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Antwoord college
De verkeerssituatie in de straat Kauwendaal werd en wordt vanuit de
diensten van nabij opgevolgd. In het verleden werden al heel wat stappen
ondernomen om deze straat veiliger te maken. Zo werd zowel de bebouwde
kom als de zone 30 uitgebreid. Er kwamen rijbaankussens en er werden
paaltjes geplaatst. Ook de politie houdt regelmatig snelheidscontroles.
Enkele jaren terug werd er al onderzoek en een bevraging gedaan naar een
mogelijke knip in deze straat die toen werd verworpen door de buurt.
Vanuit mobiliteit zijn er momenteel nog geen concrete nieuwe plannen voor
deze straat. Wel werden er op basis van nieuwe vragen en klachten de
laatste weken opnieuw gedetailleerde metingen van het verkeer en de
snelheid uitgevoerd door de politie. Van zodra deze resultaten geanalyseerd
zijn kunnen deze vergeleken worden met de verschillende meetresultaten
van de afgelopen jaren en kan bekeken worden of bijkomende acties
noodzakelijk zijn.
Er wordt ook nog gekeken of er mogelijkheden zijn om het stadsbos
Kauwendaal te versterken. Een piste die onderzocht wordt is het gedeeltelijk
of volledig ontharden van een deel van de bestaande weginfrastructuur. Dit
is ook een kans om het sluipverkeer aan te pakken, maar dit wordt uiteraard
in overleg met de gemeente Sint-Katelijne-Waver bekeken, aangezien dit
ook voor hen een rechtstreeks effect heeft.

De meldingen van zwerfvuil in Kauwendaal zijn gekend bij de
onderhoudsdiensten. Zij sturen regelmatig een ploeg ter plaatse om alles op
te ruimen, maar de laatste weken zien zij een grote toename van zwerfvuil
op veel meer plekken in de stad. Het lijkt een algemeen probleem dat de
afgelopen weken structureel werd aangepakt door gecoördineerde acties
tussen politie, BOA en uitvoeringsdiensten.
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