MOBILITEITSRAAD
- - Woensdag 6 mei 2020 / 20u00 – via Zoom - -
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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
Schepen Openbare werken Willem Rombaut
Schepen Mobiliteit Benedikte Demunck
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Politie Luc de Vos
Werner Vlaeminck
Dienst Grondzaken Arnout Laureys
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Agenda
1. Goedkeuring verslag 29 januari 2020
2. Terugkoppeling beslissingen CBS
3. Infrastructuur
a. Ontwerpplan Bommelstraat (Pintestraat – spoorweg)
b. Resultaat evaluatie Eeuwfeestlaan
c. Resultaat evaluatie C. Buysselaan – H. Verriestlaan
d. Resultaat evaluatie Den Duiver
e. Resultaat evaluatie Grote Steenweg
4. Werkgroep mobiliteit Erasmus
5. Korte termijn openbaar vervoer-plan
6. Advies omgevingsvergunningen
7. Varia
1. Bedoeling en afspraken
De vergadering wordt ten gevolge van de corona-maatregelen online gehouden onder de vorm
van een Zoom-meeting en verloopt zoals een gewone mobiliteitsraad. De leden van de
mobiliteitsraad kunnen eventuele opmerkingen doorgeven aan de voorzitter of secretaris tegen
ten laatste 25 mei 2020. Het verslag zal dan ter goedkeuring voorgelegd worden op de raad
van 27 mei 2020.
2. Goedkeuring verslag 29 januari 2020
Geen opmerkingen.
3. Terugkoppeling beslissingen CBS
Lijn 76 via Pintestraat: de gemeente heeft vandaag een overleg gehad met De Lijn, waarin o.a.
de route van de bus via de Pintestraat besproken werd. De Lijn heeft laten weten dat zij niet
meer via Polderbos zal rijden zolang de verkeersplateaus niet aangepast zijn. Dit om verdere
schade aan de bussen te voorkomen, waarvoor men niet de capaciteit en intentie heeft om
deze constant te herstellen. De Lijn zal de route daarom via de Pintestraat verder zetten tot
eind 2021, waarna het nieuwe vervoersplan zal ingevoerd worden. De gemeente zal met De
Lijn bekijken welke mogelijkheden er zijn om het draaien van de bus naar de Pintestraat vlotter
te laten verlopen.
In de vorige raad werd de toegang tot het Speelbos voorgelegd ter advies. Er werd toen
geadviseerd om een toegang te voorzien recht op de doorgang via het bos langs de visvijvers
en een bijkomende toegang meer noordelijk in de Hemelrijkstraat. In de vergunning werd er
beslist om de hoofdtoegang te behouden in de bocht. Daarnaast legt de vergunning een
bijkomende toegang op, tegenover het wegeltje van de Borluutlaan naar de
Scheldeveldestraat. Er zullen maatregelen nodig zijn om zowel het oversteken als het parkeren
te regelen. De reeds voorziene toegang in de Hemelrijkstraat zelf blijft behouden.
4. Infrastructuur
a. Ontwerpplan Bommelstraat (Pintestraat – spoorweg)
Er zouden een 20-tal bomen verloren gaan in het gedeelte tussen het Polderbos en de
spoorweg. Dit wordt betreurd, maar is onvermijdbaar om beide fietspaden en het
voetpad aan te leggen. Men vraagt of de bomen gecompenseerd kunnen worden op het
terrein van Erfgoed.
De politie geeft aan dat haaks parkeren de minst goede oplossing is om veilig te
parkeren. Er wordt echter aangegeven dat er geen kruisende bewegingen mogelijk zijn
met fietsers/voetgangers en dat kinderen dus ook niet achter de haaks geparkeerde
wagens dienen te komen. De bufferstroken langs beide kanten van het fietspad zijn
voldoende groot om te vermijden dat kinderen op het fietspad lopen.
Er wordt gevraagd of de parkings aan de serviceflats gebruikt mogen worden, maar
deze zijn privé.

Er wordt gevraagd om goede fietsenstalling en bakfietsstalling te voorzien aan ’t
Bommeltje. Er moet rekening gehouden worden met een goede verlichting in de straat.
Op 19 mei is er een participatie voor de inwoners voorzien.
b. Evaluatieformulier proefopstelling Eeuwfeestlaan
Dit wordt verder besproken in de werkgroep sluipverkeer.
Het bestuur zal hiervoor ook nog ter plaatse gaan om te luisteren naar de inwoners.
c. Evaluatieformulier proefopstelling C. Buysselaan – H. Verriestlaan
Dit wordt verder besproken in de werkgroep sluipverkeer.
De parkeeropstelling rondom het pleintje wordt door de bewoners positief geëvalueerd.
Ook het Erasmus hoort positieve feedback over de verandering, zowel van ouders,
leerkrachten als van bewoners. De mobiliteitsraad gaat niet akkoord om het volledige
plein als rotonde in te richten maar gaat akkoord om de huidige situatie permanent in te
voeren.
Er wordt aangegeven dat de leesbaarheid om het pleintje “rechtdoor” in te slaan niet
altijd duidelijk is, maar dat men hier de verkeersregels dient te volgen.
d. Evaluatieformulier proefopstelling Den Duiver
De mening van de inwoners is zeer verdeeld.
De mobiliteitsraad gaat unaniem akkoord om geen snelheidsremmende maatregelen te
nemen in doodlopende straten. Ook het principe van de zone 50 werd uitvoerig
besproken in het verleden en hier staat men nog steeds achter.
e. Evaluatieformulier proefopstelling Grote Steenweg
De politie heeft metingen uitgevoerd in de Boeregemstraat tijdens en voor de werken.
In de spits is er sprake van 200 voertuigen in deze straat. De snelheid was onder
controle. Gezien de vlottere doorstroming op de N60 vermoedt de politie dat het
sluipverkeer op de Grote Steenweg zal afnemen.
De knip mag van de mobiliteitsraad terug afgeschaft worden. Men raadt aan om een
invoegstrook op de N60 te voorzien.
AWV is vragende partij om alle doorsteken over middenbermen op de gewestwegen te
sluiten. Dit geldt ook voor de oversteek ter hoogte van de Grote Steenweg op de N60.
Dit omwille van de veiligheid en een betere doorstroming op de gewestwegen.
Dit zal verder besproken worden in de werkgroep sluipverkeer.

5. Werkgroep mobiliteit erasmus
De werkgroep heeft een nota voorbereid met een aantal concrete oplossingen voor knelpunten.
Er wordt voorgesteld om dit te bespreken op de thema-mobiliteitsraad van 27 mei.

6. Korte termijn openbaar-vervoersplan
De antwoorden van De Lijn op de onderzoeksvragen van de gemeente worden voorgesteld.
De mobiliteitsraad merkt op dat de omrijfactor te hoog is om het station te bedienen door de
lijn die ook het centrum van De Pinte bedient. Dit impliceert dus dat De Lijn de bediening van
het station van De Pinte niet prioritair beoordeeld ten opzichte van andere punten. Er is echter
weinig meerwaarde om de lijn die het centrum bedient te laten vallen ten koste van de
bediening van het station. De gemeente ziet wel potentieel in de bediening van het station door
lijn 34 door te trekken van de Langevelddreef naar het station. Dit impliceert immers een
rechtstreekse verbinding van Sint-Martens-Latem naar het station van De Pinte, wat de
parkeerdruk rondom onze stationsomgeving kan doen afnemen.

De antwoorden op de onderzoeksvragen verwachten ook dat iedereen altijd de fiets kan/zal
nemen om verplaatsingen te doen. Dit impliceert dat er overal zal ingezet moeten worden op
goede fietsverbindingen. Bovendien zal het aantal fietsstallingen aan de overgebleven
bushaltes dan ook sterk moeten toenemen.

7. Advies omgevingsvergunningen
Er wordt geen advies gevraagd.

8. Varia
- Leen Gryffroy merkt dat zij nog niet uitgenodigd werd voor de werkgroep sluipverkeer. Hier is
blijkbaar een miscommunicatie gebeurd, maar zij zal uitgenodigd worden om deel te nemen aan
de werkgroep. Er werd nog gezocht naar input van inwoners uit Zevergem. Eddy De Schuyteneer
zal ook aansluiten aan de werkgroep, Luc Van Melckebeke wilt de nota nalezen.
- Er wordt gevraagd om het snelheidsinformatiebord in Den Beer verderop in de straat te plaatsen.
Noteer alvast de volgende data van de mobiliteitsraad in uw agenda:
 27 mei – mobiliteit Erasmus
 24 juni– snelheidsremmende maatregelen en sluipverkeer
 26 augustus - parkeerbeleid
 30 september
 28 oktober – zwaar verkeer
 25 november

