MOBILITEITSRAAD
- - Woensdag 27.11.2019 / 20u00 - Raadzaal De Pinte - -

Stemgerechtigde leden
Naam
Maximaal 8 deskundigen Lode Caenepeel
Johan Van Wambeke
Frank Van Hoorde
Peter Hofman
Els van Gelder
Isabelle De Colvenaer
Mark Van Neste
Maximaal 5 geïnteresseerde burgers Maria-Paula Pee
Hans De Ruyter
Sammy Dalewyn
Yo Deconinck
Gemeentelijke basisschool Greet Naessens
Vrije Basisschool De Pinte Caroline Ryckaert
Vrije Basisschool Zevergem Ilse De Cnuydt
Gemeenschapsschool De Kleine Prins Ann Stur
Leefschool De Boomhut Alissa Van Dingenen
Erasmus Atheneum Katrien Choueiri
Fietsersbond Joe Rogge
MINA-raad
Seniorenraad Frans Naessens
Jeugdraad Jules Vertriest
LEM-raad Luc Vermassen
Gecoro
Gezinsbond De Pinte Eric Verstuyft
Gezinsbond Zevergem Luc Van Melckebeke

A
X
X

V
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Marcel Mol
David Lenaerts
Eddy De Schuyteneer
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Colette Verslyppe
Jeffrey De Coninck
Heike Martensen
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X
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Waarnemende leden
Ruimte Kenny De Vrieze
Open VLD Rita De Jaeger
N-VA Leen Gryffroy
CD&V Erik Van De Velde
Schepen Openbare werken Willem Rombaut
Schepen Mobiliteit Benedikte Demunck

X
X
X
X
X
X

Raadgevende leden
Politie Luc de Vos
Werner Vlaeminck
Dienst Grondzaken Arnout Laureys

X
X
X

An Stroobandt

X
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Goedkeuring verslag 23 oktober 2019
Terugkoppeling beslissingen CBS
Verdeling werkgroepen
Infrastructuur
a. Zevergem Dorp
b. Kruispunt Hemelrijkstraat
c. Parkeerproblematiek Eeuwfeestlaan
5. Advies omgevingsvergunningen
6. Varia
1. Goedkeuring verslag 23 oktober 2019
Geen opmerkingen.
2. Terugkoppeling beslissingen CBS
De paaltjes werden ondertussen, conform de beslissing van de mobiliteitsraad van april 2019,
geplaatst in de bocht van de Eeuwfeestlaan. Er werd ook een middellijn geschilderd. De
aangepaste verkeerssituatie wordt binnen een aantal maanden geëvalueerd.
In het kader van het High Five-project van het Octopusplan vond op 20 november een
fietscontrole plaats door de leerlingen van Erasmus bij leerlingen van 3 basisscholen. De
meeste fietsen waren in orde. De leerlingen van het Erasmus kregen hieraan vooraf een
toelichting van commissaris De Vos.
3. Verdeling werkgroepen
In 2020 zullen er afwisselend ‘gewone’ mobiliteitsraden en mobiliteitsraden rond een thema
ingepland worden. De bedoeling is om deze themaraden te laten trekken door een werkgroep,
die de vergadering voorbereidt en leidt de avond zelf.
26 februari – mobiliteit Erasmus
Jeffrey De Coninck, An Stroobandt, Peter Hofman, Heike Martensen, Yo Deconinck,

Eddy De Schuyteneer
29 april – snelheidsremmende maatregelen en sluipverkeer
Maria-Paula Pee, David Lenaerts, Lode Caenepeel, Mark Van Neste, Luc De Vos
6 augustus – parkeerbeleid
Erik Van de Velde, Hans De Ruyter, Mark Van Neste, Johan van Wambeke, Els Van
Gelder, Rita Van Neste, Eddy De Schuyteneer, Luc Vermassen
28 oktober – zwaar verkeer
Colette Verslyppe, Heike Martensen
De trekker van de werkgroep zal de contactgegevens krijgen van de werkgroep om deze
mensen te contacteren, alsook alle informatie ter beschikking bij het bestuur. Er wordt
gevraagd of er budget ter beschikking gesteld kan worden om deskundigen uit te nodigen op
de werkgroep. Het budget van elke adviesraad (250 euro) is hiervoor echter ontoereikend.
4. Infrastructuur
a. Kruispunt Hemelrijkstraat
Er was een melding van een inwoner dat het ‘ronde punt’ op het einde van de Hemelrijkdreef
niet gebruikt wordt als ‘rotonde’ en dat er een onduidelijke verkeerssituatie is.
Er wordt gevraagd een meting te doen zodat een voorrangsweg kan aangeduid worden. Één
van de straten kan dan voorrang verlenen of er kan een rotonde aangelegd worden, maar de
mobiliteitsraad vraagt zich af of landbouwers en zwaar vervoer dit punt kunnen gebruiken als
rotonde indien dit zo ingericht wordt.
De gemeente zal dit verder objectiveren en uitwerken. De raad stelt ook voor om de
buurtbewoners te betrekken.

b. Parkeerproblematiek Eeuwfeestlaan
Aan het begin van de Eeuwfeestlaan, ter hoogte van de Polderdreef, wordt er vaak geparkeerd
langs beide kanten, waardoor er hinder is om te passeren.
Er wordt gevraagd of de horeca zelf inspanningen kan doen om op eigen terrein meer
parkeerplaatsen te voorzien. Dit zou wellicht leiden tot bijkomende haakse parkeerplaatsen die
over het voetpad moeten rijden, wat ongewenst is.
De mobiliteitsraad adviseert om de berm langsheen de horecazaak in te richten als parkeerzone
en een parkeerverbod te heffen aan de overzijde van de straat. Indien mogelijk kunnen er evt.
parkeerplaatsen in de tuin van de horecazaak geïnstalleerd worden. De gemeente zal hierover
met de horecazaak in overleg gaan.
c. Zevergem Dorp
De aanwezige leden werden verdeeld in discussiegroepjes die volgende suggesties deden:
Groep 1 stelt voor om een fietsstraat te maken van de Blijpoel tot aan de rotonde Pont-Zuid.
Ter hoogte van de school kunnen er in plaats van vijf haakse parkeerplaatsen twee langse
parkeerplaatsen gecreëerd worden. Zo komt er meer ruimte voor de fietsers. Ter hoogte van
de overgang naar school zouden er geen aanpassingen nodig zijn, indien iedereen zich aan de
principes van de fietsstraat houdt.
Groep 2 heeft als conclusie ook om een fietsstraat in te richten en deze te beperken tot de
kern, nl. van het Kerkdreefken tot aan de Bomstraat. Het voordeel hiervan is dat de inspanning
om de fietsstraat te volgen als wagen kleiner wordt, waardoor deze beter nageleefd wordt. Er
wordt wel aangegeven dat het fietstoerisme in het weekend vnl. van Kerkdreefken richting
Blijpoel is. Aan het begin en einde van de fietsstraat kan er een verkeersplateau aangelegd
worden. De groep zou ook het asfalt vervangen door een rode asfalttoplaag. De
parkeerplaatsen kunnen op die manier ook behouden blijven. Deze zouden wel voorbehouden
kunnen worden voor kiss-and-ride, waarbij de leerkrachten van de school zich elders parkeren.
Groep 3 heeft vooral gesproken over het smalste stuk ter hoogte van het zebrapad. Zij stellen
voor om de weg daar nog meer te versmallen zodat de voetpaden breder worden. Dit kan evt.
met een voorrangsregeling. De parkeerplaatsen in de bocht voor de schoolomgeving mogen
voor deze groep verdwijnen zodat de zichtbaarheid beter wordt. Er wordt ook gesuggereerd om
een rode rem te plaatsen van 30 km/uur ter hoogte van de schoolpoort. Het probleem met een
fietsstraat is dat er weer geparkeerd mag worden, maar dit belemmert het zicht op de school.
De meerderheid is te vinden voor een fietsstraat, gekoppeld aan het elimineren van de
parkeerplaatsen in de bocht. Deze zou structureel afgedwongen moeten worden, ook buiten de
schooluren. Samen met de fietsstraat kan ook bekeken worden om de voetpaden te verbreden.
Een verbinding tussen de parking Blijpoel en het centrum van de straat blijft een
aandachtspunt.
5. Advies omgevingsvergunning
Aan de rotonde van de Groenstraat komt er een handelszaak in de voormalige praktijk van Dr.
Ossieur. De uitbaters stellen voor om twee haakse parkeerplaatsen op privéterrein te voorzien
voor klanten. Hiervoor dienen twee langse parkeerplaatsen in de Groenstraat te verdwijnen. De
mobiliteitsraad is van mening dat het verdwijnen van twee langse parkeerplaatsen niet
opweegt tegen de creatie van twee haakse parkeerplaatsen.
6. Varia

Zebrapad Breughellaan: sinds de herinrichting is het zebrapad aangebracht voorbij de as van
de weg tot aan het voetpad. Vroeger was deze echter voorzien over de breedte van de straat.



Hierdoor steken kinderen over vanaf het voetpad zonder te kijken, terwijl wagens hen niet
altijd zien. De mobiliteitsraad stelt voor om beugels bij te plaatsen zodat er een chicane
ontstaat.
Er wordt gevraagd om bij evaluatie van het kruispunt Eeuwfeestlaan – Toekomstlaan ook de
inwoner van de wijk Moerkensheide te betrekken, gezien de fietsers vanuit de wijk wensen om
de bocht af te snijden. Het zou daarom ook goed zijn als er een paaltje verwijderd kan worden
zodat fietsers gemakkelijker de bocht kunnen afsnijden.

Noteer alvast de volgende data van de mobiliteitsraad in uw agenda:
 29 januari
 26 februari – mobiliteit Erasmus
 25 maart
 29 april – snelheidsremmende maatregelen en sluipverkeer
 27 mei
 24 juni
 26 augustus - parkeerbeleid
 30 september
 28 oktober – zwaar verkeer
 25 november

