MOBILITEITSRAAD
- - Woensdag 30 september 2020 / 20u00 – via Zoom - -
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Agenda
1.
Goedkeuring verslag 24 juni 2020
2.
Terugkoppeling beslissingen CBS
3.
Infrastructuur
a. Terugkoppeling evaluatie schoolstraten
b. Evaluatie snelheidsremmende maatregels Keistraat
c. Brommers Bospad
d. Voorrangswijziging fietssnelweg F7 – Oude Gentweg
4.
Evaluatie Mobiliteitsplan – plan van aanpak
5.
Spreiding haltes De Lijn
6.
Advies RUP Zevergem
7.
Advies omgevingsvergunningen
a. Dorp Zevergem
8.
Varia

1. Goedkeuring verslag 24 juni 2020
Bij het variapunt over de loslopende dieren werd er aangehaald dat er ook loslopende wild is in
het Parkbos en de vraag gesteld om hiervoor signalisatie te voorzien. Dit werd niet vermeld in
het verslag. Arnout licht toe dat dit met Stad Gent besproken werd maar dat de stad deze
borden slechts uitzonderlijk plaatst, op basis van ongevallencijfers. Bij gebrek aan incidenten
worden dergelijke borden ook niet voorzien langs de Klossestraat.
2. Terugkoppeling beslissingen CBS
De schoolstraten werden opnieuw ingevoerd bij de start van het schooljaar aan de VBS De
Pinte en VBS Zevergem. Hiervoor werd er een bevraging gedaan bij de scholen, buurtbewoners
en handelaars. In de toekomst zal dit verder geëvalueerd worden, na intrede van de winter, om
te kijken waar er verbeteringspunten zijn. Zo zal er duidelijkere signalisatie komen om de
schoolstraten te duiden. Bij definitieve invoering zal ook een definitieve oplossing voor de
nadars (in de vorm van draai- of slagbomen) bekeken worden. Er wordt opgemerkt dat de
nadar aan de Koning Albertlaan soms op het voetpad staat en daardoor niet zichtbaar is.
Het college van burgemeester en schepenen bedankt de werkgroep “Snelheid en sluipverkeer”
voor de uitgebreide nota. Deze nota zal gebruikt worden om op korte termijn ad hoc te
reageren op bepaalde klachten uit straten. Zo werd er reeds bij het overleg met de inwoners
van de Eeuwfeestlaan rekening gehouden met de visie uit de nota. Ook andere vragen werden
op basis hiervan beantwoord. De visie van de werkgroep zal nog niet op korte termijn over de
gemeente uitgezet worden, maar samen met het mobiliteitsplan bekeken worden bij
aanpassingen in bepaalde straten.
Er was een opmerking over het zone 30-bord in de Polderdreef dat niet zichtbaar was, hiervoor
werden de inwoners aangeschreven. Ook enkele andere opmerkingen over hagen werden door
de dienst Grondzaken naar de betrokken inwoners terug gekoppeld.
Wat betreft paardenmest op straat werd er een communicatie in het infoblad gezet en werd er
ook al door de maneges op gereageerd.
3. Infrastructuur
a. Terugkoppeling evaluatie schoolstraten
Op vlak van veiligheid wordt de schoolstraat door de respondenten veel veiliger ervaren als de
situatie van ervoor.
De modal split van voor en na de invoer is weinig veranderd. Een groot deel respondenten
geeft aan dat de kinderen meer begeleid met de fiets naar school zouden komen als de
schoolstraten behouden blijven. Ook het aantal kinderen dat zelfstandig te voet komt is licht
gestegen. Er is een lichte dalende trend in het aantal kinderen dat met de auto gebracht wordt.
De globale score van 76% van de respondenten bedraagt meer dan 6/10.

Er wordt aangegeven dat er in Zevergem ’s ochtends geen schoolstraat meer nodig is, omdat
de kinderen druppelsgewijs toekomen. ’s Avonds is de straat na 15 minuten weer vrij, zodat er
ook voor de bus geen probleem is. Bij het draaien ’s ochtends is er een probleem met veiligheid
omdat de wagens draaien op de voetpaden.
Zowel in Zevergem als in De Pinte is het moeilijk om vrijwilligers te vinden om de straat af te
zetten. Dit wordt verder opgenomen in overleg tussen de scholen en de gemeente.
Er wordt gevraagd om de herhaling van de schoolstraten ook aan de zijstraten op het traject te
plaatsen.
Er wordt gevraagd waarom het idee van de schoolstraat niet in de Kasteellaan is ingevoerd. Dit
zal later nog bekeken worden, gezien dit momenteel niet mogelijk is door de bouwwerken op
de Erasmussite. Er wordt ook opgemerkt dat de maatregel in het kader van Covid19 ingevoerd
werd, maar dat de ouders zich niet houden aan de afstandsregels. De schepen laat weten dat
de positieve reacties van schoolgaande jeugd, hun ouders en de scholen ertoe geleid hebben
dat het idee van de schoolstraat ook los gezien wordt van de Covid-situatie. De overlast
hiervan voor handelaars en inwoners is miniem gezien de korte periode dat de straat afgesloten
is.
b. Evaluatie snelheidsremmende maatregels Keistraat
Er werd een voorstel voor de vragenlijst opgemaakt door de gemeente voor de evaluatie van
de snelheidsremmende maatregelen in de Keistraat.
Er wordt gevraagd of er ook een vrij veld is voor opmerkingen. Dit is het geval.
Er wordt gevraagd of de zijstraten ook bevraagd worden. Dat is momenteel niet voorzien. Er
wordt voorgesteld om de bevraging ook open te trekken naar andere inwoners via de website
en Facebook.
c.

Voorrangswijziging fietssnelweg F7 – Oude Gentweg
De provincie stelt voor om de fietssnelweg F7 in de Oude Gentweg, ter hoogte van het plateau
bij het binnen rijden van de fietsstraat, in de voorrang te brengen t.o.v. de Oude Gentweg.

Er wordt aangegeven dat de haag komende van Gent dan een deeltje weg genomen moet
worden, gezien een ligfiets die van Gent komt niet zichtbaar is voor wagens komende van de
Klossestraat.

Er wordt aangegeven dat de fietsers daar reeds intuïtief hun voorrang nemen, ondanks dat ze
die vandaag niet hebben. De fietsers komen immers van een fietspad op een straat. De
meerderheid vindt het echter goed om de voorrang zo aan te passen, gezien wagens op de
fietsstraat voorrang dienen te verlenen aan de fietsers en de wagens toch al afgeremd worden
door het plateau.
Er wordt opgemerkt dat de situatie aan de andere kant van de Oude Gentweg gelijkaardig is en
dat dit ook aangepast kan worden.
Er wordt opgemerkt dat het kruispunt aan de Rijvisschestraat – Rijvisschepark zeer onduidelijk
en gevaarlijk is. Dit zal doorgegeven worden aan de Provincie.
4. Evaluatie mobiliteitsplan – plan van aanpak
Er wordt voorgesteld om thema’s op te sommen en deze aan de bevolking voor te leggen, met
de vraag wie dit verder wilt uitwerken in kleine werkgroepen (al dan niet online). De
mobiliteitsraad kan evt. deze topics aanreiken. Dit zou bv. ook in de seniorenraad (en andere
raden) aan bod kunnen komen om te bekijken wat er geëvalueerd kan worden.
Het gevaar van geïnteresseerde mensen is dat je geen goede vertegenwoordiging hebt van de
bevolking. Dergelijke mensen dienen al goed gemodereerd te worden. De mobiliteitsraad
ondersteunt wel het idee om willekeurige mensen uit te kiezen, zodat er een steekproef van de
bevolking is.
Via de website “depinteonderweg.be” kan er ook een bevraging komen om laagdrempelig de
bevolking te bevragen. Hierbij dient er wel rekeningen gehouden te worden dat oudere mensen
digitaal niet gemakkelijk bereikt kunnen worden. Een combinatie van beide methoden is dus
wenselijk.
5. Spreiding haltes De Lijn
De VBS Zevergem gebruikt de bus vaak om buiten de spits naar Gent te gaan. Deze bus valt
weg, wat een probleem is voor de school. Arnout gaat na of transport voor de scholen onder
Vervoer op Maat valt/kan vallen.
De mobiliteitsraad is voorstander om de eindhalte van de Groenstraat te verplaatsen naar de
Bommelstraat.
De halte aan Den Beer dient behouden te worden, gezien de vaste buslijn in Dorp Zevergem
verdwijnt.
Voor Lijn 34 wordt voorgesteld om een bijkomende halte te maken op het kruispunt
Langevelddreef - Kastanjestraat. De mobiliteitsraad ziet hier geen meerwaarde in.
6. Advies RUP Zevergem
Op 23 september was er een info-avond voorzien voor de toelichting van het RUP.
Het RUP wil van Zevergem een meer dynamisch dorp te worden. De auto mag daarbij de
hoofdrol niet meer opeisen. De inrichting van het openbaar domein dient afgestemd te worden
op maat van de trage weggebruiker.
Krachtlijnen:
- Het stimuleren van handel en horeca binnen de dorpskern.
- Het creëren van een centrale ontmoetingsruimte rond de kerk waar voorzieningen
worden gebundeld.
- Parkeermogelijkheden voorzien en de inrichting ervan afstemmen op de
omgevingscontext.
De mobiliteitsraad heeft geen opmerkingen.

7. Advies omgevingsvergunningen
a. Dorp Zevergem
Bij deze nieuwe bebouwing is de ontsluiting van de garage en bovengrondse
parkeerplaatsen voorzien via de parking van de Blijpoel, via een grindweg.
De Gecoro heeft er al op gewezen dat dit tegen de principes van het RUP ingaat om het
plein te gebruiken als toegangsweg. De Gecoro heeft voorgesteld om de toegang te
voorzien via de privé-weg aan de andere kant van de bebouwing. Er wordt voorgesteld
of de gemeente deze privé-weg niet kan onteigenen op kosten van de
projectontwikkelaar.
Er wordt opgemerkt dat de rooilijn niet verplaatst wordt, waardoor het voetpad ter
hoogte van de school niet verbreed kan worden. Er wordt ook geen trage verbinding
gemaakt tussen het Dorp en de parking Blijpoel.
Het aantal parkeerplaatsen is minder dan 2 per woonentiteit. De kans bestaat dat de
inwoners van de nieuwe blokken zich parkeren op de parking van de Blijpoel, waardoor
er daar minder plaats is voor de kiss-and-ride voor de school tijdens de schoolstraten.
De mobiliteitsraad adviseert om een open trage verbinding te voorzien van Dorp naar
de parking van de Blijpoel. Gezien het over 30 parkeerplaatsen gaat stelt men voor om
een waterdoorlatende klinkerverharding te voorzien en geen grind. De raad vraagt om
de projectontwikkelaar op te leggen om een strook van 2 of 3 meter af te staan om het
voetpad te verbreden.
De mobiliteitsraad adviseert om de parking van de appartementen te ontsluiten via
Dorp en niet via de parking Blijpoel.
De raad wijst er ook op dat de hinder voor de school tijdens de werken minimaal moet
zijn. Ook het Werfcharter moet opgelegd worden.
8. Varia
- De dienst Vrije Tijd heeft in de uitleendienst mobiele plexischermen beschikbaar om uit te lenen
voor activiteiten.
- Oproep voor vrijwilligers tellingen (verkeerstellingen, parkeertellingen, kruispunttellingen, …)
Joe Rogge en Yo Deconinck zijn alvast kandidaat
- Er wordt gevraagd wat de timing is om terug te koppelen naar de Eeuwfeestlaan ivm het overleg
met de buurtbewoners. Intercommunale Veneco zal enkele voorstellen voor het kruispunt
Eeuwfeestlaan – Toekomstlaan uitwerken die op de volgende mobiliteitsraad toegelicht worden. Er
wordt een brief uitgedeeld aan de inwoners in de loop van deze week met de stand van zaken.
- Er is een melding binnengekomen ivm overlast van bromfietsen op het Bospad, het fietspad tussen
de Pintestraat en Moerkensheide. Er is een verbod op bromfietsen op het eerste deel van het
fietspad (Pintestraat – Elsboslaan), maar niet op het vervolg ervan. De mobiliteitsraad stel voor om
dit door te trekken.
- De mobiliteitsraad vraagt aan de gemeente om te bekijken of de haakse parkeerplaatsen in de
Langevelddreef vervangen kunnen worden door langse parkeerplaatsen.
Noteer alvast de volgende data van de mobiliteitsraad in uw agenda:
 28 oktober
 25 november
De thema-werkgroepen “Parkeerbeleid” en “Zwaar verkeer” worden uitgesteld naar 2021.

