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DE GEMEENTERAAD,
Mondelinge vraag van raadslid Joris De Vriendt aan het college van burgemeester en schepenen:
de
‘Mijn 2 vraagje: het stadscentrum Scherpenheuvel is zone 30 ingericht. Los van alle bedenkingen
over het nut en houdbaarheid en het handhaven van zone 30 wil ik toch even opmerken dat voor
mensen die de situatie kennen het niet altijd even duidelijk is dat er plotseling iets veranderd is. Een
aantal borden, vooral als men van de kant van Diest komt, men weet de weg, het is een heel klein
bordje, mensen zien het gewoonweg niet. Ik zou niet willen dat de politie dingen moet doen of
verbaliseren door situaties waar de mensen eigenlijk amper van op de hoogte zijn.
We hebben natuurlijk een wildgroei in dit land van verkeersborden en het is niet de bedoeling van
nog meer verkeersborden te plaatsen en ze nog 10 keer groter te maken. Duidelijke signalisatie is iets
waar Vlaanderen zeker niet in uitblinkt. Ik zou toch wel willen vragen, in overleg met de Gewestelijke
diensten, om toch te zorgen dat als men dat doet, de zone 30, dat duidelijk is en efficiënt is.’
Antwoord van Burgemeester namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Die borden staan maar er moeten op het wegdek bij de invalswegen nog grote stickers komen. Die
zijn een beetje in vertraging. We hebben dan de borden gezet en binnen een aantal weken worden die
stickers aangebracht. Dat werd uitbesteed aan een firma. Ze hebben van die zone 30-stickers voor bij
het binnenkomen. Dat gaan we dan aanbrengen en dan is het toch beter aangegeven. Het is een
terechte opmerking die je maakt.’
Antwoord raadslid Joris De Vriendt: dus het werd uitbesteed aan een firma
‘Goed . Ik zal het ten gepaste tijden evalueren’
Antwoord van Burgemeester Claes :
‘We hebben gevraagd dat men die zo snel mogelijk zou aanbrengen om de redenen die je aanhaalt,
inderdaad.’

Antwoord raadslid Joris de Vriendt:
‘Ok, dank u wel.’
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