MOBILITEITSRAAD
- - Woensdag 27 mei 2020 / 20u00 – via Zoom - -
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Agenda
1. Goedkeuring verslag 6 mei 2020
2. Terugkoppeling beslissingen CBS
3. Schoolomgeving Erasmus
4. Advies omgevingsvergunningen
5. Varia
1. Goedkeuring verslag 6 mei 2020
Geen opmerkingen.
2. Terugkoppeling beslissingen CBS
Om de afstandsregels ten gevolge van de corona-crisis te kunnen eerbiedigen werd ter hoogte
van de schoolingangen een autoluwe zone ingevoerd om de kinderen veilig te kunnen afzetten
en afhalen. Deze werd ondertussen reeds geëvalueerd en bijgestuurd.
In de Memlinglaan en Breughellaan (De Boomhut) en het Polderbos (Gemeentelijke
basisschool) werd de maatregel opgeheven wegens voldoende ruimte op openbaar domein. Ter
hoogte van de Vrije Basisschool De Pinte, De Kleine Prins en de Vrije Basisschool Zevergem
werd de maatregel licht aangepast.
Er wordt gevraagd om aan de Vrije Basisschool De Pinte af te spreken met de school dat de
dranghekkens aan de Koning Albertlaan niet de volledige straat dienen af te sluiten, gezien de
parking aan het gemeenteplein nog toegankelijk blijft.
3. Infrastructuur
Geen punten.

4. Werkgroep mobiliteit erasmus
De werkgroep ter zake identificeerde 7 grote uitdagingen. De mobiliteitsraad bespreekt de
punten achtereenvolgens.
Snelheid
De werkgroep stelt voor om een vaste zone 30 in plaats van een variabele zone 30 te
installeren ter hoogte van de schoolpoorten. In het mobiliteitsplan werd gekozen voor
variabele zones 30. De raad wenst dit zo te behouden.
In de werkgroep “sluipverkeer” stelt men voor om een versmalling met plateau te
maken ter hoogte van de schoolpoort, conform de ingang aan de Vrije Basisschool. In
de Vredestraat is ook een versmalling, maar zonder plateau. Voor de uniformiteit zou
ook een plateau aangelegd kunnen worden in de Vredestraat.
Er wordt ook voorgesteld om een rode rem te installeren ter hoogte van de schoolpoort
in de Polderdreef. In plaats van een rode rem kunnen ook “handbediende”
verkeerslichten worden geplaatst. Dit is een veilige oplossing. De mobiliteitsraad stelt
voor om eerst te kijken om een versmalling en plateau aan te leggen en pas nadien te
kijken of verkeerslichten nog nodig zijn.
Er wordt gevraagd of de ingang langs de Polderdreef als ingang niet vermeden kan
worden en dat de leerlingen via de andere locaties naar binnen gaan. De school wil net
het Europaplein behouden als kiss-and-ride, dus de oversteek aan de Polderdreef dient
behouden te blijven.
Vredestraat en kruispunt Post
De raad stelt voor om voor het postgebouw een dubbelrichtingscorridor in te richten
tussen Anthierenslaan en Kasteellaan voor fietsers.

De leden van de mobiliteitsraad mogen de komende weken concrete voorstellen
doorsturen naar Arnout om de doorstroming voetgangers-fietsers te verbeteren.
J. Anthierenslaan
Er dient een onderscheid gemaakt te worden op korte en op lange termijn. Op lange
termijn kan er voorzien worden in troittoirs en een andere verkeersafwikkeling. Maar op
korte termijn dient er ook een oplossing te komen.
Er wordt aangegeven dat er verwarring bestaat over het feit of voetgangers links of
rechts van de baan moeten gaan. Het is immers geen “groep”, maar men stapt wel in
groep naar de school. De mobiliteitsraad vraagt om de leerlingen te sensibiliseren om
links te lopen van de kant van de weg richting het Erasmus.
Er zijn geen ongevallen bekend in de J. Anthierenslaan.
Zebrapad Kasteellaan
De beste plaats voor een zebrapad zal worden bekeken na de werken aan het Erasmus.
Verkeersstroom pleintje Cyriel Buysselaan
Er wordt voorgesteld om de voorrang van rechts te behouden en dit duidelijk te
signaleren. Dit kan gebeuren door het markeren van de as van de weg (stippellijn).
Parking Sportwegel
De mobiliteitsraad stelt voor om de parking te fatsoeneren door onder meer de
parkeerplaatsen in de Sportwegel duidelijker te markeren en deze locatie als parking
beter kenbaar te maken. De school zal het gebruik van de parking in de Sportwegel bij
ouders en leerkrachten promoten.
Doorsteek over het schoolterrein voor K&R
Er wordt positief advies gegeven om de toegang tot het Erasmus als
éénrichtingsverkeer van de Polderdreef richting het Louis Paul Boonpark verder uit te
werken. De bewoners moeten hierover geraadpleegd worden. Een concreet voorstel zal
terug gekoppeld worden naar de mobiliteitsraad.

5. Advies omgevingsvergunningen
Geen adviezen.

6. Varia
-

De werkgroep Sluipverkeer en Snelheidsremmende maatregelen heeft volgende week haar laatste
meeting. Het verslag wordt ruime tijd voor de vergadering van de Mobiliteitsraad van 24 juni
doorgestuurd, gezien dit een lijvig document is. Er wordt aan de leden van de Raad gevraagd om
het document vóór de volgende vergadering.

-

Er bestaat een nieuw burgerinitiatief om snelheid/aantal verplaatsingen te meten. Dit heet
“Telraam” (https://www.telraam.net/). De schepen vraagt of er iemand hier ervaring mee heeft
en of de mobiliteitsraad hier een meerwaarde in ziet voor de gemeente. Dit kan gebruikt worden
in stedelijke gebieden, zoals Gent en Leuven. Men stelt voor om naar hun ervaring te polsen.
Mobiel21 is ook één van de initiatiefnemers en kan ook gecontacteerd worden.

Noteer alvast de volgende data van de mobiliteitsraad in uw agenda:
 24 juni– snelheidsremmende maatregelen en sluipverkeer
 26 augustus - parkeerbeleid
 30 september
 28 oktober – zwaar verkeer
 25 november

