Schriftelijke vraag over – Werken in de Jachthoornlaan – gebrek aan informatie van de bewoners

Voor de derde maal op zeer korte tijd worden de bewoners van de Jachthoornlaan en de omliggende
straten, geconfronteerd met een onaangekondigde bouwwerf. Maandag ll. werden, zonder enige
voorafgaandelijke informatie het kruispunt Klokjeslaan – jachthoornlaan, afgesloten. Er was bovendien
geen enkele alternatieve bewegwijzering voor het deel Archiefstraat – Klokjeslaan dat door een
eenrichting structuur, geen enkele uitgang voor auto’s meer kende. Je kunt namelijk via de Elandstraat
en de Sprinkhanenlaan, de Archiefstraat en de Klokjeslaan inrijden, maar er niet meer uit.

Zeer regelmatig worden straten en buurten in onze gemeente geconfronteerd met aannemers die hun
publieke bouwwerven niet of slecht voorbereiden en hun informatieplicht niet nakomen. In het concrete
geval van afgelopen maandag, kregen buurtbewoners van de arbeiders op de werf het laconieke
antwoord: “heeft de gemeente jullie dan niet geïnformeerd?”

Nochtans blijkt uit het antwoord op een mondelinge vraag van 17 december 2018, dat aannemers van
openbare werken, verplicht zouden zijn om hun werf ten minste 7 dagen op voorhand aan te kondigen
en dat ook de signalisatie tijdig moet worden aangebracht en heeft de bevoegde schepen in oktober al
aangekondigd dat de juridische dienst zou kijken naar het sanctioneren van aannemers die de
informatie-verplichting niet nakomen. Ik zou hierop willen terugkomen.

Welke afspraken heeft de gemeente met de aannemer gemaakt i.v.m. de informatieverstrekking aan de
buurt? Zijn er afspraken gemaakt i.v.m. de mobiliteit tijdens de werken en wegomleggingen voorzien
met de aannemer en de politie?

Gelet op de vele andere interpellaties over gebrek aan informatie van openbare werken in de gemeente,
moeten we vaststellen dat er toch iets misloopt met de informatieverstrekking aan betrokken bewoners.
Ik verwees al naar het antwoord op mijn interpellatie van 15/10 waarbij de schepen ons heeft laten
weten dat de juridische dienst zou onderzoeken of men aannemers die hun verplichting om de buurt
tijdig (7 dagen op voorhand) te informeren, niet nakomen, kan sanctioneren. Wat was het oordeel van
de juridische dienst? Heeft het college dit geëvalueerd? Welk gevolg is er gegeven aan het advies van de
juridische dienst?

Kan deze informatieverplichting versterkt worden in de betreffende beleidsinstrumenten, zodat
aannemers die hun informatieverplichting niet nakomen ook effectief kunnen beboet worden? Zou het
in afwachting van de versteveging van de regelgeving - te overwegen zijn om systematisch alle
aannemers in onze gemeente te wijzen op hun informatieplicht en dit ook strikter op te volgen?

Ik zou natuurlijk ook graag willen weten over welke werken het deze keer gaat? Wat is de juiste
planning? Zijn er verder nog werken gepland in de buurt?

Tot slot nog een vraag i.v.m. de participatie van bewoners. De buurt “Jachthoornlaan – Dries –
Archiefstraat” wordt zone 30 en dit is een goede zaak. Dit betekent ook aanpassingen aan de openbare
weg en de infrastructuur. Op bepaalde plaatsen in de gemeente worden daarvoor info en
raadplegingsvergaderingen georganiseerd en worden de inwoners betrokken in de heraanpassing (de
Terhulpsesteenweg), in andere buurten (Jachthoornlaan) dan weer niet. Wat zijn de beleidslijnen van het
college in deze materie? In welke gevallen wordt voorafgaande participatie voorzien, wanneer niet?
Jos Bertrand
Antwoord:

Antwoord van Mevrouw Stassart

Ik bedank u voor uw interpellatie.
Het Kruispunt Klokjes - Jachthoorn werd gesloten om het uitvoeren van « werkzaamheden van
beveiliging van oversteken van de wegennetten » toe te laten dankzij een subsidie van de Regio.
Het ging erom een vernauwing van het wegennet uit te voeren om de snelheid van de auto's op deze
plaats te doen verminderen.
Daar het om werken gaat die door de gemeente worden verwezenlijkt, werd een huis aan huis verdeeld
door onze gemeenteagenten.
Toegegeven, wij waren een beetje laat voor de verdeling van de huis-aan-huis info, gezien de dysfunctie
van de diensten in verband met covid-19.
Het is volkomen normaal dat de bewoners minstens 7 dagen vooruit worden ingelicht.
De plannen van de werken worden altijd aan de politie voorgelegd voor validatie van de afwijkingen; zij
worden vervolgens aan de ondernemer meegedeeld.
In de wijk, hebben wij overwogen om de asfalt laag van de Jachthoornlaan te vernieuwen.

