MOBILITEITSRAAD
- - Woensdag 29.01.2020 / 20u00 - Raadzaal De Pinte - -
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Ruimte Kenny De Vrieze
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Dienst Grondzaken Arnout Laureys
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Agenda
1. Goedkeuring verslag 27 november 2019
2. Terugkoppeling beslissingen CBS
3. Infrastructuur
a. Ontwerpplan Bommelstraat (Pintestraat – spoorweg)
b. Evaluatieformulier proefopstelling Eeuwfeestlaan
c. Evaluatieformulier proefopstelling C. Buysselaan – H. Verriestlaan
d. Evaluatieformulier proefopstelling Den Duiver
e. Evaluatieformulier proefopstelling Grote Steenweg
f. Snelheidsremmende maatregelen Keistraat
g. Mobiliteit speelbos
4. Advies omgevingsvergunningen
a. Bommelhoek lot 89
5. Varia
1. Goedkeuring verslag 27 november 2019
Luc Vermassen laat weten dat hij zich ook had opgegeven voor de werkgroep ‘parkeerbeleid’.
Geen andere opmerkingen.
2. Terugkoppeling beslissingen CBS
Keistraat – Moeistraat: Het voorstel van de mobiliteitsraad werd voorgelegd aan Sint-MartensLatem. Zij willen echter de vier oversteekplaatsen behouden om te vermijden dat fietsers
komende van Nazareth naar Sint-Martens-Latem twee keer zouden moeten oversteken. Het
college van De Pinte gaat hiermee akkoord, de oversteekplaatsen zullen verduidelijkt worden
met signalisatie.
Er worden metingen uitgevoerd in de Keistraat om tellingen te doen van het aantal passeerde
voertuigen, in samenwerking met de buurgemeenten. Dit in het kader van sluipverkeer in de
Keistraat.
Maandag 27 januari werd in de gemeenteraad het Charter Werftransport goedgekeurd. Dit
houdt in dat er aan de aannemers van werven gevraagd zal worden om geen werfverkeer te
organiseren rond het start- en het einduur van de scholen.
Eeuwfeestlaan: In verband met de parkeerproblematiek aan de kant van de Polderdreef werd
er beslist om een parkeerverbod in te stellen aan het kruispunt aan de linkerkant van de straat
(Polderdreef richting Toekomstlaan) de eerste 30 meter. Op die manier zal er minder hinder
zijn voor doorgaand verkeer.
Rotonde aan de Hemelrijkstraat: hier worden geen maatregelen noodzakelijk geacht.
De samenwerking van het Fietspunt aan het station wordt aangepast. De dienstverlening voor
de reparatie van fietsen wordt stopgezet, gezien het lage aantal herstellingen per maand
(2/maand in 2019). De medewerkers zullen wel de netheid van de fietsenstallingen aan het
station verder verzorgen, alsook jaarlijks enkele weesfietsenacties uitvoeren.
Centrum Zevergem: de mobiliteit in het Dorp zal verder bekeken met intercommunale Veneco,
waarna ook de school en inwoners betrokken zullen worden.
Meerjarenplan: De mobiliteitsraad heeft aangegeven om bij 6 van de 10 speerpunten betrokken
te worden. Het college zal hier ook rekening mee houden. Omwille van budgettaire redenen
werden het Kerkplein en de Langevelddreef niet weerhouden. Het college wilt wel blijven
inzetten op het STOP-principe en heeft het budget voor onderhoud fietspaden en voetpaden
verdubbeld.

3. Infrastructuur
a. Ontwerpplan Bommelstraat (Pintestraat – spoorweg)
Het ontwerpplan werd besproken in drie aparte groepen. Elke groep formuleerde haar
suggesties.
Groep 1:
‘t Bommeltje: Voetgangers geleiden van bestaande voetpad langs serviceflats naar ’t
Bommeltje. Zo worden ze weggehouden van de rijweg. Langsparkeren is goed, maar
bekijken of de bus kan inrijden (komende van Polderbos) als kiss-and-ride. Bij het
uitrijden dient de bus dan weg te rijden richting Keistraat. Groene berm aan de
overkant vervangen door voetpad. Hoek van Pintestraat – Bommelstraat: rechtstreeks
afdraaien op effectief fietspad bij het binnenrijden van de Bommelstraat. Rare
fietssuggestiestroken zijn op die manier niet nodig. Fietsers komende van OCP: fietspad
ook doortrekken tot aan Pintestraat en oversteekplaats voorzien naast zebrapad.
Zebrapad thv Sociaal Huis dichter bij het kruispunt. Ter hoogte van het Sociaal Huis ook
voor fietsers een oversteekplaats komende van Nieuwstraat naar Bommelstraat (F45).
Fietsers niet op de baan laten rijden op het kruispunt (komende van de Nieuwstraat)
maar pas na het kruispunt.
Er wordt gevraagd of de voorrangsregeling niet aangepast kan worden van
Pintestraat (komende van Nieuwstraat) naar Bommelstraat. Dit werd in het
verleden reeds afgekeurd, omwille van het aantal bewegingen op de as
Pintestraat.
Verbinding maken tussen voetpad richting het Bommeltje en dat aan de
overkant van het spoor.
Groep 2:
’t Bommeltje: Het behoud van de bomen wordt als positief ervaren, net als het voetpad
ter hoogte van ’t Bommeltje. Men vraagt zich af of langsparkeren in de buurt van de
kinderen wel ideaal is. Dit langsparkeren zou ook begrensd moeten worden in de tijd
(15min) zodat de buren deze parkeerplaatsen niet kunnen innemen. Als de groenzone
wegvalt zou de bus wel kunnen oprijden voor ’t Bommeltje. In de driehoek ter hoogte
van de gracht kunnen mischien bijkomende parkeerplaatsen gemaakt worden.
Pintestraat – Bommelstraat: er wordt ook voorgesteld om het fietspad door te trekken
tot op de Pintestraat zodat de ongelukkige fietssuggestiestroken verdwijnen. Men zou
ook het fietspad doortrekken tot voorbij het zebrapad (ter hoogte van het Sociaal Huis),
zodat de fietser voorbij het kruispunt op de rijbaan komt.
Bommelstraat – Polderbos: fietspad ter hoogte van dit kruispunt doortrekken in het
Polderbos tot voorbij het plateau, om de fietsers daar pas te laten oversteken.
Groep 3: Pintestraat – zelfde opmerking om de fietspaden door te trekken. Polderbos:
Eiland in Polderbos aanleggen in kasseien zodat de fietsers deze hoek niet afsnijden
komende van het Polderbos. Aan het Bommeltje vindt men het goed om de bus te laten
indraaien. Er wordt gevraagd of er (een deel van) de rijbaan te behouden om ruimte te
creëren aan de kant van ’t Bommeltje voor de bus. Deze groep is ook voorstander om
het voetpad door te trekken tot aan de spoorweg.
b.
c.
d.
e.

Evaluatieformulier proefopstelling Eeuwfeestlaan
Evaluatieformulier proefopstelling C. Buysselaan – H. Verriestlaan
Evaluatieformulier proefopstelling Den Duiver
Evaluatieformulier proefopstelling Grote Steenweg
De feedback van bovenstaande vier punten wordt opgevraagd via e-mail voor vrijdag 31
januari. De brieven worden volgende week verstuurd.

f.

Snelheidsremmende maatregelen Keistraat
Er wordt gevraagd of dit geen typische maatregel is voor straten zonder fietspaden. Dan
is er geen bescherming voor de zwakke weggebruikers. Dit is misschien niet de beste
snelheidsremmende maatregel voor deze straat, maar ontmoedigt wel het sluipverkeer.
De Kortrijkse Steenweg is immers verzadigd, waardoor het verkeer andere wegen
zoekt. Er wordt gevraagd of er gewerkt kan worden met een rode rem.

De politie laat weten dat er in zo’n 70-80 straten geflitst wordt in de hele zone. In deze
straten wordt er 20 dagen per maand op 4-5 locaties geflitst. Er kan niet continu geflitst
worden.
Het gaat hier om een proefopstelling. De resultaten worden meegenomen naar de
mobiliteitsraad rond sluipverkeer en snelheidsremmende maatregelen.
g. Mobiliteit speelbos Hemelrijkdreef
Door het bos in de Scheldeveldestraat ligt er een wandelpad dat toekomt aan de
Scheldeveldestraat, ter hoogte van dit pad zou er ook een toegang moeten komen. De
bocht is onveilig, want er wordt snel gereden in de bocht. Momenteel parkeren de
mensen in de dreven. Er wordt gevraagd of de oversteekplaats beveiligd kan worden
met lichten? Er worden sowieso verkeerskussens voorzien voor en na de
oversteekplaats.
Het speelbos zal veel mensen van buiten De Pinte aantrekken, die dus met de auto
zullen komen. In de Hemelrijkstraat kan er wel geparkeerd worden, gezien de breedte
van de straat.
De vraag wordt gesteld of er langsparkeerplaatsen gemaakt kunnen worden langs de
kant van het speelbos, met ernaast een pad langs waar bezoekers naar de ingang geleid
kunnen worden. De hoofdingang zou verlegd kunnen worden naar de Hemelrijkstraat in
plaats van op de hoek, maar er moet een toegang voorzien blijven voor bewoners die
komen uit park Scheldevelde.
Er zouden meerdere toegangen moeten voorzien worden tot het speelbos, zodat de
paden ook doorlopen naar de andere delen van het Parkbos.
Er wordt gevraagd om ook voldoende fietsenstallingen te voorzien.
4. Advies omgevingsvergunning
a. Bommelhoek lot 89
Er wordt aangehaald dat dit kan ingericht worden als een woonerf.
Er zijn geen verdere opmerkingen op het ontwerp.
5. Varia
Er wordt gevraagd naar een stand van zaken van de buslijn 76 door de Pintestraat. Deze avond
was er weer een probleem ter hoogte van het Kerkplein, waar de bus niet kon kruisen. Er
zouden ook chauffeurs zijn die niet weten dat er bushaltes afgeschaft zijn. Er wordt gevraagd
of de oorspronkelijke route gevolgd kan worden. De mobiliteitsraad heeft dit reeds geadviseerd
en blijft hierbij.
Noteer alvast de volgende data van de mobiliteitsraad in uw agenda:
• 26 februari Afgeschaft wegens krokusvakantie
• 25 maart – mobiliteit Erasmus
• 29 april
• 27 mei – snelheidsremmende maatregelen en sluipverkeer
• 24 juni
• 26 augustus - parkeerbeleid
• 30 september
• 28 oktober – zwaar verkeer
• 25 november

