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Toelichtende nota
Buurtbewoners zijn bezorgd om de leefbaarheid in Leest. Vooral de dorpskern en de verbindingswegen hebben te lijden onder
grote verkeersdruk, dit met grote files tot gevolg.
Eerder brachten enkele Collegeleden samen met een aantal belanghebbenden uit de buurt een plaatsbezoek. Iedereen was het
er over eens dat er dringend een oplossing moest komen. De betrokkenen vragen zich echter af welke gevolgen er gegeven
worden aan dit plaatsbezoek en de bevindingen die werden besproken.
Ter illustratie. Vorige week stond er om 9u ’s ochtends een file van de Leestsesteenweg (hoek met Gentsesteenweg) tot aan de
spoorwegviaduct te Leest aan de Juniorslaan. Dat betekent bijna stilstaand verkeer over een afstand van 4 km. Dit heeft een
grote impact op de leefbaarheid van de omwonenden.
Vanuit de buurtbewoners, scholen en middenstand worden vragen gesteld bij de doelmatigheid van een aantal
verkeerssituaties, de verkeersveiligheid en de doorstroming. Zeker nu ook de trajectcontrole geldt, lijkt het wenselijk om de hele
verkeerssituatie ernstig onder de loep te nemen.
Zo worden er vragen gesteld bij de efficiëntie van de wegversmalling ter hoogte van woning Bourguignon tot één rijvak, de
verkeersremmers en as-verschuivingen in het centrum alsook de positionering van de paaltjes ter hoogte van Leestesteenweg
nr. 153. Een ander probleem dat werd aangekaart is het tekort aan parkeerplaatsen in Leest-dorp.
Daarom volgende vragen:
1/ Hoe wordt de verkeerssituatie in Leest geëvalueerd? In het bijzonder de specifieke verkeersaanpassingen zoals alle
verkeersremmers en as-verschuivingen zoals in de toelichting omschreven. Welke impact hebben deze maatregelen op de
verkeersveiligheid alsook de doorstroming en leefbaarheid voor omwonenden? Graag een toelichtingen bij alle bevindingen.
2/ Overweegt het stadsbestuur aanpassingen aan de verkeersinrichting? Zo ja, dewelke en op welke termijn?
3/ Onderzoekt de stad de mogelijkheden om bijkomende buurtparking te creëren in de omgeving Leest-dorp? Welke pistes
worden in overweging genomen en wat zijn hiervan de resultaten?
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