COMMISSIE OPENBARE WERKEN – 20 mei 2020

Aanwezig:
Leden Commissie Openbare Werken:
Voorzitter: Robin De Vos
Schepen: John Adam
Leden: Franka Bogaert, Murat Yurtay, Julie Dossche, Danny Lauweryens, Kurt Vandeputte, Lieven
Cnudde, Mathieu de Cock, Maud Wybraeke, Folke D’Haeyer, Dagmar Beernaert, Boris Labie,
Vincent Thomaes.

Stadsadministratie: Karolien Gabriël, Eddy Surmont
Verontschuldigd:

Gemeenteraadsleden:

Opmerkingen:

AGENDA

1. Verbreden koker onder de N8 (Berchemweg) en aanleg van een brug over de Maarkebeek.
Goedkeuren van het ontwerp en bepalen van het voorlopig stadsaandeel in de werken.
Wordt toegelicht.
De private bruggen worden door de aangelanden zelf bekostigd.
De zone tussen de N8 en de N60 is een dossier van VMM. Concrete plannen in dit verband zijn
niet gekend.
2. Scheldeboorden/-kop: heraanleg Trekweg jachthaven. Goedkeuring van het ontwerp en bepalen
van het voorlopig stadsaandeel in de werken.
Wordt toegelicht.
De school werd betrokken bij de opmaak van het ontwerp.
Er zullen ook oeververstevigingswerken uitgevoerd worden. De oevers worden op een
ecologische wijze aangelegd. De huidige bomen, die voor deze plaats niet geschikt zijn, worden
gerooid. Op basis van een beplantingsplan opgemaakt door het bureau “Ministerie van Natuur”
wordt een afzonderlijk dossier opgemaakt.
De parking aan de school is eigendom van GO en met een overeenkomst is geregeld dat deze
parking buiten de schooluren kan gebruikt worden als openbare parking. De extra parkeerplaatsen
die in de nieuwe aanleg voorzien zijn zijn er gekomen op vraag van de school.
De restaurantboot zal ook na de werken op dezelfde plaats blijven liggen. Er is onderzocht om de
sanitaire blok te verplaatsen maar dit blijkt niet mogelijk.
Na onderzoek is ook gebleken dat de slipway het best wordt voorzien t.h.v. de Bergstraat.
3. Private verkaveling nv Bostoen Kabienstraat. Goedkeuren van de akte afstand wegenis.
Geen vragen/opmerkingen.

4. Sint-Martinuskerk Melden. Gunstig adviseren van de beslissing van de kerkfabriek dd°
26/04/2020 houdende aanstellen van een studiebureau technieken.
Geen vragen/opmerkingen.
Varia:
-

Borduur fietspad t.h.v. het kruispunt G. Heuvickstraat met Adriaan Brouwerstraat: ontwerp werd
destijds goedgekeurd zonder opmerkingen.
Ter hoogte van de school in de Bergstraat is een plantvak voorzien. Gezien er zich op deze plaats
nutsleidingen bevinden is er nooit een boom geplant.
Vraag om plantbakken in de Nestor de Tièrestraat te accentueren wordt nagekeken.
De rijplaten n.a.v. de werken in de Robert De Preesterstraat t.h.v. de Hamstraat blijven voor
overlast zorgen. Af en toe is het nodig de rijweg af te sluiten en dan is de uitweg via de Hamstraat
nodig. Het einde van de werken is voorzien vóór het bouwverlof.

Eddy Surmont
Verslaggever

