Verslag wijkvergadering Nukker/Sas – 16/05/2017
NB: In deze sessie werd gekozen voor een wijkwandeling.

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. Vraag over nieuwe regelgeving aanhangwagens op parking dienstencentrum : waarom worden
commerciële aanhangwagens niet toegelaten op de parking van het dienstencentrum ?
Bedoeling was om aanhangwagens uit vnl. Saswijk naar dienstencentrum te krijgen om
parkeerplaatsen vrij te maken + om de overvloed aan geparkeerde aanhangwagens – vaak van
firma’s zelfs niet uit Bredene – op het dienstenscentrum in te perken.

2. Parkeren in de Nieuwstraat : een inwoner beklaagt zich erover dat hij niet uit zijn garage raakt.
(Nieuwstraat 5)
Dit wordt behandeld in de verkeerscommissie in oktober. De inwoner wordt uitgenodigd.
3. Verkeer. Werken Sasbrug : mobiele verkeerslichten vallen regelmatig uit. Kan dit worden
nagezien ?
Tijdelijke situatie, reeds weggenomen. Indien de lichten uitvallen kan er altijd interventie
gevraagd worden bij de verantwoordelijke van de signalisatie. Dit was hier Sign Brugge met
permanentie. Vermeld op de bordjes bij de signalisatie.
4. Fietspad. Kan een omegahekken worden voorzien ter hoogte van de uitrit Ostendialaan.
Onveilige verkeerssituatie.
Er zijn haaientanden voor het doorlopend fietspad voor wie uit Ostendialaan komt. Verder geldt
voorrang van rechts , ook voor fietsers die richting Ibis rijden.
5. Is Maertenssas hoog genoeg ?
Het Maartenssas is bestand tegen stormen van 6,5 m TAW (De Sinterklaasstorm was 6,3m TAW).
MDK is momenteel de studie aan het uitvoeren voor het doortrekken van de oeverversterking en
het plaatsen van een muurtje tot 7m TAW tot tegen het Maartenssas. Uitvoering van deze
oeverversterking zou in het jaar 2018‐2019 gebeuren. Er wordt ook door de afdeling kust
onderzocht of de haven van Oostende kan afgesloten worden met een grote stormkering. Het
doel is de volledige kust bestand te maken tegen een duizendjarige storm waarbij het water een
hoogte van 7m TAW bereikt.

6. Dierenwelzijn. Het krioelt in de Spaarzaamheidstraat van zwerfkatten.
In de loop van de maand juni werd een zwerfkattencampagne georganiseerd. Daar werden geen
katten gevangen.
7. Haag ter hoogte van voetpad/fietspad groeit over langs de Brugsesteenweg. Kan deze worden
gesnoeid ?
De technische dienst zal een brief sturen naar de inwoners van deze woningen.
8. Spaarzaamheidstraat. Komt hier nog éénrichtingsverkeer ?
In de Spaarzaamheidstraat zal het tweerichtingsverkeer blijven.
9. AED‐toestellen.
Rode Kruis zal binnenkort een brochure verspreiden waar alle AED‐toestellen opgesteld staan.

