Verslag: overlegvergadering stoepen, inritten en beplanting Rond
Punt
Datum: 12/06/2014
Locatie: Sint-Jorisheem

Aanwezig:

Verontschuldigd:
Afwezig:

Schepenen André Vanhex en Filip Vanvinckenroye – Rolande Iliaens –
Bert Penxten en Marc Debref voor de gemeente Alken – de bewoners /
eigenaars van woning nr. 9 – 11 – 13 – 15 – 17 – 19 – 21 – 23 – 25 –
27 – 29 – 31 - 35…
Bewoners / eigenaars van woning nr. 33
Bewoners / eigenaars van woning nr. 14 – 16

Agenda:
Aanleg verhardingen (stoepen + inritten) en beplanting verkaveling Rond Punt
Verslag:
1. Rolande Iliaens verwelkomt de aanwezigen en stelt het panel voor.
2. Schepen A. Vanhex schets de situatie en geeft uitleg bij de geplande uitvoering.
- de woningen met een inrit op openbaar domein krijgen gratis een inrit van 4m.
breed in grijze betonstraatstenen
- uitbreiding tot maximum 7 m. is mogelijk mits bijbetaling aan de gemeente van
€ 72/m²
- de stoepen worden in rode betonstraatstenen uitgevoerd op een breedte van
1.50 m.
- het resterende gedeelte van de berm (± 1 m.) zal gebruikt worden als
beplantingszone tussen de rijweg en de stoep (type Ruisenburgstraat)
- aan woningen 14, 16 en 35 zijn parkeerzones voorzien in dolomiet
- uitvoeringsplannen werden ter verduidelijking beschikbaar gesteld aan de
vergadering
De vergadering is niet onmiddellijk te vinden voor deze uitvoering.
Gelet op diverse factoren (reeds enkele aangelegde inritten, de vraag naar nog bredere
uitvoeringen, het in vraag stellen van de beplanting, parkeermogelijkheden op eigen
terrein) stelt schepen A. Vanhex de uitvoering bespreekbaar met dien verstande dat er
een overeenkomst bereikt moet worden die door iedereen wordt gedragen.
Na bespreking geeft dit volgende conclusies
- er worden geen voetpaden aangelegd
- er worden door de gemeente geen beplantingszones voorzien tussen de rijweg
en de percelen (enkel de zone voor woning 21 blijft groenzone)
- de bewoners mogen zelf de berm inrichten en zijn vrij in de keuze van de
verhardingsmaterialen (wel liever geen asfalt en/of beton gelet op de mogelijke
doorgang van de nutsmaatschappijen in de toekomst)
- de bewoners zijn dan ook verantwoordelijk voor het onderhoud van de berm
voor hun woning
- de bewoners / eigenaars die wel een inrit wensen in grijze betonstraatstenen
krijgen nog steeds de voorziene 4 m. gratis en de uitbreiding tot 7m. blijft
mogelijk mits betaling van 72€/m² (verbreding van inrit …. m.x 1 m. = diepte
voorziene beplantingsvak)

De voorziene verharding in dolomiet langs woning 14 en 16 zal verder besproken worden
met de desbetreffende aangelanden. Bert neemt daartoe het initiatief.
Deze info werd ondertussen ingewonnen en beide aangelanden gaan akkoord met de
voorziene verharding in dolomiet. Tevens opteert bewoner/eigenaar van woning nr. 14
voor een oprit van 4 m.
3. De aanwezigen vragen om het resterende overgedragen geld van de verkavelaar te
gebruiken om een speeltuintje in te richten in de buurt van het Rond Punt.
De afspraak is dat men hier onderzoekt wat mogelijk is.
4. Volgende bewoners wensen een inrit te laten aanleggen door de gemeente volgens
bovenvermelde afspraken
-
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Na goedkeuring van het verslag door alle betrokkenen zal schepen A. Vanhex de
conclusies bespreken op het college van burgemeester en schepenen. De beslissingen
zullen teruggekoppeld worden naar alle betrokkenen.

