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TOESTAND VAN DE VOETPADEN IN EEKLO

Vaststelling
Net zoals de meeste wegen en fietspaden in de stad Eeklo, liggen ook de voetpaden er
bijzonder gevaarlijk bij.
Behalve daar waar putten gemaakt worden voor allerlei nutsmaatschappijen of waar zich
verzakkingen voordoen wordt nooit ingegrepen.
De voorbeelden van onbegaanbaarheid en onbruikbaarheid zijn legio.
Om er maar enkele te noemen:
-

in de Raverschootstraat is het zo goed als onmogelijk te wandelen zonder permanent
rekening te moeten houden met uitstekende tegels en omhooggekomen riooldeksels.
Mensen met een gezichtsstoornis hebben het dan nog veel moeilijker, voor
rolstoelgebruikers is het zelfs uitgesloten.
Ter hoogte van het Mandeweegsken staat een electriciteitscabine die iedere gebruiker
van het voetpad verplicht de weg op te gaan. De boordsteen op die plaats is bovendien
hoog zodat een rolstoelgebruiker onmogelijk die hindernis kan nemen.

-

in de ganse wijk Oostveld heeft men in geen jaren ooit enige aandacht gehad voor de
toestand van de voetpaden waardoor wandelen en stappen zo goed als onmogelijk is
geworden. Veel mensen zijn dan ook verplicht het wegdek te gebruiken.
Ook in de binnenstad, vooral in de straten die uitgeven op de N9 is rustig wandelen of
zich te voet verplaatsen uitgesloten.

-

SMS vraagt dan ook dat bij voorrang een inventaris wordt opgemaakt niet alleen van de
toestand van wegenis en fietspaden maar ook van de voetpaden en dat in de onmiddellijke
toekomst een lijst van prioriteiten van herstel en heraanleg wordt opgesteld.
BESLUIT:
De Gemeenteraad beslist om, bij hoge prioriteit:
-

een inventaris op te stellen van de toestand van alle wegenis, inzonderheid van fietsen voetpaden
nadien een t ermijnplanning op te stellen van renovatie en/of herstel rekening houdend
met op de eerste plaats de graad van gevaarlijke situaties en het gebruikerscomfort.
De nodige budgetten daarvoor te voorzien

