waardoor ze regelmatig verplicht worden om zich op de 

rijbaan te begeven omdat het voetpad niet vrij is door de wild geparkeerde scootty’s. Misschien 
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bestaat er een mogelijkheid om de verhuurfirma’s van deze rijtuigen te beboeten die dan op hun 

beurt hun gebruikers ter verantwoording kunnen roepen. 

 - er worden nog meer visuele aanduidingen gevraagd op de fietspaden. 

 - op het kruispunt Bisschoppenhoflaan-Keesinglaan ligt het fietspad te hoog. 

  

Verslaggever: Suzanne Van Poele 

 

Volgende vergadering: woensdag 29 oktober 2019 om 9 uur 

 

 

    

Acties Streefdatum Wie Naar wie? OK 

Aanduiding P&R Bosuil ASAP Ludo Torfs en 

Michel Halin 

District  

Afstelling kruispunt 

verkeerslichten 

ASAP Ludo Torfs en 

Michel Halin 

District  

 


