
  Jaaractieplan 2020 Mobiliteit 

 
Acties 2020 

 

- Parkeerbeheer station: nieuwe aanbesteding parkeerbeheerder + aankoop nieuwe 

parkeerautomaten (o.a. betalen met sms of via app) (aanbesteding loopt). 

- Uitbouw Fietspunt aan het station + LiedekerkeNET (aanbesteding loopt) 

- Parkeerproblematiek Velodroomstraat-Bombardonstraat. Via participatie opstart om 

concrete voorstellen uit te werken om problematiek aan te pakken + proefopstelling. 

- Voor de opmaak van een Mobiliteitsplan is het wachten op de goedkeuring van het 

Regionaal Mobiliteitsplan Vlaamse Rand (in opmaak via de Vervoerregioraad). 

- De bestaande verkeerssituatie aan de versmalling aan Liedekerkebos 

(Schelfhoutstraat/Kruisbeekwijk) zal verder onderzocht en aangepakt worden om 

een betere/veilige doorstroming van het verkeer te bekomen. 

- Dynamische verkeersborden zullen van de Kleemputtenstraat, ter hoogte van de 

school, een eenrichtingsstraat maken aan het begin en het einde van de schooluren. 

- Aankoop van een extra Traffi-count (snelheidsmeter + aantal voertuigen) en twee 

vaste snelheidsinformatieborden die aan het station zullen geplaatst worden om 

zone 30 aan te geven. 

Jaaractieplan 2020 Burgerparticipatie 

- Verderzetting van de verschillende BIN’s op ons grondgebied (Buurt Informatie 

Netwerken) om criminaliteit tegen te gaan en sneller te kunnen signaleren. BIN-leden 

krijgen naast informatie via sms nu ook politionele info via mail. 

- Participatiemomenten over grote bouwprojecten (LIDL-project, site Sint-Gabriël). 

- Participatiemomenten voor cultuur (o.a. Lik-Art en programmatie GC Warande). 

- Participatiemomenten in de bib (o.a. infoavonden om zélf workshops te organiseren 

en advies te geven over de collectie van de bib). 

- Participatiemoment in het kader van het Bellebeek Charter (online wegens Covid-19). 

- Verschillende Denk- en Doegroepen zullen per project samengeroepen worden (o.a. 

nu al voor een Marktraad met niet enkel marktkramers, maar ook bezoekers, 

handelaars en  bewoners). 

- Online community platform HOPLR start in juli en moet op korte termijn het 

speerpunt worden voor burgerparticipatie. 

- Doegroep BerreFOODs en Doegroep Erfgoeddag werden samengeroepen, maar door 
Covid-19 kunnen deze evenementen helaas niet doorgaan. 



Jaaractieplan 2020 Milieu 

Reguliere acties: Week van het Bos, Milieufeest, Bebloemingsactie, Mooimakers, Dikke 

Truiendag, ...  

Naast de reguliere acties zijn dit nieuwe acties die dit jaar hetzij reeds afgewerkt werden, 

hetzij nog uitgewerkt zullen worden. 

- Nieuwe doorgang Liedekerkebos (Kapellebaan, achterzijde voormalige site Civiele 

Bescherming). 

- Bijenplan inventarisatie loopt op einde (105 bijensoorten tot nu toe) + subsidie 

indienen voor concrete acties en sensibilisering. 

- Opgewekt Pajottenland (hernieuwbare energie in het Pajottenland), één van de 

acties die momenteel loopt is de screening om te onderzoeken waar warmtenetten 

kunnen gelegd worden (bv. Sint-Rafaël). 

- Klimaatactieplan met begeleiding door provincie voor opmaak hiervan. Dit i.s.m. 

Roosdaal. Interne workshops over bv. ruimtelijke planning en klimaatadaptatie (waar 

ontharden, waar water laten infiltreren, waar aanplantingen doen om hitte te 

reduceren, gebouwen screenen van privé en gemeente, …). 

- Plan Steenuil (samenwerking tussen o.a. gemeente Liedekerke en Roosdaal om 

verbindingen te kunnen maken, kleine landschapselementen aan te leggen en 

publieke ruimtes aan te leggen). Visieplan wordt opgemaakt. Er zullen infoavonden 

komen per project. 

- Bomencharter werd ondertekend, concrete plannen worden verder uitgewerkt i.s.m. 

ANB en andere grondeigenaars. 

- Het Burgemeestersconvenant werd opnieuw ondertekend (klimaatactieplan, op 

hernieuwbare energie inzetten bij gebouwen, auto’s, …) 

De meeste van deze acties zullen gedurende de hele legislatuur doorlopen: Plan Steenuil, 

Bijenplan, Opgewekt Pajottenland en het Klimaatactieplan. 
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