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GEMEENTERAAD 
Zitting van 
Schriftelijke vraag 

Schriftelijke vraag van raadslid Christel Geerts: Verkeer in de bookmolenstraat 

lndiener(s) 
Christel Geerts (Vooruit); 

Gericht aan 
Carl Hanssens; 

Bondige -toelichting 
Niettegenstaande de inspanningen uit het verleden blijft het verkeer zorgwekkend in de 
bookmolenstraat. Wandelen en fietsen blijft er een hachelijke onderneming. 
kan u aangeven welke resultaten gegenereerd werden uit de eerdere registraties,.en welke 
incentives er nog worden voorzien? 
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bericht van uw kenmerk

ChristeI Geerts
Arkestraat 16

9111 Sint-Niktaas

ons kenmerk
c-2209.730.446.620

bijtagen

Schriftetijke'.iFr"g Bookmotenstraat

Geacht Raadstid

We hebben uw vraag over de verkeerssítuatie in de BookmoLenstraat goed ontvangen.

Midden vorig jaar gebeurden tel[ingen in de Bookmolenstraat. De BookmoLenstraat is een
Landel.ijke woonstraat waar een snelheidsbeperking van 50 kmlu getdt en een verbod van 3;5
ton uitgezonderd ptaatsel,ijk verkeer.

Het aantaI voertu.igen in de straat is getijkaardig aan intensiteiten in straten van hetzetfde type.
Het aantal vrachtwagens in de straat is erg laag (minder dan 3% van het totale
verkeersvolume). Bij een eèrste meting was de sneLheid van 85% van de voertuigen lager dan
59 km/u. Bij een tweede meting was de sneLheid van 85% van de voertuigen [ager dan 55 km/u.
Dit is inderdaad aan de hoge kant, vandaar dat er snelheidsinfoborden in de straat werden
gepLaatst. Aan de potitie werd ook gevraagd om sne[heidscontroles met anonym voerïuig uit te
voeren.

0m de fiqtsveítigheid te verhogen werd het aanbrengen van fietssuggestiestroken in de
Bookmotenstraat grondig onderzocht. De dienst projecten openbaar domein deed samen met
mobil.iteit een plaatsbezoek en maakte een eerste ontwerirptan met raming op. Uit het
plaatsbezoek is gebleken dat het aanbrengen van 2 okergete fietssuggestiestroken van 1,5
meter 70.000 euro kost. Gezien de stechte staat van de asfalt zijn we echter verpl.icht om de
asfa[t volledig te vernieuwen en pas dan kunnen de markeringen aangebracht worden (totaLe
kostprijs 170.000 euro).
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Gezien deze straat niet op hét Lokaat of bovenlokaal fietsroutenetwerk is gelegen is ook geen

subsidie via fietsfonds mogel,ijk. Gezien de hoge kostprijs en het feit dat deze straat niet in het

fietsnetwerk is opgenomen, werd bestist om dit dossier momenteel niet uit te voeren.

Hoogachtend

lohan Verhulst
A[gemeen directeur

Car[ Hanssens

schepen

Lieven Dehandschutter
burgemeester

h

Grote Markt L - 9100 Sint-Nikiaas
Tet. 03 778 30 00 - info@sint-niklaas.be
www.sint-nik[aas.be


