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Ter Kamerenbos.- Overeenkomst.

De Gemeenteraad,

Gezien het besluit van het college van 9 december 2021 tot gunning van de opdracht voor diensten met als voorwerp de
mobiliteitsstudie voor de realisatie van een verkeersluwe perimeter in en rond het Ter Kamerenbos (dossier 0602/M005/2021) aan de
onderneming Em&Partners bvba onder de voorwaarden van zijn offerte: 258.758,50 EUR btw inbegrepen.

Overwegende dat het Gewest en de gemeente hebben besloten om samen een mobiliteitsstudie uit te voeren die het hele Ter
Kamerenbos, de wegen en de aangrenzende wijken omvat. Deze mobiliteitsstudie zal het Gewestelijk Mobiliteitsplan op lokaal
niveau ten uitvoer leggen, de samenhang met de buurgemeenten waarborgen en een programma van gemeentelijke of gewestelijke
acties voorstellen om de vastgestelde doelstellingen van Good Move inzake verzachting te verwezenlijken.

Overwegende dat deze studie uit 4 delen zal bestaan, namelijk :
1. Deel 1: Diagnose (tellingen, enz.) ;
2. Deel 2: Maatregelen (verkeersschema, enz.) ;
3. Deel 3: Interventies (aanleg van de openbare ruimte, enz.) ;
4. Deel 4: Evaluatie van de uitgevoerde maatregelen.

Overwegende dat er een begeleidingscomité voor deze studie wordt opgericht. Daarin zetelen vertegenwoordigers van diverse
gemeentelijke en gewestelijke diensten, politiediensten, vertegenwoordigers van openbaarvervoermaatschappijen, alsook een
vertegenwoordiger van de Minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid. Het kan op voorstel of verzoek van de
leden van het begeleidingscomité worden aangevuld met andere deskundigen.

Overwegende dat de totale kosten van de studie 258.758,50 EUR inclusief btw bedragen. Het is gedekt tegen een tarief van
80.000,00 EUR alle belastingen inbegrepen, herzieningen inbegrepen door het Gewest. De gemeente is verantwoordelijk voor de
aanvullende en bijkomende begrotingen die nodig zijn om de studie te financieren.

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen,

BESLUIT :
Enig artikel: instemmen met de overeenkomst betreffende de uitvoering van een mobiliteitsstudie om het Ter Kamerenbos en de
omliggende wijken te verzachten en over te gaan tot de ondertekening ervan.
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