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Omschrijving van de vraag
Toelichting:

Als antwoord op mijn schriftelijk vraag (2022_SV_00046) liet de schepen mij weten dat
burgers sinds begin dit jaar meldingen van overdreven snelheid kunnen ingeven via een
nieuw formulier. Op termijn krijgt de stad zo een geografisch overzicht van waar
bestuurders zich niet houden aan het wettelijk bepaalde snelheidsregime. De selectie van
straten waar prioritair wordt ingezet op snelheidsremmers, zal regelmatig afgetoetst
worden met dit geografisch overzicht van meldingen.
Daarnaast kunnen burgers via dit formulier ook melden of ze een (extra) fietsenstalling,
een nieuw zebrapad of een publieke laadpaal voor elektrische wagens in hun buurt
wensen. Het gaat dus telkens over meldingen die te maken hebben met mobiliteit.
Als raadslid word ik regelmatig aangesproken over mobiliteit, maar de onderwerpen gaan
breder dan de vier mogelijkheden die het formulier op de website van de stad biedt. Een
slechte staat van het wegdek, een beschadiging van het openbaar domein en een onveilige
verkeerssituatie zijn voorbeelden van concrete meldingen die wij krijgen.
Momenteel is het meldformulier over mobiliteit echter moeilijk terug te vinden op de
website van de stad Gent. Op de pagina zelf wordt ook niet expliciet verwezen dat
burgers bijvoorbeeld overdreven snelheid of straatraces via dit formulier kunnen melden.
Via de meldingsapp van de stad is het momenteel ook niet mogelijk om bovengenoemde
problemen aan te kaarten.
Ik had van de schepen graag een antwoord gekregen op volgende vragen.
Vraag:

1. Wat is de reden dat dit formulier momenteel niet terug te vinden is op de
webpagina met meldpunten en vragen over mobiliteit van de stad Gent?
2. Welke acties plant de schepen om dit formulier beter bekend te maken bij het
brede publiek?

3. Hoe staat de schepen tegenover het idee om dit formulier mee te laten integreren
in de “meldingsapp Gent” waar burgers momenteel al sluikstort en achtergelaten
fietsen kunnen melden?
4. Hoe staat de schepen tegenover het idee om het meldingsformulier uit te breiden
zodat burgers ook melding kunnen maken van bijvoorbeeld de slechte staat van
het wegdek, een beschadiging van het openbaar domein of een onveilige
verkeerssituatie?

Antwoord

Het formulier waarnaar u verwijst maakt momenteel nog deel uit van een proefproject. Er
werd in deze fase gekozen voor een selectie van suggesties: melding overdreven snelheid,
suggestie fietsenstalling, suggestie laadpaal en suggestie zebrapad. Door niet meteen een
veelheid aan suggesties op te nemen, kunnen we zowel de technische bouwstenen als de
operationele afhandeling optimaliseren. Deze selectie werd gestuurd door de
inspraaknoden, de verwerkingscapaciteit van de betrokken medewerkers en een gezonde
kosten-baten verhouding voor een proefopstelling.
De communicatie van dit formulier gebeurt niet algemeen, maar wordt gestuurd vanuit de
verschillende elementen (i.e. snelheid, laadpalen, zebrapaden, fietsenstalling). Zo is er
voor de uitrol van laadpalen op het openbaar domein een infopagina waarbij de burger
geleid wordt naar het webformulier om een nieuwe locatie te suggereren. Momenteel
wordt ook een webpagina voorbereid om de burgers te informeren over ons
snelheidsbeleid, lopende acties en vervolgens de oproep voor meldingen te doen.
Na de proefperiode gaan we dit meldingsformulier maximaal uitbreiden. Binnen dienst
Wegen, Bruggen en Waterlopen en binnen het Mobiliteitsbedrijf is de oefening lopende
om de frequent binnenkomende vragen op te delen in meldingen/suggesties enerzijds, en
burgervragen anderzijds. De optimale dienstverlening van de burger staat hier centraal.
De voorbeelden uit de vraag zijn alleszins meegenomen in deze oefening. De timing is
echter sterk afhankelijk van de technische ontwikkeling en de nodige koppelingen met
achterliggende systemen. Bij elke uitbreiding zal de gepaste communicatie worden
opgezet, zodat de burger gemakkelijk de weg vindt naar de diensten.
Wat uw derde en vierde vraag betreft over de meldingsapp verwijs ik graag naar het
antwoord dat werd gegeven op de mondelinge vraag rond fix my street.

