MOBILITEITSRAAD
- - Woensdag 25 november 2020 / 20u00 – via Zoom - -
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Maximaal 5 geïnteresseerde burgers Maria-Paula Pee
Hans De Ruyter
Sammy Dalewyn
Yo Deconinck
Gemeentelijke basisschool Greet Naessens
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
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CD&V Erik Van De Velde
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Agenda
1. Goedkeuring verslag 28 oktober 2020
2. Terugkoppeling beslissingen CBS
3. Infrastructuur
a. Langevelddreef – parkeren op het fietspad
b. Voetpaden: 1 kant of beide kanten straat?
4. Werkgroepen 2021
5. Advies omgevingsvergunningen
6. Varia

1. Goedkeuring verslag 28 oktober 2020
Geen opmerkingen.
2. Terugkoppeling beslissingen CBS
Het college bekijkt de mogelijkheden voor het kruispunt van de Eeuwfeestlaan – Toekomstlaan en
zal de beslissing over het definitieve scenario terugkoppelen naar de inwoners.
De telramen zijn besteld en onderweg.
3. Infrastructuur
a. Langevelddreef – parkeren op het fietspad
Er wordt voorgesteld om ter hoogte van de bakker de haakse parkeerplaatsen te vervangen
door langse parkeerplaatsen. De raad adviseert om dit met de bakker op te nemen.
Ter hoogte van de viswinkel is er minder ruimte om haaks te parkeren. Er wordt voorgesteld
om daar ook langsparkeren in te voeren. Dit kan afgedwongen met paaltjes. Als er
parkeervakken geschilderd zijn is men eveneens verplicht om in dat vak te staan. Dan hoeven
er ook geen paaltjes te komen. Er wordt gevraagd of dit eerst in proefopstelling kan
uitgeprobeerd worden.
Er wordt besproken of er ter hoogte van de rijhuizen langsparkeren ingevoerd kan worden.
Gezien dit geen gemakkelijke situatie is, dient dit op lange termijn bekeken te worden.
De gemeente stelt voor om een bevraging te doen bij de inwoners om de parkeerdruk in kaart
te brengen.
b. Voetpaden: 1 kant of beide kanten straat?
De raad vraagt om het voetpad in de Baron de Gieylaan te behouden.
In de verkaveling rondom de Borluutlaan zelf stelt de raad voor om de voetpaden te behouden
aan de beide kanten van de straat en, indien mogelijk, te verbreden.
Er wordt gevraagd om het voetpad in de Scheldeveldestraat door te trekken naar het portaal
van het Parkbos, gezien dit er nu ontbreekt.
Indien er verder nagedacht wordt over het voetpad aan één kant te plaatsen, wordt er
voorgesteld om dit aan de mensen van de wijk zelf voor te leggen.
Er wordt aangegeven dat de stukken voetpad die nergens op uitkomen (in o.a. de
Scheldeveldestraat en Borluutlaan) geen meerwaarde hebben en dat deze opgebroken kunnen
worden. Op vlak van waterdoorlatendheid kan er ook geopteerd worden voor dolomiet, maar
dit is niet aangeraden om over te wandelen.

4. Werkgroepen 2021
Luc Vermassen is kandidaat voor de werkgroep parkeerbeleid. Volgende mensen zijn ook
kandidaat: Erik Van de Velde, Hans De Ruyter, Mark Van Neste, Johan van Wambeke, Els Van
Gelder en Rita Van Neste.
De werkgroep “zwaar verkeer” wordt wegens te weinig geïnteresseerden en de behandeling van
sluipverkeer in de werkgroep “snelheid en sluipverkeer” afgelast. In de plaats daarvan stelt de
gemeente het thema “veilige schoolomgevingen” voor. Geïnteresseerden zijn: Colette
Verslyppe, David Lenaerts, Lode Caenepeel
Er wordt nog een oproep gedaan naar bijkomende geïnteresseerden. De gemeente zoekt ook
een trekker die de groep wilt uitnodigen op het overleg. In de raad van januari 2021 zal er
meer toelichting gegeven worden over de uitwerking van de groepen en de timing.
5. Advies omgevingsvergunningen
Er wordt geen advies gevraagd.

6. Varia
-

-

-

Er zou iemand een boete ontvangen hebben om te voet, met de fiets aan de hand, door de
tunnel van het station te wandelen. De politie betwijfelt dit, de persoon mag hiervoor contact
opnemen met de politiezone.
Op vraag van veel lokale besturen pakt de VSV in maart 2021 uit met een grootschalige
fietsveiligheidscampagne. Een campagne waarin fietsers en chauffeurs elkaar bedanken voor hun
veilig gedrag. De gemeente zal sensibiliseringsborden bestellen om op een aantal locaties te
hangen
Er wordt gevraagd wat de stand van zaken is over de knip op de Grote Steenweg. Het bestuur
geeft aan dat men deze op korte termijn ongedaan wil maken, maar dat men hiervoor eerst met
gemeente Nazareth wil praten. Dit dient nog te gebeuren. Er wordt ook aangegeven dat de
Landuitstraat een mooi alternatief is voor fietsers op de Grote Steenweg. Dit kan misschien
opgenomen worden in het BFF-netwerk.

Noteer alvast de volgende data van de volgende mobiliteitsraden in uw agenda:
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