MOBILITEITSRAAD
- - Woensdag 30 september 2020 / 20u00 – via Zoom - -
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Agenda
1.
Goedkeuring verslag 30 september 2020
2.
Terugkoppeling beslissingen CBS
3.
Infrastructuur
a. Snelheidsremmende maatregelen
b. Verbod zwaar verkeer
C. Bocht Eeuwfeestlaan
4.
Aankoop telraam
5.
Advies omgevingsvergunningen
6.
Varia

1. Goedkeuring verslag 30 september 2020
Geen opmerkingen.
2. Terugkoppeling beslissingen CBS
De schoolstraten blijven in voege na de herfstvakantie. Er wordt een brief gestuurd naar de ouders
om de afspraken op te frissen en te wijzen op het belang van goed verlichte en zichtbare fietsers.
Er wordt een brief gestuurd naar de inwoners van de Keistraat voor de evaluatie van de
snelheidsremmende maatregelen. De link voor de evaluatie wordt ook op facebook en via de digitale
nieuwsbrief verspreid.
De voorrangswijziging in de Oude Gentweg werd uitgevoerd.
De feedback ivm de haltes werd doorgegeven aan De Lijn. De eindhalte van de Groenstraat zal
verlegd worden naar het Polderbos. Er werd gevraagd aan De Lijn om de halte aan Den Beer te
behouden. Het college heeft gevraagd om de halte aan de Kastanjestraat toch te voorzien. Voor
toegankelijke haltes wordt er gekeken naar de halte aan het Europaplein en deze aan de Duivebeek
(Baron de Gieylaan). Hiervoor komen er binnenkort ook Vlaamse subsidies.
Het verbod op bromfietsen langs het fietspad tussen Moerkensheide en de Pintestraat werd
ingevoerd.
3. Infrastructuur
a. Snelheidsremmende maatregelen
De flitsresultaten van september werden doorgestuurd naar de leden van de mobiliteitsraad.
Hieruit blijkt dat er in de Grote Steenweg door veel bestuurders te rap gereden wordt. In de
nota van de werkgroep sluipverkeer en snelheidsremmende maatregelen wordt voorgesteld om
asverschuivingen te maken op verschillende locaties op de Grote Steenweg.
De gemeente heeft daarom vier locaties voorgesteld om asverschuivingen te plaatsen. Hier
gaat de mobiliteitsraad mee akkoord, maar men vraagt hoe dit gesignaleerd gaat worden.
Arnout geeft aan dat dit zal gebeuren met de nodige signalisatie (A7’s, B19, B21).
Er wordt opgemerkt dat de bloembakken duidelijk gesignaleerd moeten, bv. door reflecterende
paaltjes in de bloembakken te plaatsen. De bloembakken worden best ook geplaatst onder
verlichting zodat ze goed zichtbaar zijn. De politie geeft ook aan dat er belijning geplaatst kan
worden om de zichtbaarheid te verbeteren. De politie vraagt ook om de versmalling niet ‘te
soft’ te maken, zodat wagens effectief moeten afremmen.
Het belang van de zichtbaarheid wordt nog eens in de verf gezet, gezien de snelheid op de
Grote Steenweg reeds hoger ligt dan in de Keistraat.
Er wordt geopteerd om de Koning Leopoldlaan mee te nemen bij het circulatieplan van de
stationsomgeving en daar nog geen maatregelen te treffen momenteel.

b.

Verbod zwaar verkeer
Er wordt opgemerkt dat er veel vrachtverkeer in de schoolomgevingen rijdt tijdens begin en
einduren van de scholen. De gemeente stelt voor om ter hoogte van de scholen de straten af
te sluiten tijdens het begin- en einduur van de school. De mobiliteitsraad verwijst dit door
naar de werkgroep “Zwaar verkeer”, die in 2021 zal samen komen.

C.

Bocht Eeuwfeestlaan
De gemeente heeft door Veneco een voorstel laten uittekenen met ‘druppels’ en met een Tkruispunt. Veneco heeft echter zelf een voorstel gedaan dat volgens hen een beter voorstel is.
Dit komt neer op de huidige opstelling.
Er wordt gevraagd om de middellijn van de bocht te arceren, zodat deze duidelijker zichtbaar
is. Op die manier wordt ook vermeden dat de bocht afgesneden wordt.
De inwoners van de straat geven aan dat de bocht momenteel te smal is, waardoor er een
onveiligheidsgevoel optreedt bij fietsers die worden voorbij gestoken door wagens. Niet
iedereen is het hiermee eens, gezien de versmalde bocht net aanleiding geeft tot trager
verkeer.
Er wordt aangegeven dat het verkeer uit de Toekomstlaan richting de Pintestraat momenteel
niet wordt afgeremd.
In de werkgroep snelheid en sluipverkeer werd gesuggereerd om een bijkomende zigzag te
plaatsen in de Eeuwfeestlaan tussen de Pintestraat en de Toekomstlaan.
De mobiliteitsraad adviseert om de keuze terug te koppelen naar de inwoners van de
Eeuwfeestlaan.

4. Aankoop telraam
De gemeente stelt voor om 6 telramen aan te kopen om het verkeer te tellen in de omgeving van
Den Beer – Grote Steenweg. Hiervoor werden 6 locaties voorgesteld waar de gemeente zal zoeken
naar een geschikte woning en met die inwoners een overeenkomst aangaan.
Er wordt opgemerkt dat de gebruikersovereenkomst sterk vanuit de gemeente vorm gegeven werd,
gezien bij evt. schade het toestel dient betaald te worden door de inwoners. Om mensen te
overtuigen dit te hangen, wordt dit beter niet of anders geformuleerd.
De politie merkt op dat dit goedkopere toestellen zijn, waarmee rekening gehouden dient te worden
in de resultaten. Op vlak van snelheid is er een afwijking van 10%, maar in het kader van het aantal
passages zijn deze betrouwbaarder. Ze dienen ook goed gekalibreerd te worden. De gemeente zal
manuele tellingen uitvoeren om de gegevens van de telramen te controleren.
Het idee van het bestuur is om de telramen in te zetten om in participatie met de burger verkeer in
kaart te brengen en te tellen.
Als dit positief geëvalueerd worden zullen er bijkomende telramen aangekocht worden.
5. Advies omgevingsvergunningen
Er wordt geen advies gevraagd.

6. Varia
Er wordt opgemerkt dat er voor bepaalde opritten de straatgoot wordt opgevuld met asfalt,
rubberen matten of houten planken. Dit gebeurt om met de wagen vlot de oprit te bereiken,
zonder schade aan de voertuigen. Er wordt voorgesteld om deze problematiek mee op te nemen
in het reglement ‘openbaar domein’, net zoals het parkeren in de bermen.
Er wordt gevraagd of er Vervoer op Maat kan worden voorzien voor de scholen waar geen vaste
busbediening (meer) voorzien wordt. Dit werd aangekaart op de vervoerregioraad vandaag,
maar er werd geantwoord dat dit niet kadert binnen Vervoer op Maat (VoM). VoM is voorzien
voor specifieke doelgroepen die minder mobiel zijn. Voor schoolvervoer verwijst men naar
evenementenvervoer, maar dit komt pas in een latere fase aan bod.
- De werkgroepen voor 2021 zullen op de volgende mobiliteitsraad verder besproken worden

Noteer alvast de volgende datum van de volgende mobiliteitsraad in uw agenda:
 25 november

