MOBILITEITSRAAD
- - Woensdag 24 juni 2020 / 20u00 – via Zoom - -
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Agenda
1. Goedkeuring verslag 27 mei 2020
2. Terugkoppeling beslissingen CBS
3. Infrastructuur
a. Savaanstraat
b. Autoluwe schoolomgeving
4. Advies omgevingsvergunningen
a. Ruimtelijk Beleidsplan Nazareth
5. Werkgroep snelheid en sluipverkeer
6. Varia

1. Goedkeuring verslag 27 mei 2020
Geen opmerkingen.
2. Terugkoppeling beslissingen CBS
Bij het inrijden van de Pintestraat vanuit de Groenstraat (rotonde Polderbos) heeft de bus de
volledige rijwegbreedte van de Pintestraat nodig voor het draaimanoeuvre. Er is hierbij
onvoldoende zicht op tegemoetkomend verkeer. Dit verkeer dient op voldoende afstand voor
het kruispunt te stoppen om de bus te laten passeren. Bij het uitrijden van de Pintestraat
belemmert de gelede bus de doorgang voor indraaiend verkeer. Bij het uitrijden dient de bus
ook zeer ruim uit te rijden. De Lijn stelt omwille van de moeilijke draaimanoeuvres op het
kruispunt Kerkplein - Pintestraat, en in functie van de duidelijkheid naar de reizigers toe, voor
om de halte Groenpark niet meer te bedienen met lijn 76 (tot invoering van het nieuwe
vervoersplan). In het nieuwe vervoersplan (van start eind 2021) is de halte Groenstraat
voorzien als eindhalte.
3. Infrastructuur
a. Savaanstraat
De mobiliteitsraad is unaniem akkoord met deze aanpassing. Er wordt opgemerkt dat er evt.
paaltjes of betonblokken geplaatst kunnen worden om de doorgang fysiek af te sluiten.
b. Evaluatie schoolstraten
VBS Zevergem
De directie geeft aan dat de schoolstraat noodzakelijk is bij het begin en einde van de school,
gezien de verspreide aankomst en omdat er zeer snel gereden wordt als er geen nadars staan.
Dit gaf een gevaarlijke situatie gezien het circulatieplan van de school en de bestaande
schoolomgeving. Met gebruik van één nadar bleek dat er nog veel wagens door reden, maar
dat was niet meer het geval zodra er twee nadars stonden.
In het begin waren er klachten uit de Molenstraat, maar nadat de signalisatie aangepast werd
en er een vrijwilliger de signalisatie zet en wegneemt, is dit probleem opgelost. Zonder
vrijwilliger is dit voor de school echter niet haalbaar.
Er komen nu meer mensen met de fiets naar VBS Zevergem. Dit is deels door het goede weer,
maar dit zou ook kunnen zijn doordat de schoolomgeving veiliger is. Er wordt aangegeven dat
het nu zomer en coronatijd is, waardoor dit een vertekend beeld geeft.
Sommige automobilisten zijn wat geïrriteerd dat ze moeten rondrijden, maar er zijn
hieromtrent nog geen problemen geweest.
VBS De Pinte
De fietsenrekken staan nu langs de straat in Baron de Gieylaan, waardoor de kinderen de fiets
op slot moet doen vanop straat. In pre-coronatijden werd de toegang tot de school voor
fietsers echter voorzien via de Polderdreef.
In de Koning Leopoldlaan is het drukker om als fietser te vertrekken en weg te rijden door de
omleiding van de wagens en de vele geparkeerde wagens (en werfverkeer) in de straat.
Voor de schoolbus diende de nadar al eens verzet te worden maar dit was geen probleem.

De handelaars in de autoloze zone vonden het minder aangenaam, maar voor hun klanten werd
er doorgang voorzien via de Koning Leopoldlaan.
GBS
Ter hoogte van de GBS is de situatie niet noodzakelijk voor de school zelf, gezien het er nietzo
druk is en de oversteekplaatsen reeds bewaakt worden door leerkrachten.

4. Advies omgevingsvergunning
a. Ruimtelijk Beleidsplan Nazareth
In het Ruimtelijk Beleidsplan Nazareth wordt aangegeven dat toegang tot het industriepark Eke
dient te gebeuren via de N60. De mobiliteitsraad geeft aan dat dit enkel dient te verwijzen naar
het industrieterrein zelf en niet op bezoekers van het nieuwe recyclagepark van De Pinte in de
Heirweg.
5. Werkgroep snelheid en sluipverkeer
David Lenaerts richt de nota van de werkgroep toe aan de hand van een presentatie. De
bedoeling van de werkgroep is om de mensen te sensibiliseren om in de eigen woonwijk niet te
snel te rijden. Het zijn immers vaak de inwoners zelf van (het einde van) de straat die er te
snel rijden.
Door middel van infrastructurele maatregelen poogt men een ideale situatie te creëren om een
verkeersveilige omgeving te maken. Zo worden oude wijken, zoals de K. Fabiolalaan-wijk,
ingericht volgens de principes van nieuwe wijken (Bommelhoek, Moerkensheide, Begoniapark
...). Er wordt opgemerkt dat enkele asverschuivingen onduidelijkheid geven over de
voorrangsregeling.
Er wordt aangegeven dat het principe van "objectivering" wordt gemist in de nota, gezien er
geen metingen werden uitgevoerd in al deze straten. Er is dus niet geweten of de overdreven
snelheid van enkele wagens komt of dat dit structureel is. De werkgroep geeft aan dat er, in
plaats van snelheidsmetingen, eerder de mening van de wijk gevraagd kan worden. De
werkgroep wou immers niet werken op basis van klachten, maar wou een ontwerp maken voor
het gemeentebestuur dat hiermee kan beslissen wat er verder zal gebeuren.
Er wordt aangegeven dat het plaatsen van snelheidsremmende maatregelen niet voldoende is
en dat er ook moet ingezet worden op sensibilisering. Er zou ook kunnen opgetreden worden
door meer te verbaliseren. De mobiliteitsraad vraagt of er extra controles kunnen gebeuren op
de snelheid. De politie geeft aan dat het aantal controles momenteel het maximum
overschrijdt. Het verwerkingscentrum van de centrale politie heeft ook aangegeven dat dit het
geval is.
Er wordt meegedeeld dat er gekeken wordt om vrijliggende fietspaden aan te leggen in de
Keistraat – Kortrijkseheerweg. Dit is een project in kader van de ruilverkaveling van de VLM.
Er wordt aangegeven dat er in de Daningsdreef geen snelheidsremmende maatregelen nodig
zijn gezien dit een doodlopende straat is. Op termijn zal Doeninge echter ook via de
Daningsdreef ontsluiten.
Er wordt gevraagd om specifiek naar en over speedpedelecs te sensibiliseren. Zowel de
gemeente als de politie hebben hieromtrent al veel gecommuniceerd. De politie heeft ook al
geflitst op speedpedelecs in de fietsstraat en deze vervolgens beboet. Er wordt gevraagd of een
fietser een traagrijdende auto in een fietsstraat mag voorbij steken. Dit is toegelaten. Hij mag
hiervoor ook over de helft van de straat passeren. Een speedpedelec wordt beschouwd als een
fietser in het verkeersreglement. Deze mag dus andere fietsers inhalen. Een van de komende
mobiliteitsraden zal er een toelichting gegeven worden rond speedpedelecs.

6. Varia
-

Rond het variabele zone 30-bord in de Polderdreef (richting Kerkplein) staat er een hoge haag
die het zicht belemmert.
Er wordt opgemerkt dat eigenaars van paarden volgens het GAS-reglement de uitwerpselen
van hun paarden dienen op te ruimen
Er wordt gevraagd wat de maximale hoogte mag zijn van een haag op de rooilijn en of
hieromtrent gesensibiliseerd kan worden
Er is een probleem met dieren uit het Parkbos die ontsnappen. Is er een meldpunt in de
gemeente om dit te melden en hoe snel kan de gemeente daarop reageren? De politie laat
weten dat loslopende dieren gemeld kunnen worden aan de politie.

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

