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1. GOEDKEURING VORIG VERSLAG dd.4 september 2019; INKOMENDE STUKKEN 

 - vorig verslag: goedgekeurd  

 - inkomende stukken: geen 

  

2. OPGESTUURDE ADVIEZEN (toelichting door Ludo Torfs) 

 - we hebben nog altijd geen reactie gekregen over ons advies over de aanpassing van de 

verkeerslichten aan het kruispunt Ter Heydelaan – Fr. Craeybeckxlaan. Een nieuw advies 

hiervoor zal niet meer ingediend worden. 

 - we blijven aandringen op een betere en duidelijke aanduiding van de P&R-zone aan het 

Bosuilstadion. 

 

  

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

Datum en uur 

vergadering: 
29 oktober 2019 – 9.15uur 

Plaats vergadering: Districtshuis Deurne (zaal Bosuil) 

Volgnummer:  

Datum volgende 

vergadering: 
14 januari 2020 om 09.15 uur 

 
 
Verslag vorige 

vergadering: 
 Goedgekeurd 

  

  
 

Naam Sigel Naam Sigel 

Aanwezig 

De Beuckelaer Guido SR Wyn Diana SR 

Deurau Robert SR Van Poele Suzanne Secretaris 

D’Hulst Pierre SR    

Halin Michel Voorzitter Tjerk Sekeris Districtsburgemeester 

Ketels Simone SR Freddy Lorent Districtsschepen 

Torfs Ludo Coördinator SR   

Verontschuldigd 

Frank Vercammen Districtsschepen Julien Daniëls SR 

Freddy Paeschuyzen SR Vanhoof Els SR 

Ludo Van Poele SR   
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3. TIJDELIJKE WERKGROEP GULDENPADEN (onder leiding van de Coördinator) 

 - op de volgende Algemene Vergadering gaan we onze oproep herhalen naar vrijwilligers die 

willen meewerken in deze tijdelijke werkgroep. In januari zullen de eerste resultaten worden verzameld, 

maar niets belet medewerkers om nu al hun opmerkingen door te zenden. 
 

4. HERSTRUCTURERING COMMISSIE MOBILITEIT 

 - in het Werkkader van de nieuwe legislatuur staat duidelijk vermeld dat een commissie 

uit maximum 9 leden mag bestaan. De Commissie Mobiliteit telt momenteel 12 leden. Er zal in 

de toekomst gestreefd worden om aan het maximum van 9 leden te komen. 

 

5. VARIA 
 - de zone Langbaanvelden – Waasdonk – Leon Stampenlaan beschikken momenteel niet 

over openbaar vervoer. Er zal contact worden opgenomen met De Lijn om te informeren of er 

plannen bestaan om hieraan te verhelpen. 

 - na vele klachten van buurtbewoners wegens overlast aan de school in de Van den 

Hautelei heeft het district plannen om deze straat als schoolstraat in te richten. 

 - op de Herentalsebaan is voor werken op sommige plaatsen de weg opengebroken. 

Nadien werd door buurtbewoners vastgesteld dat het terug herstellen heel onzorgvuldig is 

gebeurd. Het is namelijk zo dat het herstelde deel de tijd moet krijgen om voldoende in te 

zakken. Eens dat is gebeurd zal men de weg terug op een ordentelijke manier herstellen. 

  - binnen een periode van 10 jaar zal er hoogstwaarschijnlijk een metrostation 

komen tussen de Gallifortlei en de Fr. Craeybeckxlaan. 

 - klachten blijven van overal binnenkomen over het wild parkeren van scootty’s en steps. 

 - op de Schotensesteenweg zal er door het District werk gemaakt worden om bredere 

fiets- en voetpaden aan te leggen in beide richtingen. Ook wordt er meer begroening voorzien. 

 - bij de trams van het type Albatros zijn perrons vaak te kort om alle gebruikers vlot te 

laten in- of uitstappen. Wanneer er een heraanleg plaats vindt zal men ook de tramperrons 

verlengen. 

 

  

  

Verslaggever: Suzanne Van Poele 

 

Volgende vergadering: 14 januari om 9.15uur 

 

    

Acties Streefdatum Wie Naar wie? OK 

Openbaar vervoer Deurne Zuid ASAP Ludo Torfs De Lijn  

     

 


