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Overleg bewonersplatform Watou 11 juni 2019 

OC De Bollaard, 20.00 uur 

 

Zone 30 dorpskern 

De gemeenteraad hechtte in zitting van 3 juli 2017 goedkeuring aan de invoering van een 

zone 30 in de dorpskern van Watou. Kort daarop werd de nodige signalisatie geplaatst door 

de technische dienst. 

Het bewonersplatform meldde het stadsbestuur enkele maanden later dat de zone 30 

onvoldoende opvalt en nauwelijks gerespecteerd wordt. Vervolgens werden grotere borden 

aangebracht en werden verkeerstellingen uitgevoerd. De verkeerstellingen leidden tot 

volgende resultaten: 

• Douvieweg 9: gemiddelde snelheid van 33 km/u en V85 van 44 km/u; 

• Watouplein 2: gemiddelde snelheid van 31 km/u en V85 van 41 km/u. 

Deze cijfers zijn overwegend positief voor een zone 30 en sluiten aan bij andere zones 30 

op ons grondgebied. Het gevoel bij het bewonersplatform is echter dat er toch frequent 

veel te snel gereden wordt en dat dit vooral langs de as Moenaardestraat-

Steenvoordestraat problematisch is, aangezien hier ook de schoolomgeving gelegen is. 

Om hieraan tegemoet te komen, stelt het stadsbestuur voor om: 

• Thermoplasten op de rijbaan te plaatsen bij de ingangen van de zone 30, zodat het 

voor autobestuurders bijkomend opvalt dat men een zone met snelheidsbeperking 

binnenrijdt (timing: zomer 2019); 

• Elektronische snelheidsinformatieborden te plaatsen langs de as Moenaardestraat-

Steenvoordestraat, om autobestuurders ook centraal in de zone 30 te herinneren aan 

de snelheidsbeperking (timing: einde zomer of herfst 2019). 

Deze voorstellen worden positief bevonden door het bewonersplatform. Men vraagt om de 

thermoplasten zo snel mogelijk te plaatsen, liefst nog voor juli 2019. Ook in de 

onmiddellijke omgeving van de school zouden dergelijke thermoplasten nuttig zijn. De 

technische dienst tracht dit aldus uit te voeren, maar wijst erop dat de planning van de 

dienst signalisatie momenteel erg druk is wegens allerlei evenementen. Het 

bewonersplatform vraagt ook om na de uitvoering van de maatregelen, deze te evalueren 

aan de hand van nieuwe verkeerstellingen, bij voorkeur langs de Moenaardestraat en de 

Steenvoordestraat in plaats van langs de Douvieweg en het Watouplein. Dit wordt 

ingepland door de dienst mobiliteit. 

Ter aanvulling op het voorgaande, kan er ook worden ingezet op sensibilisatie door middel 

van affiches of tijdelijke gevelborden die autobestuurders wijzen op de snelheidsbeperking 

of bedanken om deze te respecteren. De dienst mobiliteit ontving recent informatie 

betreffende een dergelijke campagne van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde waaraan 

het stadsbestuur kan deelnemen. Dit wordt in de loop van de volgende weken voorgelegd 

aan het college van burgemeester en schepenen en vervolgens wordt teruggekoppeld naar 

het bewonersplatform. 
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Voetgangersoversteekplaats school 

Het bewonersplatform meldt dat voetgangers die willen oversteken bij de oversteekplaats 

bij de school langs de Moenaardestraat onvoldoende zichtbaar zijn door te dichtbij 

geparkeerde wagens. Dit kan eventueel worden opgelost door de bloembakken die 

momenteel op het voetpad staan, te verplaatsen naar de parkeerstroken. Deze aanpassing 

wordt opgenomen in de planning van de technische dienst. 


