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Signalisatie
 De clubs verschieten er niet van dat er veel overtredingen zijn.
De breugelbak stond bv. voor het bord van de camera. Het zou aan de linkerkant moeten staan.
Het bord mag opvallender zijn. Mobiliteit heeft gevraagd om op de Ruggeveldlaan al een bord
te plaatsen ‘verboden rechts af te slaan, enkel voor vergunninghouders’. Onder de plaat van
camerabewaking voorzien we een oranje onderbord met daarop ‘gewijzigde verkeerssituatie’.
Er komt een breugelbak met uitleg over de regels op de parkweg.
Boetes
 Waarom wil iedereen er op rijden? Er is geen plaats op de Ruggeveldlaan.
We hopen dit te voorkomen door extra signalisatie te plaatsen.
De bespreking van de huidige parkeercapaciteit komt verder aan bod.


Ik diende een aanvraag in en kreeg een bevestiging. Toch word ik beboet.
De vergunning die je krijgt is om in die zone te laden en te lossen, niet om te parkeren. Indien er
door politie / GAS-ambtenaar geen laad- en los activiteiten worden waargenomen gaat men
over tot het opstellen van een PV.
Iedereen kreeg op één bepaalde dag een boete.



Je hebt 30 dagen tijd om beroep aan te tekenen tegen de boete. Dat is te weinig om dit uit te
zoeken.
De termijn voor een betaling moeten we respecteren, daar kunnen we niet onderuit. Je kan dit
motiveren via het bezwaarschrift, steek de vergunning er bij en dan zal de boete
kwijtgescholden worden.
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Als je binnen de concessiezone parkeert, kan hier geen GAS-boete voor gegeven worden.
AP Raf vraagt dit na.
Complex was verhuurd aan een school, fietsen stonden op deze concessiezone. Ondertussen
werd mevrouw beboet. De GAS-boete werd naar haar thuisadres opgestuurd.

Aanvragen
 We merken dat er veel aanvragen gebeuren zonder een nummerplaat in te vullen.
Je nummerplaat wordt ingevuld, maar je moet dit nog eens bevestigen. Dat kan verwarrend zijn
voor heel wat mensen.
AP Raf vraagt na of de “+” vervangen kan worden door een vinkje om verwarring te vermijden.


Voorstel: iedere club heeft een clubprofiel en één iemand vraagt de toegangen aan. Nu kan
eender wie een motivatie ingeven. Voor leveringen van externen is dit gemakkelijk om aan te
vragen, er is één contactpersoon binnen de club.
De aanwezige clubs en vertegenwoordigers zijn hier voorstander voor.



Kan je voor bijvoorbeeld 5 vaste nummerplaten een aanvraag indienen? Voor de vaste
vrijwilligers moet je nu iedere week een aanvraag indienen. Kan dit aangepast worden naar
bijvoorbeeld een periode van 3 maanden?
Met de resultaten die we nu hebben, is dit moeilijk na te kijken. Er zijn nog veel bezoekers die
verkeerdelijk binnen rijden.
De 5 nummerplaten die je opgeeft, gaan er niet allemaal tegelijkertijd staan. Die lossen en
rijden er weer af.
AP we onderzoeken wat we hier mee kunnen doen.



Nu moet je steeds een nieuwe aanvraag doen. Een wekelijkse aanvraag kan je niet verlengen.
AP Raf kijkt na hoe hij dit technisch kan oplossen, eventueel met een kopieer knop.



3 dagen op voorhand moet je een aanvraag doen. Soms gaat dit niet omdat je te laat bent.
Dan hoef je nog geen nummerplaat in te geven. Als je weet dat er een evenement is, moet je de
reflex hebben om een aanvraag te doen. Nadien kan je je nummerplaat toevoegen. Bij een
evenement of wedstrijd wordt best 1 contactpersoon aangeduid die alle aanvragen simultaan
invoert.



Mag een ambulance binnen rijden? Worden zij beboet?
De hulpdiensten sturen een lijst met alle voertuigen en worden in het systeem gezet.



We zijn bezorgd voor de auto’s die voor de sportkamers staan. Een tweede bezorgdheid is dat
de stad in een park zo weinig mogelijk auto’s willen toelaten.



Ik ben er zeker van dat de clubs die hier aanwezig zijn geen misbruik zullen maken van de
onbeperkte toelating in tijd om te laden en te lossen.



Je moet woensdag de aanvraag doen voor zaterdag.
Op donderdag kan je een aanvraag indienen voor 9.00 uur en dan wordt deze nog verwerkt. Je
kan tot 2 werkdagen voor de start van de toegang, tot 9u ’s morgens een toelating aanvragen.
Met andere woorden: op maandag 08:59 kan je nog een aanvraag doen voor woensdag. Op
maandag 09:00 kan je een aanvraag doen voor ten vroegste donderdag.



Als je een aanvraag doet voor een evenement dat binnen een maand plaats vindt, krijg je dan
ook zo snel een antwoord?
Dat hangt af van de prioriteit. Doe je aanvraag voor de leveringen zo snel mogelijk.
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Parkeercapaciteit
Onderzoek naar de huidige parkeercapaciteit. Zijn 570 plaatsen genoeg op de nieuwe parking?
Dit was onderwerp van het parkeeronderzoek gevoerd door studiebureau Traject en vastgelegd in
het Mober-rapport dat onderdeel vormt van het vergunningsdossier.
Het 7 meter pad: op een wedstrijddag zijn hier foto’s genomen. Er zijn veel foutparkeerders.

Er zijn nog plaatsen vrij aan de parking van ‘vroeger Olympic’, op de parking achteraan en in het
laatste stuk. Er is parkeercapaciteit die niet benut wordt.

3



Als er een begrafenis is, dan staat de parking achteraan ook vol.
We zijn al meerdere keren komen kijken en hebben steeds dezelfde vaststellingen gedaan.
Ondertussen is de grond waar de zaak van de begrafenisondernemer was gevestigd ook
vrijgegeven zodat hier ook op kan geparkeerd worden.



Kan er geparkeerd worden op de grond van Sportoase?
Deze grond is niet meer van de stad Antwerpen. Dit zou slechts een oplossing zijn tot ongeveer
midden 2019 want dan starten de werken in deze zone.
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Er is geen mobiliteitsplan geweest.
Dat is er wel gemaakt.



Het afslagverbod en bord ‘gewijzigde verkeerssituatie’ worden binnen dit en 14 dagen
geplaatst. De breugelbak wordt op maat gemaakt, en zal begin november geplaatst worden.



In de week hebben wij een aanvraag gedaan voor een mindervalideplaats. Wij hebben een
aanvraag gedaan om de mindervalide dame vooraan af te zetten. De nummerplaat werd
geweigerd omdat er 2 parkeerplaatsen vooraan op de Ruggeveldlaan zijn.
Mindervalideplaatsen werden geplaatst op de drukke baan. Waarom werden deze niet op de
piste voorzien? Dit is een gevaarlijke situatie voor de mindervaliden die hun rolstoel uit de auto
moeten halen.
Er is een veilige zone tussen de parkeerplaats en het fietspad om uit te stappen. De plaatsen
worden langer gemaakt omdat je zo de rolstoel uit je koffer kan nemen. We hebben
mindervalideparkeerplaatsen aan de begraafplaats. Er is een vraag gekomen om
mindervalideplaatsen te voorzien aan de schaatsbaan. Zo zijn er mindervalidenplaatsen op 3
plekken voorzien.
AP Raf heeft aan zijn team gecommuniceerd om toegang voor mindervalide personen toe te
staan.

Fietsenstalling
 Wanneer komt er een fietsenstalling? Er zijn te weinig voorzieningen om de fietsen te plaatsen.
Wij voorzien een overdekte fietsenstalling met 240 plaatsen.
We zullen bekijken of we voor de sportkamer een tijdelijke fietsenstalling kunnen plaatsen.
We bekijken of we fietsenstallingen kunnen voorzien op het centrale plein of vlakbij de
sportkamer.


Atletieksite: Op de plaats waar de containers stonden, daar kan een fietsenstalling geplaatst
worden.
We zorgen voor de terreinaanleg.

Samengevat
We bekijken verder hoe de clubs aanvragen gemakkelijker kunnen indienen.
Wensen jullie verdere screening van de parkeercapaciteit? Geef ons een seintje wanneer we best
komen kijken. Jullie mogen ons steeds foto’s bezorgen.
Varia
 Bordje plaatsen “dit is geen hondenwei”


Papiermanden voorzien
Er zijn 10 papiermanden geplaatst. Er worden hogerendementsvuilnisbakken geplaatst, deze
kunnen veel meer vuil opslaan.



Het gras dat afgereden wordt aan de atletiekpiste wordt gedumpt naast het sportveld. Nu is
dat een hele wildernis.
We bekijken waar we er mee weg kunnen.

Meer informatie:
Wijkoverleg Deurne
t.a.v. Karin Boden
Maurice Dequeeckerplein 1
03 338 45 37
wijkoverleg.deurne@stad.antwerpen.be
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