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Verkeersmaatregelen in het centrum van Schepdaal
Geachte

Op 1B maart 2015 startte een groep initiatiefnemers in Schepdaal met het uitwerken van een plan rond de
herinrichting van de dorpskern van Schepdaal.
Uiteindelijk werd er op basis van de voorstellen die de werkgroep.had uitgewerkt op 7 december 2016 een
succesvolle volksbevraging georganiseerd.
Op 21januari 2017 werden de resultaten van de volksbevraging voorgesteld aan de bèwoners.
Nà een bijkomende bespreking door de gemeentelijke ve.rkeerscomrnissie met enkele leden van de
werkgroep werd een plan van àanpak voorgesteld aan het college van burgemeester en schepenen in zitting
van 3 april2017.
Uit alle voorstellen besloot het schepencollege om alvast volgende zaken te realiseren via een
proefopstelling:
- lnvoeren van éénrichtingsverkeer vanaf de kerk tot aan de Dreef, en dit in de rijrichting naar de Dreef toe'
De huidige circulatie rond de markt blijft hierbij behouden zoals ze vandaag is.
- lnvoeren van éénrichtingsverkeer in een gedeelte van de Kerkhofstraat, tussen de Geraardsbergsestraat
en de ingang naar de sportterreinen. Deze maatregel zal uitgezonderd voor busverkeer gelden, zodat de
bussen wel nog kunnen uitrijden naar de Geraardsbergsestraat'

Onderstaande figuur geeft op kaart weer waar het éénrichtingsverkeer wordt ingevoerd. Straten waar niets
vermeld staat blijven dus gewoon dubbelrichtingsverkeer.

Genreente DiIbe ek

CreÍ:ieeí]le LrÉr:n

l

l

TOt) Dt:beek

02 1lt1 6g

OO

rifclà r-rr,beek

be:

wwvv cril;e ek be

Bestaande éénrichtingstraten, worden niet gewijziSd in proeíopstelling

Voor en na de proefopstelling zullen er verkeerstellingen uitgevoerd worden in de Dreef,
ln het éénrichtingsgedeelte van de E. Ey,lenboschstraat zullen indien nodig geschrankte parkeervakken
afgebakend worden die snelheidsremmend kunnen werken.
Deze proefopstelling zal vermoedelijk aan het begin van de zomervakantie van start gaan, en na een aantal
maanden geëvalueerd worden.
Bijkomend zullen volgende zakendoor de stroom openbare ruimle verder onderzocht worden:
- Éeraanleg van de voetpaden langsheen de parking aan Ninoofsesteenweg/E. Eylenboschstraat
- overleg met De Lijn ivm het afschaffen of verplaatsen van enkele bushaltes
- herinriéhting van het kruispunt Dreef - Geraardsbergsestraat, waar met behulp van belijning het kruispunt
smaller gemaakt kan worden en de over§teekplaats iets dichterbij de Mollekensweg kan gebracht worden.
- l-lerinrÉhting kruispunt E. Eylenboschstraat met de Geraardsbergsestraal: verbreding van het voetpad op
de hoek van Éei kruispunt, in combinatie met het aanbrengen van een oversteekplaats en een eventueel
middeneiland.
- lnrichten van een kiss&ride aan de kerk
Na overleg met gemeentelijke lagere school De Klimop gaf het schepencollege de goedkeuring om de
Marklstraat bij het einde van de schoolals "schoolstraat'in te richtèn. Het principe van een schoolstraat is
dat schoolgaande kinderen en hun ouders die zich te voet of met de fiets verplaatsen voorrang krijgen.
Gedurende een half uur na het einde van de school (van 15u50 tot 16u20 en op woensdag van 12u tot
12u30) za; aan het begin en einde van de verkeersdrempel ter hoogte van de schoolpoort, de Marktstraat
afgesfoten worden voor gemotoriseerd verkeer. Ook aan de Nninoofsesteenweg zal een bord komen dalzal
aangeven dat er een schoolstraat is en men de straat niet meer kan doorrijden tijdens deze uren. Er is dan
enkel doorgaand verkeer mogelijk te voet of met de fiets.
Door de straat rustiger en veiliger te maken voor fietsers en voetgangers geven we ook een uitdaging aan de
ouders om even de wagen te laten staan en de fiets te nemen of te voet te komen. De nodige signalisatie
onn deze schoolstraat in te richlen zal ook tijdens de zomermaanden gebeuren, zodat vanaf het nieuwe
schooljaar de schoolstraat van start kan gaan'
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Bijkomend gaf de gemeenteraad op 23 mei tevens de goedkeuring om enkele blauwe zones met beperkte
pàrkeerduui (maxirnaal 2 uur) in te richten ter hoogte van volgende handelszaken:
- langs de parkeerstrook in de Oudstrijdersstraat, langs de zijde van bakkerij't Schepdaals Soethuys
- langs de parkeerstrook van de E. Eylenboschstraat, aan de zijde van dagbladhandel Dedoncker
- langs de parkeerstrook in de Dreef, ter hoogte van kwaliteitsslagerij Gunther.
De signalisatie hiervoor zal weldra door de werklieden aangebracht worden.
ln de blauwe zone zal er maximum 2 uur geparkeerd kunnen worden mits plaatsing van de parkeerschijf. De
blauwe zone ís doorlopend geldig tussen 9u00 tot 't8u00 op weekdagen én zaterdagen (uitgezonderd zonen wettelijke íeestdagen en 11 juli).
De gemeente werkt samen met de parkeerfirma Optimal Parking Control (OPC) die de blauwe zone
wekelijks controleert. Bij het niet (correct) plaatsen van de parkeerschijf kan een retributie uitgeschreven
worden volgens het tarief van€20 per dag.
Bewoners die in de blauwe zone gedomícilieerd zijn (concreet geldt dit voor de Oudstrijdersstraat nummer
42 en de E. Eylenboschstraat 38 en 44) hebben volgens ons retributiereglement recht op een gratis
bewonerskaart waarmee onbeperkt in de blauwe zone kan geparkeerd worden.
Van zodra de borden gepiaatst zijn kunnen deze bewoners de bewonerskaart aanvragen via de website van
OPC (www.parkeren.be) of in de parkingshop te Asse (Gemeenteplein 1). Meoer informatie omtrent de
blauwe zones in onze gemeente is op de website van OPC terug te vinden.

Wij hopen u hiérmee alvast geïnformeerd te hebben. Voor vragen, bemerkingen of sugge§ties kan u steeds
terecht bij onze stroorn openbare ruimte via bovenverm elde contactgegevens.
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Met vriendelijke groeten
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Willy Segers
burgemeester
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