commissie mobiliteit, openbaar domein, economie en werk
(MOW)
Agenda van de vergadering van 14 september 2021

TWEEDE AANGEPASTE AGENDA

IR 10 2021_MV_00434 - Mondelinge vraag van raadslid Christiaan Van
Bignoot: afbraak Belgacomtoren ( op vraag van de auteur teruggetrokken)
IR 11 2021_MV_00424 - Mondelinge vraag van raadslid Mieke Bouve:
tekort aan horecapersoneel (zal worden ingediend als schriftelijke vraag)
OPENBARE VERGADERING
AGENDAPUNTEN
Regeling van de werkzaamheden
* Bespreking.

Goedkeuring werknota van de vorige vergadering
1. Document toegestuurd op donderdag 10 juni 2021. (met bijlage voor de raadsleden)
2. Er zijn geen openstaande afspraken meer.

Niet tijdig beantwoorde schriftelijke vragen
1. Veiliger naar school Eksaarderijweg - Sint-Jozefstraat.- Jef Van Pee (00287-met bijlage voor
de raadsleden) - beantwoord 2 augustus 2021
2. Schuurstraat.- Veli Yüksel (00293-met bijlage voor de raadsleden) - beantwoord op 7 juli 2021
3. Drie nieuwe fietstelpalen in Gent.- Stijn De Roo (00295-met bijlage voor de raadsleden) beantwoord 2 augustus 2021
4. Problemen met de afwatering richting riolering in Schoubroek, Mariakerke.- Stijn De Roo
(00310-met bijlage voor de raadsleden) - beantwoord op 7 juli 2021
5. Heraanleg Steenakker.- Johan Deckmyn (00334-met bijlage voor de raadsleden) - beantwoord
op 2 augustus 2021
6. Fietsstallingen op het openbaar domein.- Stephanie D'Hose (00368-met bijlage voor de
raadsleden) - beantwoord op 27 augustus 2021
7. Dringende aanvragen voor fietsstallingen op het openbaar domein.- Stephanie D'Hose (00369met bijlage voor de raadsleden) - beantwoord 10 september 2021
8. Gebruik van publieke laadpalen.- Johan Deckmyn (00379-met bijlage voor de raadsleden) beantwoord 30 augustus 2021

Mondelinge vragen
IR 1.

Mondelinge vraag van Anneleen Van Bossuyt - Ongevallen met fietsers aan tramsporen

2 van 4
(2021_MV_00396)
IR 2.

Mondelinge vraag van Gabi De Boever - Herinrichting Muidepoort – Terneuzenlaan –
Muidebrug (2021_MV_00399)

IR 3.

Mondelinge vraag van Gabi De Boever - Parkeren in de Varendrieskouter
(2021_MV_00405)

IR 4.

Mondelinge vraag van Stijn De Roo - Tijdelijke overgang voor fietsers en voetgangers bij
de herbouw van de Spanjeveerbrug in Mendonk (2021_MV_00422)

IR 5.

Mondelinge vraag van Stijn De Roo - Fietstaxi’s in het centrum (2021_MV_00423)

IR 6. Mondelinge vraag van Sven Taeldeman - Portus puin (2021_MV_00430)
bijkomend punt
IR 7. Mondelinge vraag van Sven Taeldeman - Fiets en Tram (2021_MV_00431)
bijkomend punt
IR 8.

Mondelinge vraag van Stijn De Roo - Oversteekplaatsen Botestraat Wondelgem
(2021_MV_00432)
bijkomend punt
IR 9. Mondelinge vraag van Yüksel Kalaz - Schrapping bushaltes (2021_MV_00433)
bijkomend punt
Kabinet schepen Filip Watteeuw
a) De communicatie en de coördinatie van de wegenwerken in het noord van Gent (presentatie) (met bijlage voor de raadsleden)

presentatie toegevoegd agenda op vrijdag 10 september 2021
Bevoegdheid Stad
Departement Financiën
Team Belastingen Economie
1.
Belasting op de pompen - Wijziging (2021_GR_00122)
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Staf
2.
Strategisch plan North Sea Port - Goedkeuring (2021_GR_00096)
Dienst Economie
3.
Subsidieovereenkomsten voor het project 'The Box Gent voor werkingsjaren 2021-2025'
- Goedkeuring (2021_GR_00004)
4.

Subsidieovereenkomst voor de organisatie van 'The Big Score 2021' - Goedkeuring
(2021_GR_00038)

3 van 4
Projectbureau Ruimte
5.
Nieuwe gemeenteweg - Voorlopige vaststelling van de rooilijn voor de verbindingsweg
tussen bedrijventerreinen Zwijnaarde II en III en R4 - Vaststelling (2021_GR_00061)
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
6.
Overheidsopdracht van werken - Bouw van een nieuwe fietsbrug F42 over Noordervak –
Ringvaart te Gent – Evergem - stadsaandeel in het ontwerp - Goedkeuring
(2021_GR_00062)
7.

Overheidsopdracht van werken - Herinrichting cluster Nekkersputstraat te Gent TDW/2021/086 – ID 5110 - Bestek - Vaststelling (2021_GR_00091)

8.

Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van wegen-, riolerings- en spoorwerken en
groenaanleg in de Coupure Rechts - TDW/2021/097 - ID 5183 - Bestek - Vaststelling
(2021_GR_00090)

9.

Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in de Jef
Crickstraat te Gent-Sint-Amandsberg - TDW/2021/092 - ID5161 - Bestek - Vaststelling
(2021_GR_00092)

10.

Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van lokale aanpassingswerken en
herstellingswerken aan wegen en het (her)aanleggen of herstellen van trottoirs en
opritten - TDW/2021/098H - ID5185 - Bestek - Vaststelling (2021_GR_00089)

Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
11.
Subsidieovereenkomst voor het voorzien van publieke laadinfrastructuur voor wagens
aan Gentse sportaccommodaties voor werkingsjaren 2021-2022 - Goedkeuring
(2021_GR_00110)
12.

Gefaseerde vervroegde beëindiging van het gebruiksrecht van TMVW op bruggen Goedkeuring (2021_GR_00014)

IVA Mobiliteitsbedrijf
Straatparkeren
13.
Concessie voor diensten - Oproep voor het leveren, installeren, onderhouden en
exploiteren van normale Laadinfrastructuur voor Elektrische Voertuigen in de Stedelijke
Parkeergarages van stad Gent - MB 10/2021 - vaststelling - voorwaarden concessie Goedkeuring (2021_GR_00093)
14.

Vastgestelde gemeentelijke aanvullende reglementen op het wegverkeer - Rapportering
over de periode 15 mei 2021 t.e.m. 20 augustus 2021 - Kennisneming (2021_GR_00094)

Circuleren 1
15.
Samenwerkingsovereenkomst betreffende de uitrol van de pilootcorridor van het KARsysteem voor trams en tramlijnen in de stad Gent en toetreding tot de aankoopcentrale Goedkeuring (2021_GR_00047)

4 van 4

Dynamische Toegang 3
16.
Nieuw reglement voor toegang tot autovrije gebieden en doorrijdvergunningen Goedkeuring (2021_GR_00095)
Voetgangers en Gebruikers Collectief Vervoer
17.
Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop van tienrittenkaarten De Lijn binnen het
actieplan vervoersarmoede 2020-2025 voor leerlingen ouder dan 14 jaar i.k.v. stage en
werkplekleren - Procedure en voorwaarden - vaststelling en gunning - Goedkeuring
(2021_GR_00133)
bijkomend punt

