Verslag wijkvergadering Dorp – 26/10/2017
Toelichting over de geplande werken in de Kapelstraat
Tijdens de wijkvergaderingen wordt het eerste gedeelte van de vergadering besteed aan de
bespreking van een beleidsthema.
Dit keer werd door het gemeentebestuur een toelichting over de plannen voor de herinrichting van
de Kapelstraat. Om een oplossing te bieden voor de verkeersproblemen in de Kapelstraat ter hoogte
van de parking Shopping Duinen, wil het gemeentebestuur een laad- en loszone aanleggen. De
plannen van deze voorzien werken werden tijdens de wijkvergadering voorgelegd aan de inwoners
van de wijk. Na de toelichting over dit voorontwerp mochten inwoners was er de mogelijkheid tot
vraagstelling en kon men opmerkingen of suggesties formuleren.
Opmerkingen/suggesties door de inwoners
 Vraag wordt gesteld om een fietsstraat te voorzien in plaats van het geheel van de werken uit
tevoeren (fietsers zouden dus op de straat rijden).
 Vraag wordt gesteld hoeveel vrachtwagens er kunnen parkeren in de laad- en loszone?
Antwoord : 4 vrachtwagens
 Kan een toegang van de parking worden voorzien via Koninklijke Baan ?
 Kunnen de 2 elektriciteitsplaatsen worden verplaatst naar kiosk ?
 Kunnen zebrapaden breder worden gemaakt?
 Kan fietspad worden verlegd naar Koninklijke Baan zodat wandelpad wordt vrijgelaten?
 Kunnen openbare toiletten worden gemaakt op nieuwe parkeerzone? Er is een tekort aan
openbare toiletten en zeker daar.
 Waarom mag men met een bewonerskaart niet parkeren op de markt? Kan dit worden aangepast
?
 Kunnen winkels (Delhaise, Lidl, Albert Heijn) participeren in kosten van parkeerzone?
Ondergrondse parkeerzone aanleggen ?
Deze opmerkingen, vragen of suggesties worden meegenomen bij de bespreking van de definitieve
plannen.
Variapunten
Het tweede luik van elke wijkvergadering omvat nog steeds een variaronde. Alle aanwezigen
krijgen de kans om diverse punten aan te brengen. De wijkpolitie is aanwezig en noteert vervolgens
de punten die worden overgemaakt om tijdens de verkeerscommissie te worden besproken. Aan
alle andere variapunten wordt door de gemeentelijke diensten ene oplossing/antwoord geboden.
(De cursieve tekst is het antwoord dat reeds door het gemeentebestuur kan worden gegeven of de
tussenkomst die werd genoteerd tijdens de vergadering).
1. Kunnen marktkramers voorafgaan aan avondmarkten langs de afrit Koerslaan inrijden?

De marktkramers worden gevraagd om de afrit Koerslaan te gebruiken. Het gemeentebestuur
vroeg in 2017 aan de marktkramers om te wachten ter hoogte van de Koninklijke Baan, maar dit
werd niet echt opgevolgd. In 2018 wordt dit opnieuw gevraagd en zal controle worden
gehouden.
2. Nieuwe straatverlichting op de hoek Wilgenlaan/Duinenstraat: boom hindert openbare
verlichting. Kan boom gesnoeid worden?
3. Inwoners uit de Dorpsstraat melden overlast (lawaaihinder, oneigenlijk gebruik van de
toestellen) door spelende kinderen op het kerkplein. Dorpsstraat 106. Overlast door spelende
kinderen op kerkplein.
De jeugddienst/jeugdopbouwwerk wordt gevraagd om deze melding te onderzoeken en verder
op te volgen.
4. Er wordt mosgroei vastgesteld op de petanquevelden Dorp. Daarnaast wordt gevraagd om de put
op deze petanquevelden op te vullen.
Dit punt werd doorgegeven en ondertussen opgelost door de technische duinen.
5. Kan voor de toegang van de duinen een soort poortsysteem worden gebruikt zoals in
Vicognepark?
Dit is niet echt opportuun voor de toegankelijkheid (rolstoelen/kinderwagens).
6. Kan van het Dorp een volledige zone 30 gemaakt worden. Er wordt daar regelmatig zeer snel
verkeer.
Er werden door de lokale politie metingen uitgevoerd in de Dorpsstraat en Benedictijnenstraat
en deze resultaten wezen niet op een noodzaak om zone 30 in te voeren.
7. Bredene-Sas. Er wordt gevraagd om het paaltje op het wandelpad langs de dijk ter hoogte van
het shoppingcenter recht te zetten en een ander kleur te geven.
Het paaltje werd ondertussen rechtgezet. De kleur van het paaltje is opvallend rood/wit.
8. De omheining ter hoogte van de bushalte in de Fritz Vinckelaan is te laag.
De technische dienst gaat na of de betonblokken via de Watergroep kunnen weggenomen worden
en de omheining kan worden verhoogd.
9. Maaien van gracht achter Wateringstraat. Kan dit andermaal worden gevraagd ?
De technische dienst (groendienst) heeft ondertussen het nodige gedaan en noteert deze zone
op de frequente lijst.
10. Mag GFT op het containerpark worden afgegeven?
Navraag bij het milieu- en recyclagepark leert dat GFT-afval (groente-, fruit- en tuinafval) niet
kan aangeboden worden in het park in Bredene. Bepaalde parken in het binnenland kunnen dit
wel. Inwoners die over een compostvat beschikken kunnen hun GFT-afval daar kwijt. Indien
niet dient het afval in de restafvalzak te worden aangeboden.
11. Bij de heraanleg van de voetpaden in de G. Gezellestraat is een voetpad ter hoogte van de
Molenstraat 38 verzakt.
Volgens de technische dienst is dit ondertussen hersteld.
12. Sluizenstraat 88. Verschillende deksels van onderzoeksschouwen liggen te hoog of los.
Technische dienst bekijkt deze problematiek.
13. Aan de zijkant van de toegangsweg naar het milieu- en recyclagepark worden regelmatig putten
vastgesteld. Kan hier gemalen tarmac worden voorzien in plaats van keitjes ?
Technische dienst ziet dit na en voert herstellingen uit.

14. Op de hoek Molenstraat/Sluizenstraat hindert een kleine vrachtwagen het verkeer. Kan de gele
lijn (parkeerverbod) worden doorgetrokken ?
De politie heeft deze vraag verder opgevolgd. De wijkinspecteur heeft aan dat het probleem
ondertussen opgelost is.
15. In Bredene-Dorp is er overlast door een hondenkweker/hondengeblaf. Er worden honden
gekweekt voor verkoop. Kan hier een oplossing worden geboden?
Wijkagent zal ter plaatse controle doen en volgt verder op.
16. Zwin in Dorpsstraat is ingezakt. De Polder heeft dit ondertussen in orde gebracht. Ter hoogte
van de dam staat echter 20 cm water waardoor er altijd water in het zwin staat.
Dit werd nagezien en blijkbaar is er een terugslagklep voorzien die, indien nodig, de gracht laat
overlopen.
17. Er wordt melding gemaakt dat jongeren (afkomstig uit Creatuur?) al een paar keer hebben
ingebroken in de leegstaande boerderij/hangar.
Dit punt werd doorgegeven en verder opgevolgd door de politie en jeugddienst.
18. Op het fietspad Polderstraat tussen Vicognelaan en Spuikomlaan zijn er diverse
niveauverschillen.
Technische dienst ziet dit na zoekt hiervoor een oplossing tegen het voorjaar 2018.
19. Kan boordsteen ter hoogte van Ebbestraat worden verlaagd ter hoogte van de Polderstraat ?
De aannemer voerde deze aanpassing ondertussen uit.
20. Er staat steeds een kleine vrachtwagen voor de spiegel in de Sluizenstraat ter hoogte van de
Merelstraat. Kan dit worden verholpen ?
Dit werd voor verder gevolg doorgegeven aan de politie.
21. Spiegel ter hoogte van manège Ruitershof is bekrast.
Deze spiegel werd ondertussen vervangen.
22. In de Keerweg werden na de zomer herstellingen uitgevoerd met gietasfalt. Een inwoner merkt
op dat dit onvoldoende is. Kan hier een nieuwe toplaag worden voorzien?
Deze vraag wordt genoteerd maar er wordt in de vergadering medegedeeld dat dit afhankelijk is
van de financiële middelen.
23. Wat komt er op de hoek Polderstraat/Spuikomlaan.
Tijdens de vergadering wordt medegedeeld dat hier een nieuwe groene zone wordt gemaakt.
Deze zal in het voorjaar 2018 worden aangelegd.

