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Gemeenteraadsleden

Besprekingen en besluiten van de gemeenteraad in openbare zitting

Technische dienst - Afdeling Wegen en verkeer - Definitief aanvaarden van de beleidsnota van het
gemeentelijk mobiliteitsplan.

Bevoegdheid
o Het gemeentedecreet van t5.07.2005, artikel 42

Wetten en Reglementen
r Het decreet van 20.03.2009 betreffende het mobiliteitsbeleid.
r Het decreet van 10.02.2012 houdende wijziging van het decreet van 20.03.2009 betreffende

het mobiliteitsbeleid en opheffing van het decreet van 20.04.200L betreffende de

mobiliteitsconvenants.
o Het besluit van de Vlaamse Regering van 25.01".20L3 tot bepaling van de nadere regels

betreffende organisatorische omkadering, de financiering en de samenwerking voor het
mobiliteitsbeleid.

r Het gemeentedecreet van L5.07.2005 laatst gewijzigd bij het hersteldecreet van 23.01.2009.
o Het gemeenteraadsbesluit van24.OL.20L3 betreffende Bestuurlijke bevoegdheden -

vaststellen van het begrip "Dagelijks Bestuur".
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De brief van22.02.2016 van de Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit en Openbare

Werken, Beleid, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 80 te 9000 Gent met daarbij het advies

van de Kwaliteitsadviseur van de Regionale Mobiliteitscommissie van L8.0L.2016.

Het addendum van januari2016 behorende bij de beleidsnota van het gemeentelijk

mobiliteitspla n.

Het besluit van 20.09.2016 van het college van burgemeester en schepenen betreffende

Mobiliteit - Gemeentelijk mobiliteitsplan - Beleídsnota.

Het verslag van de GBC (Gemeentelijke BegeleidingsCommissie) van 23.07.2017 .

De aangepaste versie van de beleidsnota februari 2017.

Het gemeenteraadsbesluit van 23.O2.2017 betreffende Wegen en Verkeer - Voorlopig

aanvaarden van de beleidsnota van het gemeentelijk mobiliteitsplan.

Het aangetekend schrijven van 23.O2.2OI7 aan de voorzitter en leden van de Regionale

Mobiliteitscommissie met daarbij de beleidsnota.

De brief van 09.O3.2O17 van de Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit en Openbare

Werken, Beleid, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 80 te 9000 Gent betreffende Regionale

Mobiliteitscomm issie.

De e-mail van l-6.05.2017 van mw An Saye, Mobiliteitsbegeleider betreffende RMC Assenede

Beleidspla n definitieve versie.

Verantwoording
o ln zitting van de gemeenteraad van 23.02.20L7 werd de beleidsnota van het gemeentelijk

mobiliteitsplan voorlopig aa nvaa rd.

o Daarna werd de beleidsnota voor advies overgemaakt aan de voorzitter en de leden van de

RMC (Regionale Mobiliteitscommissie) om te bespreken op de vergadering van 20.03.201-7.

. Op L6.O5.2OI7 ontvingen wij het gunstig advies van de kwaliteitsadviseur van de Regionale

Mobiliteitscommissie.
r Nu dient de beleidsnota definitief aanvaard te worden door de gemeenteraad en daarna dient

een bekendmaking te gebeuren in het Belgisch Staatblad.

Tussenkomsten
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CD&V wil zijn tussenkomst van de gemeenteraad februari bij het voorlopig aanvaarden van het
mobiliteitsplan herbevestigen. Het blijft een zwak en ondermaats plan en de CD&V-fractie zal

dit dan ook niet goed keuren

Het college van burgemeester en schepenen wijst erop dat door de mobiliteitsbegeleider en

onze deskundige verkeer nog hard is gewerkt aan dit plan en dat dit nu wel positief is

geadviseerd door de kwaliteitsadviseur, die het plan eerder afkeurde. Hij schrijft in zijn advies

dat het plan is geëvolueerd naar een concreet mobiliteitsplan met een visie en een actieplan
voor de toekomst. Enkel het kaartmateriaal is nog steeds niet optimaal. Het college betreurt
dat CD&V dit niet wilgoedkeuren omdat we zonder plan geen subsidies kunnen krijgen voor
fietspaden.

CD&V vindt een kwaliteitsadvies van nauwelijks 2 pagina's minimaal. Het plan is conform de

regels, maar bevat weinig uitdagÍng en visie.
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Gemeente Assenede
Beleidsnota Mobiliteit
De gemeenteraad besliste tot de definitieve aanvaarding van de beleidsnota van het gemeentelijk
mobiliteitsplan met betrekking tot het verbreden en verdiepen van het mobiliteitsplan in zitting van 1

juni2017. Deze beleidsnota werd voorafgaandelijk door de kwaliteitsadviseur tijdens de RMC van
20 maart 2017 positief geadviseerd.
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