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Martin Acke
Subject: Verkeer - 20050117 - verkeerssituatie Groenplein
-----Oorspronkelijk bericht----Van: Martin Acke [mailto:martin.acke@zelzate.be]
Verzonden: maandag 17 januari 2005 23:38
Aan: Burgemeester
CC: Gemeentesecretaris.
Onderwerp: Verkeer - 20050117 - verkeerssituatie Groenplein
Burgemeester,
In het stuk De Keyserstraat tussen het Groenplein en de Assenedesteenweg merkt men zeer regelmatig autoverkeer in de
verkeerde richting. Inwoners hebben dit reeds een paar keer gemeld en ik heb dit de voorbije week ook enkele keren zelf
kunnen vaststellen.
Het heeft voor een groot stuk te maken met gewenning aan de nieuwe situatie en onoplettendheid van de chauffeurs maar ik
kan me niet voorstellen dat dit moedwillig gebeurt.
Ik heb twee situaties opgemerkt:
Vaststelling 1:
- Vanuit de weg met garages (hondendressuur) rijdt men richting De Keyserstraat en slaat men rechtsaf richting
Assenedesteenweg.
- Mogelijke oorzaak: er is geen enkel verkeersteken dat dit verbiedt. Eens in de De Keyserstraat in de verboden richting
ingereden komt men enkel een verkeersteken "verboden stil te staan en te stationneren" tegen, een bord dat er trouwens niets
staat te doen gezien de verboden rijrichting.
- Mogelijke oplossing: in de weg van de hondendressuur op de hoek met de De Keyserstraat een verkeersbord "verboden
rechts af te slaan" plaatsen, eventueel ondersteund met een witte pijl op blauwe achtergrond "verplicht links af te slaan" + het
verkeersteken "verboden stil te staan en te stationneren" in de De Keyserstraat vervangen door "verboden rijrichting".
Vaststelling 2:
- Aan de noordelijke kant van het Groenplein rijdt men komende van Elektrozaak Hans De Mets toch rechtsaf de De
Keyserstraat in, niettegenstaande er een duidelijk zichtbaar bord "verbod om rechtsaf te slaan" op het trottoir staat en achter
het hoekje in de De Keyserstraat aan Bakkerij Twins een bord "verboden rijrichting" staat.
- Mogelijke oorzaak: de autobestuurders hebben meer aandacht voor de kruising met de De Keyserstraat dan voor het
verkeersbord "verboden rechtaf te slaan". Dit bord staat trouwens een eindje van de kruising. Het verkeersbord "verboden
rijrichting" staat nagenoeg onzichtbaar achter het hoekje, te hoog om vanuit een wagen op te vallen.
- Mogelijke verbetering: een blauw bord met witte pijl "verplichte rijrichting" in de richting van de Hoogbouw plaatsen aan
de overkant van de De Keyserstraat, tussen het trottoir en de private eigendomsgrens.
Ik hoop dat u deze voorstellen, voor zover ze wettelijke conform zijn, wenst in overweging te nemen. Ze zullen ongetwijfeld de
veiligheid ten goede komen en ergernis tussen weggebruikers vermijden.
Met vriendelijke groeten,
Martin Acke
Gemeenteraadslid CD& V
martin.acke@zelzate.be
www.acke.info
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