MOBILITEITSRAAD
- - Woensdag 23.10.2019 / 20u00 - Raadzaal De Pinte - -
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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
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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
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Goedkeuring verslag 25 september 2019
Verkiezing (onder)voorzitter
Terugkoppeling beslissingen CBS
Thematische werking
Definitieve goedkeuring huishoudelijk reglement
Advies Meerjarenplan
Vervoersplan De Lijn
Varia

1. Goedkeuring verslag 25 september 2019
Er wordt gevraagd om de terminologie in de mate van mogelijke in het Nederlands te houden.
2. Verkiezing (onder)voorzitter
Joe Rogge is kandidaat-voorzitter van de mobiliteitsraad. Hij heeft gewerkt bij NMBS en is
voorzitter van de Fietsersbond. Hij heeft ervaring in het organiseren van vergaderingen en is
kandidaat om te ijveren voor een betere mobiliteit in De Pinte.
Els Van Gelder is kandidaat-ondervoorzitter. Ze vindt goede mobiliteit op alle niveaus
belangrijk. Ze is zelf pendelaar dus ze weet uit ervaring dat goed openbaar vervoer belangrijk
is.
De mobiliteitsraad keurt beide kandidaten unaniem goed.
3. Terugkoppeling beslissingen CBS
Het bestuur neemt het advies omtrent de verbreding van het voetpad in Dorp Zevergem mee
om verder uit te werken.
Het advies omtrent de dubbelrichtingsfietspaden ter hoogte van het bajonetkruispunt
Langevelddreef – Keistraat – Moeistraat werd deze ochtend besproken met Sint-MartensLatem. Dit wordt verder besproken in het college van burgemeester en schepenen en verder
uitgewerkt.
4. Thematische werking
Het bestuur wilt tijdens de vergaderingen van de mobiliteitsraad deze legislatuur thematisch te
werk gaan. Hiervoor werd er een lijst thema’s voorgelegd aan de leden, waarvan men het
belang kon aanduiden.

Er wordt opgemerkt dat de lijst met actiepunten van het mobiliteitsplan een vast punt in de
agenda kan worden, zodat de vordering hiervan (zeker op korte termijn), opgevolgd kan
worden.
Sommige van de voorgestelde thema’s kunnen samen behandeld worden, zoals bv.
snelheidsremmende maatregelen en de aanpak van sluipverkeer. Van veel thema’s kan er in
het algemeen een grote lijn uitgedacht worden, maar is er toch een straat-specifieke aanpak
nodig.
Er wordt opgemerkt dat de langetermijnthema’s lager scoren dan de kortetermijnthema’s.
Thema’s die ook meegenomen kunnen worden:
- (School)Omgeving Zevergem
- Stimuleren van stappers en trappers (bv. Het in kaart brengen van knelpunten voor
voetgangers en fietsers)
- Openbaar vervoer/gedeeld vervoer (in uitbreiding van shared mobility)
- Trage wegen

Het thema rond het sluiten van de overwegen zou interessant zijn om voorgesteld te krijgen
door Infrabel zelf. Er kan per thema gekeken worden of de vergadering openbaar gemaakt
wordt voor het grote publiek, maar de raad ziet een openbare vergadering eerder als een
infosessie met een externe spreker dan als insteek.
Als er tot een besluit gekomen wordt in de mobiliteitsraad, is het interessant om de betrokken
inwoners hier ook over te bevragen. Met het advies van de mobiliteitsraad kan het college
verder aan de slag op vlak van participatie.
Omwille van de voorbereidingstijd van deze ‘grotere’ thema’s, stelt het bestuur voor om minder
frequent te vergaderen, bv. om de 6 of 8 weken. Er wordt voorgesteld om op het einde van de
mobiliteitsraad een datum te prikken voor de volgende, maar dit vinden de meeste leden niet
praktisch werkbaar. Een alternatief is om af te wisselen tussen een thema-raad en een gewone
raad. Hierbij kan er ook in werkgroepen gewerkt worden om de voorbereiding voor de
mobiliteitsraad mee te helpen dragen door de leden zelf.
5. Definitieve goedkeuring huishoudelijk reglement
Het huishoudelijk reglement wordt bijgewerkt volgens bovenstaande adviezen. Er wordt
gevraagd om ook te vermelden dat het verslag openbaar gemaakt wordt op de website.
6. Advies Meerjarenplan
Na een jaar participatie omtrent het Meerjarenplan, werden op 21 oktober de grote lijnen van
het Meerjarenplan voorgesteld door het bestuur van de gemeente.
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Meerjarenplan is er sprake van 10 speerpunten:
Vernieuwing Woonzorgcentrum
Wegnemen van de missing links (Heirweg, Bommelstraat, ’t Kruisken, …)
Een groene en propere gemeente
Inzetten op klantvriendelijke dienstverlening
Nieuw recyclagepark
Zuurstof voor vrijwilligers
Nieuwe locatie voor sport en jeugd
Veilig verkeer voor iedereen (openbaar vervoer, toegankelijk maken haltes, mobipunt
oprichten, J. Anthierenslaan en Koning Albertlaan, verkeersafwikkeling
stationsomgeving, verhogen perrons, bijkomende fietsenstallingen, …)
9. Inzetten op participatie

10. Versterken van wijken
De gemarkeerde speerpunten zijn de punten waarbij de mobiliteitsraad betrokken wilt worden.
Op vlak van mobiliteit valt op dat er enkele belangrijke missing links weg gewerkt worden en
dat de investering in fiets- en voetpaden verdubbeld. De raad merkt op dat er andere
knelpunten niet meegenomen worden (m.n. Kerkplein en Langevelddreef).
Er werd opgemerkt dat de grote doelstellingen niet ingevuld werden, zoals het verminderen van
autoverkeer of de afweging gemotoriseerd verkeer – zwakke weggebruikers. Deze thema’s
zitten wel vervat in de acties rond het Burgemeesterconvenant en de klimaatdoelstellingen.
Er wordt aandacht besteed aan het onderhouden en verbreden van de fietspaden, maar er
wordt weinig gesproken over voetpaden. Er zijn veel voetpaden die er niet goed bijliggen en
een probleem vormen voor oudere mensen. In het kader van de voetpaden is een stand van
zaken van het tragewegenplan ook belangrijk om te bekijken.
Trage wegen dienen ook opgenomen te worden, zoals een trage verbinding tussen Klein
Nazareth en de Leeuwerikstraat.
De inrichting van de veiligheid van de schoolomgeving van Zevergem heeft prioriteit. Dit werd
besproken in de vorige raad maar moet uitgebreider.
De seniorenraad heeft enkele voorstellen geformuleerd in kader van mobiliteit. Zo dient er
meer aandacht besteed te worden aan obstakelvrije fiets- en voetpaden. Ook het onderhoud
van hagen langs fiets- en voetpaden, evenals het sneeuwvrij maken, zijn belangrijke
aandachtspunten. Ze zijn tevreden met de intentie voor het verhogen van de perrons.
Er wordt opgemerkt dat er veel bestaande plannen zijn die niet alle leden van de
mobiliteitsraad nog kennen, zoals de ruilverkavelingsplannen, schoolrouteplannen,
mobiliteitsplan… deze zouden opnieuw voorgesteld kunnen worden.
7. Vervoersplan De Lijn
De mobiliteitsraad merkt op dat er, volgens de plannen die momenteel voorliggen, veel mensen
verder naar een halte zullen moeten gaan. Daarom wordt er voorgesteld om de buslijn 76 in De
Pinte alleszins door te trekken naar het sportpark Moerkensheide en jeugdverblijf De Hopper.
De routes zijn bovendien gericht op woon-werk verkeer, maar recreatieve verkeer naar
verschillende buurgemeenten is niet zichtbaar, zo ontbreekt een verbinding tussen (het station
van) De Pinte en Zevergem. Vervoer op maat kan met deelsteps, belbussen e.a. in de
buitengemeenten immers niet alles dekken.
Er wordt opgemerkt dat de bussen steeds lange afstanden afleggen (bv. de bus van De Pinte
rijdt tot in Lochristi), in plaats van de afstand De Pinte – Gent-Sint-Pieters. Dit heeft immers te
maken met exploitatietechnische redenen.
Er wordt voorgesteld om de bus van Sint-Martens-Latem via De Pinte naar Zevergem,
Zwijnaarde en Merelbeke te laten rijden, gezien deze verbinding niet gemakkelijk met de trein
gedaan kan worden.
Gezien De Pinte binnen grootstedelijk gebied Gent ligt, zou er verhoogde mobiliteit moeten zijn.
De raad ziet dit echter niet terug komen in de plannen. Dit heeft ook te maken met de
discrepantie tussen de korte termijn openbaar vervoer-netten en de langetermijn openbaar
vervoersvisie, waarbinnen de treinen en bussen op elkaar afgestemd dienen te worden.

Er wordt gevraagd of er een bijkomende treinverbinding naar Eke voorzien kan worden. Hierbij
wordt opgemerkt dat De Pinte een sterke aantrekkingspool is voor niet-inwoners gezien de
goede verbindingen en gratis parkeerplaatsen.
Als er aan het station een mobipunt voorzien wordt, is het noodzakelijk dat de bus hier ook een
halte heeft.
8. Varia
-

Er wordt gevraagd naar de gegevens van het snelheidsinformatiebord te Zevergem Dorp

-

Binnenkort worden de fietssuggestiestroken in Zevergem geplaats. De vraag is of deze op het
beton of op de asfalt geplaatst dienen te worden. De mobiliteitsraad adviseert om deze op de
asfalt te plaatsen om volgende redenen:
• Het asfalt fietst comfortabeler
• De betonstrook kan dienen als veiligheidsstrook tussen fietsers en geparkeerde wagens,
zowel haaks als parallel met de weg
• De fietssuggestiestroken zorgen ervoor dat de asfalt minder breed wordt en hebben dus
een snelheidsremmend effect.
Er wordt gediscussieerd om een fietsstraat te maken van Zevergem dorp in plaats van met
fietssuggestiestroken te werken. Dit kan evt. besproken worden in een volgende raad. De
locatie van de school in Zevergem kan ook vergeleken worden met andere scholen in een
gelijkaardige context, zoals deze van Astene.

-

Het High Five project van het Octopusplan is een project waarbij secundaire scholen betrokken
worden bij verkeersveiligheid. Erasmus wilt leerlingen uitsturen naar de basisscholen om de
fietscontroles te doen van het 5e leerjaar. Deze controles zullen gebeuren op 20 november in
de voormiddag. Er wordt nog gezocht naar vrijwilligers die de controles mee willen begeleiden.

-

Er wordt gevraagd om de actietabel van het mobiliteitsplan te bezorgen aan de leden van de
mobiliteitsraad

Noteer alvast de volgende data van de mobiliteitsraad in uw agenda:
 27 november 2019

