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Betreft: toelichting bij toegevoegd punt op de openbare agenda van de gemeenteraad van 05-11-2002
”Verwaarloosde omgeving viaduct brug aan de Tweede Gidsenlaan (verwaarlozing groenzone sluikstorten - zwerfvuil - graffiti - overwoekering voetpaden)”.

Geachte leden van de Gemeenteraad,
Via verschillende kanalen bereikten me signalen van de onaanvaardbare toestand van de omgeving van het
viaduct van de brugoprit ter hoogte van de Tweede Gidsenlaan. In het verleden werd dit al via verschillende
kanalen aan het gemeentebestuur meegedeeld. Ik heb in elke geval weet van meldingen van mezelf, van
inwoners uit de buurt en van leden van de kindergemeenteraad.
Toch heb ik geen weet van enige reactie van het gemeentebestuur op deze meer dan terechte klachten. Ook
al heeft de gemeente in deze slechts wellicht een kleinere verantwoordelijkheid dan de diensten van het
Vlaams Gewest, toch meen ik dat het onze opdracht is om hiervoor dringend actie te nemen. Deze toestand
creëert immers onveilige toestanden, ontsiert ten zeerste het uitzicht van de gemeente en zet aan tot
verdere verloedering.
Bij een bezoek ter plaatse stelde ik volgende zaken vast:
1.

Het viaduct staat er flink verwaarloosd bij. Dit is al jaren zo, maar de toestand verergert met de dag. De
oorspronkelijke verf is overal van het beton afgebladderd en de muren zijn volgekladderd met graffiti.
De treden van de trappen zijn op diverse plaatsen beschadigd geweest en werden weinig vakkundig
hersteld. De trappen worden nochtans regelmatig door fietsers gebruikt. Het plaatsen van een fietsgoot
langsheen de reling zou het gebruik van de trappen voor fietsers vergemakkelijken. Dit voorstel deed ik
trouwens al jaren geleden op deze gemeenteraad, zonder resultaat. Het voorzien van verlichting
langsheen de trappen en onder het viaduct zou ter plaatse een groter veiligheidsgevoel geven.

Voorstel: het Vlaams Gewest aanschrijven om het viaduct en de trappen een grondige facelift te geven, een
fietsgoot aan te brengen langsheen beide trappen en plaatselijk verlichting te voorzien aan trappen en
viaduct.
2. De groenzone tussen het viaduct en de woningen van de Omer De Bruyckerstraat is volledig verwaarloosd.
Er ligt veel kreupelhout en er is sprake van sluikstorten.
Voorstel: de eigenaar van deze grond, wellicht ook het Vlaams Gewest, aanschrijven om deze groenzone een
grondige opkuis- en snoeibeurt te geven. Regelmatig de sluikstortingen opruimen en controles uitvoeren.
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3. De voetpaden langsheen de Tweede Gidsenlaan zijn in die omgeving langs beide kanten nagenoeg volledig
overgroeid met gras. Bij vochtig weer geeft dit risico op uitglijden. Daarom lopen de voetgangers meestal
op de rijweg, met alle gevaren van dien. Het verkeer rijdt daar immers snel. De afvoergoten naast het
voetpad liggen veelal vol zand, bladeren en afval. Dit kan dan weer leiden tot verstopping van riolering.
Voorstel: het gras en onkruid van de voetpaden verwijderen, zodat deze weer bruikbaar worden. De
afvoergoten regelmatig kuisen. Dit is volgens mij wel een gemeentelijke verantwoordelijkheid is.
4. De “blikvanger” op die plaats ligt tegen de vlakte en dient te worden hersteld of vervangen.
Met achting

Bijlage: diverse foto’s van de toestand ter plaatse
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