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Parkings dorpsplein Arendstraat Koolkerke

Geacht raadslid,
In antwoord op uw schriftelijke vraag kunnen wij u het volgende melden.
De problematiek van het dorpsplein langs de Arendstraat te Koolkerke werd op de
Stedelijke Werkgroep Verkeer van 25 januari laatstleden behandeld. De Stedelijk
Werkgroep Verkeer heeft toen geadviseerd om het parkeren in de Arendstraat als volgt te
reglementeren:
-

Parkeren deels op de rijbaan, deels op het voetpad;
Deze parkeerregeling toe te passen in de Arendstraat, tussen de Brugse Steenweg
en de bocht;
Deze parkeerregeling aan te duiden door middel van de verkeersborden E9f (zie
hieronder)

Deze aangepaste parkeerregeling langs de Arendstraat wordt in eerste instantie niet verder
aangevuld met beperkingen in tijdsduur (bv. van maandag tot vrijdag tussen 8u- 8u30 en
tussen 15u45 en 16u15) maar dit kan na een evaluatieperiode eventueel nog worden
aangepast.
Daarnaast werd door de Stedelijke Werkgroep Verkeer ook het advies geformuleerd om het
verkeersbord C3, met onderbord ‘uitgezonderd pastorie’, dat staat opgesteld aan de inrij
van het plein ter hoogte van het ontmoetingscentrum vzw Het Reigersnest te verwijderen
om enerzijds de toegang tot het plein via deze weg mogelijk te maken en anderzijds de
parkeerfaciliteiten op het plein beter aan te duiden.
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Ondertussen vond er door de Unit Verkeerstechniek samen met de Wegendienst–noord een
plaatsbezoek plaats waarbij opdracht werd gegeven aan de Wegendienst-noord om te
bekijken welke infrastructurele aanpassingen aan het dorpsplein de leesbaarheid van het
parkeerregime kunnen optimaliseren.
Het advies van de Stedelijke Werkgroep Verkeer wordt op 7 maart 2016 aan het College
van Burgemeester en Schepenen ter goedkeuring voorgelegd.
Wij hopen u met deze informatie van dienst te zijn.
Met vriendelijke groeten,
Namens Johan Coens
Stadssecretaris

De Burgemeester

Steven WITTEVRONGEL
Kabinetschef

Renaat LANDUYT
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