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Budget van 500.000 euro voor aanleg ruimere carpoolparking in 2019
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Vrijwilligers van ACV-Kruishoutem hielden gisterenochtend een ludieke actie op de carpoolparking aan het op- en afrittencomplex van de E17 in Kruishoutem. “De behoefte aan een grotere parking is groot”, onderstreept Jens Van Heuverswijn (ACV). De grotere parking komt er in 2019, zegt het AWV.
Vrijwilligers van de ACV-afdeling van Kruishoutem trakteerden de gebruikers van de carpoolparking op een boterkoek en gaven hen ook een flyer mee. “Sinds 2013 zijn we vragende partij voor een comfortabeler carpoolparking aan de E17 in Kruishoutem”, licht ACV-zonepropagandist Jens Van Heuverswijn toe.
“Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) Oost-Vlaanderen maakte de belofte om een nieuwe en grotere parking aan te leggen. We vragen ons af wanneer de werken dan wel zullen starten: dit jaar of in 2019? We willen niet dat deze plannen op de lange baan worden geschoven en daarom houden we met een ludieke actie druk op de ketel. Uiteraard zullen we het carpooldossier blijven opvolgen want als vakbond stimuleren we het gebruik van de carpoolparking.”
Vuilnisbakken vol troep
Dat een grotere carpoolparking meer dan nodig is, kon gisterochtend andermaal worden vastgesteld. “De parking staat veelal overvol met het gevolg dat zelfs in de buurt geparkeerd wordt.”
“Een andere vaststelling is telkens weer de meer dan slordige indruk. De carpoolparking wordt zo goed als niet onderhouden. Zo steken de vuilnisbakken vol troep”, verduidelijkt Van Heuverswijn.
In top vijf meest gebruikte
Schepen van Openbare Werken Robrecht Bothuyne (CD&V) beaamt de behoefte aan een grotere parking: “Die wordt heel veel gebruikt en is inderdaad overbezet. Het blijkt zelfs dat procentueel gezien de carpoolparking in Kruishoutem tot de top vijf van meest gebruikte in Vlaanderen behoort. Kortom, een grotere parking is dus een noodzaak en daarvan is ook het AWV overtuigd.”
“Vorige maand is besloten om het budget tot 500.000 euro te verhogen en de aanleg is in 2019 gepland. Van een slecht onderhouden parking heb ik geen weet. Het onderhoud is de verantwoordelijkheid van het Vlaams Gewest. Mocht sprake zijn van een gebrekkig onderhoud, dan zal ik dit sowieso bij de bevoegde dienst aankaarten”, klinkt het bij het AWV.
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