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Een veilige, nette en fijne buurt 
Actieplannen 

Camerabewaking 
Op plaatsen met een verhoogd risico komt camerabewaking, zowel in en rond ons eigen 
patrimonium, als op ons grondgebied. Het gemeentebestuur zorgt voor de registratie. Enkel 
de politie kan de beelden bekijken bij een formele klacht. Zij zijn het best geplaatst om de 
beelden te lezen en op die manier gemeentegrensoverschrijdende criminaliteit aan te 
pakken. In de toekomst bekijken we ook de mogelijkheid om camera's in te zetten voor de 
controle op het naleven van de verkeersvoorschriften. 
 

Acties 

Camera's: eigen patrimonium/grondgebied 
Omschrijving (toelichting) 
Op plaatsen met een verhoogd risico komt camerabewaking, zowel op ons grondgebied 
(bijv. in de stationsomgeving) als  in en rond ons eigen patrimonium (bijv. 
assistentiewoningen, kerk en sportcentrum). Het gemeentebestuur zorgt voor de registratie. 
Enkel de politie kan de beelden bekijken bij een formele klacht. Zij zijn het best geplaatst 
om de beelden te lezen en op die manier gemeentegrensoverschrijdende criminaliteit aan te 
pakken.  
  
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
2023 

 Maart: aansluiting FluviusNET operationeel. 
 Voorbereiding camerabewaking loods technische dienst. 

2022 
 September: activering FluviusNET in voorbereiding. 
 Juni: tracé voor aansluiting op FluviusNET is af. Inblazen glasvezel is in uitvoering.  
 April: de verbinding onder het marktplein en de extra leidingen voor de latere 

verbinding richting station zijn afgewerkt. 
 Januari/februari: verbinding met het glasvezelnetwerk FluviusNET, de 

voorbereidingen voor de verbinding richting stationsomgeving, onder het kanaal 
door, zijn volop bezig. 

2021 
 Juni: de camera's aan de kerk worden gebruikt tijdens het BK Tijdrijden. 
 Voorjaar: plaatsing van camera's in de inkomhal van assistentiewoningen De 

Ermitage en aan de achterkant van de kerk. Deze camera's zijn geplaatst in overleg 
met politiezone Midow. 

 Maart: het dossier over het plaatsen van camera's bij verschillende gemeentelijke 
gebouwen  wordt goedgekeurd op de gemeenteraad. Registratie, plaatsing en 
testfase staan op de planning. 

 
Tijd (indicator) 
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Tijd (toelichting) 
In uitvoering 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Totale investering camera's kerk en Ermitage: 12.969 euro 
Totaal budget 2022-2025: 135.000 euro 
 
Status 
In uitvoering 
Startdatum 
01-01-2021 
Einddatum 
31-12-2023 

Actieplannen 

Inrichten veilige, nette en fijne groenzones 
Het bestuur wil verder inzetten op groene omgevingen waar mensen het aangenaam vinden 
om samen te komen. Zo vernieuwen we per wijk de speelpleintjes. Via inspraaktrajecten 
bepalen kinderen mee welke speeltoestellen er komen, inclusief toestellen voor kinderen 
met een beperking.  
Op verschillende plaatsen komen zitbanken, insectenhotels en plantbakken voor kruiden of 
groenten. Aangename fiets- en wandelpaden zorgen voor de verbinding tussen al deze 
zones. Langs het kanaal komt een hondenweide. Om onze groene gemeente ook groen te 
houden, strijden we met IVIO en tal van vrijwilligers verder tegen het zwerfvuil. 
 

Acties 

Groenzones: speelpleintjes per wijk 
Omschrijving (toelichting) 
We gaan verder met de uitrol van speelpleintjes per wijk. Via inspraaktrajecten kunnen de 
kinderen meebepalen welke toestellen er komen. Ook speeltoestellen voor kinderen met een 
beperking worden voorzien. 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
2023 

 Maart: bestellen van 2 voetbaldoelen voor het terrein aan de Elfjulisingel. 
 Februari: bespreken van mogelijke locaties voor het plaatsen van speelinfrastructuur. 

2022 
 Juni: feestelijke inhuldiging met receptie op het speelplein van de Bloemenwijk. 
 Mei: plaatsen van een nieuw klimtoestel op het speelplein van de Bloemenwijk. 
 Februari: inspraakmoment voor een nieuw speeltoestel op de groenzone aan de 

Bloemenwijk. 
2021 

 Augustus: de nieuwe speeltoestellen op de groenzones Montblanc plein, R. de 
Friesplein en de Bakkerstraat zijn geplaatst en kunnen gebruikt worden. 
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 Maart: inspraakmoment voor nieuwe speeltoestellen op de groenzone aan de 
Korenbloem. 

2020 
 Juni: de nieuwe speeltoestellen op de groenzone aan de Molenhoek zijn geplaatst en 

kunnen gebruikt worden. 
 Februari: inspraakmoment voor nieuwe speeltoestellen op de groenzone aan de 

Molenhoek. 
2019 

 Opening van het speelplein tussen de Hendrik Consciencestraat en de 
Onzelievevrouwstraat. 

 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
In uitvoering 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Totale investering 2020: 22.349 euro 
Totale investering 2021: 78.750 euro 
Totaal budget 2020-2023: 73.000 euro 
 
Status 
In uitvoering 
Startdatum 
01-01-2020 
Einddatum 
31-12-2025 

Groenzones: zitbanken, insectenhotels en plantenbakken 
Omschrijving (toelichting) 
Zitbanken, insectenhotels en plantbakken voor kruiden of groenten brengen de mensen 
samen. 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
2022 

 December: aanbesteding omgevingsaanleg noordkant kanaalomgeving door De 
Vlaamse Waterweg 

 Oktober: plaatsen beweegbank Ipitup aan de Vaartstraat 
 Augustus: omgevingsvergunning voor skatepark en groenzone zuidkant kanaal is 

vergund 
 Maart: Buro Bossaert werkt de omgevingsvergunningen uit voor kanaalomgeving. 
 Januari - februari: bij de opmaak van een herinrichtingsplan voor de kanaalomgeving 

staan ook ontmoetingsplaatsen aangeduid waar zitbanken of picknickbanken voorzien 
zullen worden.  

2021 
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 Aan het Overmandelpad en de speelpleintjes in de Olmenstraat en Wilgenstraat 
plaatsen we picknickbanken. 

 December: de gemeenteraad keurt het aangepaste reglement voor de geveltuintjes 
goed. Voortaan staat het gemeentebestuur gratis in voor het aanleggen van 
dergelijke tuintjes. 

 December: aan het gemeentehuis worden verschillende geveltuintjes aangeplant. 
2020 

 November: de provincie keurt een subsidie goed voor een gratis picknickruimte op de 
voormalige site van bouwstoffen Desmet langs het kanaal. 

 September: de gemeenteraad keurt het reglement voor het aanleggen van 
tegeltuintjes goed. 

 Juni: aan de hondenweide in de Nijverheidsstraat staat een nieuw insectenhotel. 
 Maart: aan de ingang van Villa Max staat een nieuw insectenhotel. 

 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
 
Status 
In uitvoering 
Startdatum 
01-01-2020 
Einddatum 
31-12-2025 

Groenzones: fiets- en wandelpaden 
Omschrijving (toelichting) 
Het is belangrijk dat de gemeenschapsfuncties zich concentreren in de centra en dat die 
onderling goed verbonden zijn met fiets- en wandelpaden of groene functionele 
belevingstrajecten (GFB). 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
2023 

 27 maart: het schepencollege keurt de gunningswijze en aan te schrijven firma's 
goed op basis van het bestek dat werd opgemaakt door Infrabureau Demey (Sentier 
nr. 50).  

 Februari: de riolerings- en wegeniswerken in een deel van Sentier nr.42 (tussen de 
Industrielaan en Bruggestraat) gaan van start. Infrabureau Demey ontwerpt het plan 
voor de herinrichting van het deel Sentier 50 tussen de Kruisstraat en Kleine Weg. 

2022 
 December: aanbesteding omgevingswerken noordelijke kanaaloever door De Vlaamse 

Waterweg, ook de omgevingsvergunning is ingediend.  De Vlaamse Waterweg stelt 
studiebureau SBE aan voor de herbouw van de Lysbrug.  
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 November: overleg met AWV over het heraanleggen van de fietspaden tussen 
Aviflora en de rotonde N50-N357 . Tussen de Bollewerpstraat en de rotonde N50-
N357  (zijde sportcentrum) zou een dubbelrichtingsfietspad komen. Omdat 
boomwortels zorgen voor schade aan het fietspad stelt AWV een totaalproject voor 
met nieuwe fietspaden en het vervangen van de bestaande bomen door nieuwe 
exemplaren. 

 November: bilateraal overleg met de provincie, MOW en Arcadis over de opmaak van 
het masterplan Fiets van de VVR Midwest.  

 Oktober: aanleggen van verkeersveilige fietsoversteken op het kruispunt 
Izegemstraat-Spoorwegstraat door AWV. 

 April : wegwerken van opgestuwde asfalt ter hoogte van de naden tussen beton en 
fietspad aan de rotonde N50-Bruggestraat. 

 Maart: plenair overleg over de lichtvisie langs het kanaal Roeselare-Leie voor de 
toekomstige fietssnelweg. 

 Voorjaar: de provincie West-Vlaanderen start met de opmaak van een Masterplan 
Fiets Midwest. 

 14 februari: het schepencollege keurt de startnota van de provincie West-Vlaanderen 
goed over het fietsfondsproject Roeselare-Meulebeke. 

2021 
 December: eerste plenair overleg over de lichtvisie van de toekomstige fietssnelweg 

langs het kanaal met provincie, Sweco (die aangesteld werd voor de opmaak van de 
visie) en de betrokken gemeenten. 

 November: renovatie van het fiets- en wandelpad in de Vierbunderwijk. 
 Najaar: heraanleg rotonde N50-N399 met fietspaden buiten de rotonde en een 

nieuwe voetgangersoversteek  
 Oktober: officiële opening van het Overmandelpad tijdens de Dag van de Trage Weg. 
 Mei : opening wandelpad 'Overmandelpad' door het natuurgebied de Mandelmeersen. 
 Maart: renovatie van het fiets- en wandelpad tussen de Weststraat en de Elfjulisingel. 
 Voorjaar: de fiets- en wandelverbinding van BKO Villa Max naar het sportcentrum 

krijgt een betonverharding. 
 Februari: het schepencollege stelt de provincie aan als trekker voor de opmaak van 

de startnota in kader van het fietsfondsproject Roeselare-Meulebeke. De Grote 
Roeselarestraat maakt deel uit van deze prioritaire verbinding. 

2020: 
 November: officiële opening van de hondenweide en de nieuwe verbinding vanuit de 

Nijverheidsstraat tot aan het kanaal. 
 September: start van de aanleg van een ecologisch wandelpad tussen de Waterstraat 

en de Beukendreef. 
 Verbindingsstraat tussen de Nijverheidsstraat en de Oostrozebekestraat krijgt een 

nieuwe toplaag. 
 Er is een nieuwe doorsteek voor fietsers en voetgangers aangelegd vanuit de 

Nieuwstraat. 
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
In uitvoering 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
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Status 
In uitvoering 
Startdatum 
01-01-2020 
Einddatum 
31-12-2025 

Groenzones: hondenweiden 
Omschrijving (toelichting) 
We onderzoeken de mogelijkheden om in Ingelmunster een hondenweide aan te leggen. 
Plezier voor de hond én het baasje. 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
2020 

 November 2020: officiële opening van de hondenweide. De gemeenteraad keurt het 
reglement hondenweide goed. In het kader van de Dag van de Natuur worden er 
geboortebomen aangeplant op de hondenweide. De Gezinsbond van Ingelmunster 
maakt een gedenkplaatje met de namen van alle kinderen die geboren zijn tussen 
oktober 2019 en september 2020. 

 Najaar 2020: de inrichtingswerken van de hondenweide zijn volop bezig. 
2019 

 November 2019: het gemeentebestuur koopt een stuk grond van 5.000 m² vlakbij 
het kanaal om in te richten als hondenweide. Er komen twee weiden, voor grote en 
kleinere honden. 

 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
Uitgevoerd 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Totale investering: 65.086 euro 
 
Status 
Uitgevoerd 
Startdatum 
01-07-2019 
Einddatum 
31-12-2020 

Groenzones: strijd tegen zwerfvuil en onkruid 
Omschrijving (toelichting) 
De gemeentediensten strijden samen met tal van vrijwilligers en de scholen tegen het 
zwerfvuil. Een netwerk dat we in de toekomst nog wensen uit te breiden. In samenwerking 

https://www.ingelmunster.be/hondenweide/
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met de afvalintercommunale IVIO investeren we in een mobiele camera om kritieke punten 
aan te pakken. Voor het bestrijden van onkruid dringen nieuwe methodes zich op. 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
2023 

 Maart 2023: grote lenteschoonmaak 
2022 

 September 2022: de scholen ruimen zwerfvuil op ter gelegenheid van de World 
Cleanup Day op 17 september 

 Maart 2022: grote lenteschoonmaak  
2021 

 De mobiele camera van IVIO staat drie keer opgesteld bij een glasbol waar 
regelmatig sluikstort achterblijft.   

2020-2021 
 verschillende inwoners melden zich als vrijwilliger om zwerfvuil op te ruimen in de 

gemeente tijdens de coronalockdowns.  
2019 

 aankoop van een onkruidbestrijdingsmachine die op basis van heet water het onkruid 
vernietigt. 

  Maart 2019: grote lenteschoonmaak met vrijwillige Ingelmunsternaren. 
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
In uitvoering 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
 
Status 
In uitvoering 
Startdatum 
01-01-2020 
Einddatum 
31-12-2025 

Actieplannen 

Opmaak mobiliteitsplan 
Het gemeentelijk mobiliteitsplan is aan een herziening toe. Zo kunnen we een toekomstvisie 
ontwikkelen voor de mobiliteit in Ingelmunster met aandacht voor alle factoren die dit 
beïnvloeden. 
 

Acties 

Herziening mobiliteitsplan 
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Omschrijving (toelichting) 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
2023 

 Februari: het beleidsplan wordt verspreid en op de agenda gezet van een volgend 
mobiliteitsoverleg.  

 Vectris werkt de actietabellen uit. 
  
2022: 

 December: de uitvoeringsnota wordt toegelicht op de projectstuurgroep van 20 
december.  

 Augustus: de verkenningsnota is afgerond. Studiebureau Vectris maakt een 
uitvoeringsnota op. 

 Juni :  voorstelling van de doelstellingen en verwerking van  de 
gegevens van parkeeronderzoek en de 4 thema's (impact van de 
nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, netwerken langzaam verkeer, 
netwerk gemotoriseerd verkeer, integraal parkeerbeleid). 

 26 april : tweede participatiemoment met de leden van het lokaal overlegplatform 
fiets en bewoners. 

 april: parkeerduuronderzoek.  
 24 maart: eerste participatiemoment met de leden van het lokaal overlegplatform 

fiets en bewoners. Dit zijn Ingelmunsternaren die bij het invullen van de enquête 
aangegeven hebben betrokken te willen worden in het verdere proces van het 
mobiliteitsplan. 

 15 maart: de projectstuurgroep komt samen voor de opmaak van de 
verkenningsnota door Vectris. 

2021: 
 Najaar: op basis van de resultaten van de enquête volgt een brainstorm over het 

nieuwe mobiliteitsplan. 
 Juni - augustus: enquête bij de bevolking als voorbereiding voor het mobiliteitsplan. 
 April: het schepencollege stelt de firma Vectris uit Leuven aan als ontwerper voor de 

herziening van het mobiliteitsplan. 
2020: 

 Mei: het schepencollege keurt de oriëntatienota's voor openbaar vervoer en het 
regionaal mobiliteitsplan goed. Deze zullen ook invloed hebben op het gemeentelijk 
mobiliteitsplan. 

 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
In uitvoering 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Totaal budget: 22.500 euro 
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Status 
In uitvoering 
Startdatum 
01-01-2020 
Einddatum 
31-12-2022 

Actieplannen 

Reconversie openbare verlichting 
Tegen 2030 moet alle openbare verlichting omgebouwd zijn naar ultrazuinige ledverlichting. 
Om dit mogelijk te maken, dragen we het openbaar verlichtingsnet over aan Fluvius. Er 
komen spaarlampen met dimfuncties, gestuurd vanuit een intelligent systeem. Zo zal het 
mogelijk zijn om de lichtsterkte te bepalen in functie van de noodzaak. Hierdoor kan  op 
meer plaatsen openbare verlichting ingeschakeld worden, terwijl er toch een pak minder 
verbruik is.  
Volg hier de stand van zaken. 
 

Acties 

Reconversie openbare verlichting 
Omschrijving (toelichting) 
Tegen 2030 moet alle openbare verlichting zijn omgebouwd naar ultrazuinige ledverlichting. 
Om dit doel te bereiken dragen we  het openbaar verlichtingsnet over aan Fluvius. 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
2023 

 Maart: plannen ontvangen van Fluvius om  
o 51 lichtpunten te vervangen door ledarmaturen: Doelstraat (tussen 

Korenbloemstraat en Weststraat), Nieuwstraat, Koning Boudewijnstraat, Sint-
Amandstraat - en park, Hugo Verrieststraat. Besparing 5.580,12Kwh/jaar en 
1294,59 kg/jaar besparing CO2. 

o de openbare verlichting te verledden in de Oliekouterstraat , Zuster 
Coopmanstraat , Kardinaal Cardijnstraat, Kloosterhof, Doelstraat( tussen 
Hazekapel en Korenbloemstraat), Boterbloemstraat, Madeliefjesstraat, 
Weststraat (tussen Bruinbeek en Doelstraat), Korenbloemstraat, trage weg 
tussen Weststraat en Doelstraat (achter Kardinaal Cardijn en Zuster 
Coopman). Het gaat in totaal om 80 lichtpunten. Besparing 11.875,3 Kwh/jaar 
en 2.755,07 kg/jaar CO2. 

2022 
 November: het schepencollege beslist de openbare verlichting te doven van 23u tot 

6u met uitzondering van vrijdag- en zaterdagnacht. Het voorstel van Fluvius om in 
2023 de openbare verlichting  in de  Heirweg-Zuid, Hoevewijk, Kleine Weg, Albrecht 
Rodenbachstraat en Robert Bultynckstraat te verledden en te doven tussen 23u en 
6u krijgt een positief advies van het schepencollege. 

 September: het gemeentebestuur vraagt aan Fluvius om,  in het kader van de 
energiecrisis, de openbare verlichting te doven tussen 23u en 6u (uitgezonderd op 
vrijdag en zaterdag). 

https://www.ingelmunster.be/afval-en-milieu/verledding-openbare-verlichting


11

 Februari: Fluvius laat weten dat het verleddingsprogramma voor 2022 in het gedrang 
komt door leveringsproblemen van de ledarmaturen.  

2021 
 Het tweede deel van het buitengebied krijgt nieuwe armaturen met ledverlichting. 

2020 
 December 2020: de openbare verlichting wordt overgedragen aan Fluvius. 
 Een eerste deel van het buitengebied krijgt nieuwe armaturen met ledverlichting. Na 

de omschakeling is het in deze straten niet meer donker tussen 23u. en 6u. maar 
wordt de straatverlichting gedimd. 

 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
In uitvoering 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Sale & Lease back overeenkomst met Fluvius. 
 
Status 
In uitvoering 
Startdatum 
01-01-2020 
Einddatum 
31-12-2030 

Actieplannen 

Veiligheid op de weg 
Nog veel te vaak lappen automobilisten snelheidsregimes aan hun laars, zowel in de 
centrumstraten als in het buitengebied. Enkel een combinatie van verschillende maatregelen 
kunnen hier paal en perk aan stellen. 
Een goeie bewegwijzering en moderne technologieën moeten het zwaar verkeer uit het 
centrum houden. 
We maken werk van een duidelijke aanduiding van de parkings in het centrum. Bij de aanleg 
van nieuwe parkings moeten we de formule van ondergronds of in de hoogte onderzoeken. 
Zorgverstrekkers willen we de mogelijkheid geven om te parkeren voor een privépoort 
wanneer de eigenaar dat via een sticker aangeeft. 
 

Acties 

Naleven snelheidsregimes 
Omschrijving (toelichting) 
Nog veel te vaak lappen automobilisten snelheidsregimes aan hun laars, zowel in de 
centrumstraten als in het buitengebied. Enkel een combinatie van verschillende maatregelen 
kunnen hier paal en perk aan stellen. 
 
Kwaliteit (indicator) 

 

https://www.ingelmunster.be/afval-en-milieu/verledding-openbare-verlichting/
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Kwaliteit (toelichting) 
2022 

 Politiezone Midow houdt regelmatige snelheidscontroles op de landelijke wegen. 
 Politiezone Midow houdt op regelmatige tijdstippen snelheidscontroles.  De 3 

snelheidsinformatieborden die de gemeente in zijn bezit heeft, worden regelmatig op 
andere locaties ingezet.  

 Januari 2022: overdracht van een snelheidsinformatiebord door de politiezone aan de 
gemeente.  

2021 
 Februari 2021: vanaf nu kunnen er GAS-boetes uitgeschreven worden voor lichte 

snelheidsovertredingen in de zone 30, zone 50, bebouwde kom en 
schoolomgevingen. Dit wordt verder bekeken binnen de politiezone om op 
zoneniveau te implementeren. 

2020 
 Najaar 2020: de politiezone bezorgt ons maandelijks een overzicht van de gehouden 

snelheidsacties en de resultaten. We publiceren dit overzicht op onze sociale media, 
om burgers te sensibiliseren. 

 Politiezone MIDOW beschikt over een nieuw flitstoestel dat wordt ingezet op de 
landelijke wegen, ook in Ingelmunster. 

  
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
In uitvoering 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
 
Status 
In uitvoering 
Startdatum 
01-01-2020 
Einddatum 
31-12-2025 

Aanpak zwaar vervoer 
Omschrijving (toelichting) 
Een goeie bewegwijzering en moderne technologieën moeten het zwaar verkeer uit het 
centrum houden. 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
2022 

 Ondanks de tonnagebeperking negeren nog veel vrachtwagens in de Lysbrugstraat 
deze verkeersrichtlijnen . Daarom werd in maart 2022 een extra bord geplaatst aan 
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de linkerzijde van de rijweg. Zo is de beperking beter zichtbaar voor indraaiend 
vrachtverkeer.   

2020 
 17 november 2020: de gemeenteraad keurt de tonnagebeperking goed naar 3,5 ton 

in de Gentstraat, tussen de Ring en de Oostrozebekestraat en de Lysbrugstraat. 
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
In uitvoering 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
 
Status 
In uitvoering 
Startdatum 
01-01-2020 
Einddatum 
31-12-2025 

Parkeren 
Omschrijving (toelichting) 
We maken werk van een duidelijkere aanduiding van de parkings in het centrum. Bij de 
aanleg van nieuwe parkings moeten we de formule van ondergronds of in de hoogte 
onderzoeken. Zorgverstrekkers willen we de mogelijkheid geven om te parkeren voor een 
privépoort wanneer de eigenaar dat via een sticker aangeeft. 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
2023 

 Februari: 4 parkeerplaatsen voor mindervaliden worden verplaatst ter hoogte van de 
in- en uitrit van de Centrumparking. Het heraanleggen van de parking voor de 
brandweerkazerne gaat van start.  

 Januari: aanleg van parkeerplaatsen (kunststofmatten opgevuld met fijne steenslag) 
naast de Ringbrug op de hoek met de Gentstraat. Daarnaast keurt de gemeenteraad 
een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot het parkeren op de 
Centrumparking goed.  

2022 
 December: het schepencollege keurt de gunning voor het onderhoud van diverse 

wegen en de heraanleg van de parking brandweer goed voor een bedrag van 
428.604,34 euro.  

 December: door de  vraag om mindervalidenparkeerplaatsen te voorzien aan de in- 
en uitrit van de Centrumparking vormen we 4 mindervalidenparkeerplaatsen aan de 
kasteelmuur om naar 6 parkeerplaatsen en tranformeren we 6 parkeerplaatsen aan 
de in- en uitrit van de centrumparking naar 4 mindervalidenparkeerplaatsen.  
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 Juni: de technische dienst plaatst de borden met aanduiding van de parkings. 
Studiebureau Demey bezorgt een raming voor het heraanleggen van 'parking 
brandweer' van 190.322,41 euro (incl. btw). 

 Maart: AWV staat de aanleg van  waterdoorlatende parkeerplaatsen naast de 
Ringbrug goed.  Er moet een overeenkomst of kosteloze vergunning worden 
opgemaakt tussen beide partijen en er moet ook een ontwerpplan voorgelegd worden 
aan  AWV. 

 Februari - april- mei: in het kader van de opmaak van het mobiliteitsplan wordt een 
parkeeronderzoek uitgevoerd. Vectris verwerkt de telgegevens.  

 Februari: het schepencollege keurt de voorlopige oplevering voor de uitbreiding van 
parking sportcentrum goed.  

 Februari: AWV keurt de proefdruk voor de aanduiding van de parkings langs 
gewestwegen goed.  

 Januari: het gemeentebestuur informeert bij AWV over het aanleggen van een 
parking naast de Ringbrug.  

2021 
 Oktober 2021 : de gemeenteraad keurt de aanleg van een 

mindervalidenparkeerplaats in de Bollewerpstraat goed.  
 Juni 2021: ingebruikname van de nieuwe parking Sport 2 (buiten de Ring). 
 Maart 2021 : de gemeenteraad keurt 2 parkeerplaatsen voor elektrische wagens 

goed in de Weststraat (Ermitage).  
2020 

 November 2020: de gemeenteraad keurt de uitbreiding van de blauwe zone goed. 
 Mei 2020: het schepencollege keurt het voorstel goed om parkings aan te duiden op 

de gewestwegen. Het plan van de bewegwijzering wordt voorgelegd aan het 
Agentschap Wegen en Verkeer. 

2019 
 December 2019: de vernieuwde parking Sport 1 op het sportcentrum is afgewerkt.  

 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
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