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Onderwerp: schriftelijke vraag
Beste Veerle
Hierbij een schriftelijke vraag namens de Open Vld-raadsleden :
Wat is het totale kostenplaatje dat het VAP al heeft gekost : zoals studiebureau, de verkeersborden, de manuren om
deze te plaatsen, aanbrengen van de wegmarkeringen en vanaf 16 mei alles terug weg te halen ?
Met dank voor uw antwoord.
Met vriendelijke groeten
Christel
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Schriftelijke vraag betreffende kost Verkeersafwikkelingsplan

Geacht raadslid
Op 10 mei 2022 heeft u volgende schriftelijke vraag gesteld:
• Wat is het totale kostenplaatje dat het VAP al heeft gekost: zoals het studiebureau, de
verkeersborden, de manuren om deze te plaatsen, aanbrengen van de wegmarkeringen
en vanaf 16 mei alles terug weg te halen?
Als antwoord hierop kunnen wij u melden dat er voor het verkeersafwikkelingsplan volgende
uitgaven gebeurden:
• Kostprijs studiebureau Traject: 22.887,15 euro (incl. btw)
• Kostprijs verkeersborden: er werden geen borden aangekocht voor de proefopstelling
• Wegmarkering plaatsen: 1.878,69 euro (incl. btw)
• Wegmarkering wegnemen: 4.588,09 euro (incl. btw)
• Telslangen Signco: 12.705 euro (incl. btw)
Deze uitgaven passen in het vooropgestelde budget van 40.000 euro voorzien in het
meerjarenplan 2020-2025 en de toelage die het gemeentebestuur kreeg goedgekeurd bij het
Projectenfonds Duurzame Mobiliteit van Provincie Oost-Vlaanderen voor een bedrag van
8.603,10 euro.
Hoogachtend
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