MOBILITEITSRAAD
- - Woensdag 27 januari 2021 / 20u00 – via Zoom - -
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Agenda
1. Goedkeuring verslag 25 november 2020
2. Terugkoppeling beslissingen CBS
3. Infrastructuur
a. Terugkoppeling resultaten enquête snelheidsremmende maatregelen Keistraat
b. Mobipunten en haltes Vervoer op Maat
c. Parkeerproblematiek Bomstraat
4. Werkgroepen 2021 – toelichting en timing
5. Advies omgevingsvergunningen
6. Varia

1. Goedkeuring verslag 25 november 2020
Isabelle De Colvenaer stopt haar engagement in de mobiliteitsraad. De raad dankt haar voor haar
medewerking.
2. Terugkoppeling beslissingen CBS
In het najaar werden er fietsenstallingen geplaatst in het centrum, in samenspraak met de
omliggende handelaars. Dit kaderde in een subsidiedossier van de hogere overheid, waardoor dit
niet tijdig aan de mobiliteitsraad voorgelegd kon worden. Er werden veel positieve reacties
ontvangen.
In de Langevelddreef werd er een tijdelijke markering aangebracht ter hoogte van de viswinkel om
aan te duiden dat er langs geparkeerd dient te worden. Zodra de tent wordt weggenomen, die
momenteel dienst doet in tijden van corona om de klanten buiten te laten wachten, zullen er ter
hoogte van Talent en de viswinkel langse parkeerplaatsen gemarkeerd worden. Er werd ook
signalisatie aangebracht om klanten te vragen zich correct te parkeren.
Er worden snelheidsremmende maatregelen geplaatst op de Grote Steenweg. Zodra dit gebeurd is
zal de knip aan de N60 terug geopend worden.
3. Infrastructuur
a. Terugkoppeling resultaten enquête snelheidsremmende maatregelen Keistraat
De raad bespreekt de resultaten van de enquête.
Uit metingen uit 2019 blijkt dat de v85 lager ligt dan 55 km/uur (zie bijlage). Volgens eerder
door de Mobiliteitsraad goedgekeurde principe zijn er in dat geval geen snelheidsremmende
maatregelen nodig.
Er wordt aangehaald dat de proefopstelling niet enkel snelheidsremmend werkt, maar ook
bedoeld is om sluipverkeer te weren. De raad is echter van mening dat de Keistraat veel
verkeer verwerkt omdat dit een verzamelweg is van de omliggende wijken en het moeilijk is
om het sluipverkeer daaruit te destilleren.
Er kan snelheidsremmend opgetreden worden in de Keistraat, maar dit mag de doorstroming
op de Keistraat niet verminderen. Om die reden is de raad geen voorstander van de huidige
opstelling. Er wordt aangehaald om te werken met verkeerskussens, maar deze zijn niet goed
zichtbaar voor speedpedelecs of motors.
De raad adviseert om andere opties te bekijken om de snelheid te remmen, zoals controles
door de politie of snelheidsinformatieborden.
De gemeente laat weten dat er sinds 1 februari GAS-boetes kunnen worden uitgeschreven door
de gemeentes voor snelheidsovertredingen die lager zijn 20km/u van de opgelegde snelheid.
Hierdoor behoren flits- of trajectcontroles ook tot mogelijke alternatieven voor de handhaving
door de gemeente. Juridisch is de wetgeving echter nog niet sluitend. Dit wordt verder
opgevolgd.

b. Mobipunten en haltes Vervoer op Maat
De raad wordt ingelicht over de stand van zaken van het mobipunt van De Pinte en Vervoer op
Maat. Het voorstel van de bushaltes wordt nog doorgestuurd naar de leden van de
mobiliteitsraad ter advies.

c. Parkeerproblematiek Bomstraat
In de Bomstraat merkt men dat er veel geparkeerd wordt door wandelaars. Een inwoner heeft
gevraagd om een parkeerverbod in de straat in te voeren.
De raad oordeelt dat dit geen oplossing is, gezien de parkeerdruk zich dan verplaatst naar
andere doodlopende straten. Bovendien kan er naast de rijweg geparkeerd worden en gaat dit
om een tijdelijk fenomeen tijdens de corona-periode.
4. Werkgroepen 2021
Werkgroep parkeerbeleid: Erik Van de Velde, Hans De Ruyter, Mark Van Neste, Johan van
Wambeke, Luc Vermassen, Els Van Gelder en Rita Van Neste, David Lenaerts, Luc Vermassen.
Mark Van Neste zal de werkgroep trekken.
Onderwerp: Evaluatie blauwe zone, uitbreiding blauwe zone, werking van de blauwe
zone, invoer langsparkeren Baron de Gieylaan - Pintestraat, parkeren in wijken/op
bermen, …
Veilige schoolomgevingen: Colette Verslyppe, David Lenaerts, Lode Caenepeel, Noah Van
Renterghem, Arno Dejonghe.
Zwaar verkeer (verbod) door het centrum, SAVE-actieplan verkeersveiligheid,
Schoolroutekaart actualiseren, Charter Werftransport, …
Algemeen of per school opsomming van concrete maatregelen
- Schoolstraten

- Markeringen op straat
- Octopusplan
High Five Project, BuckE, ….
Sensibilisering?
5. Advies omgevingsvergunningen
Er wordt geen advies gevraagd.
6. Varia
Er wordt opgemerkt dat er veel bussen door de Pintestraat rijden. De gemeente laat weten dat dit
aanvullende bussen zijn van De Lijn in het kader van de versterking gedurende corona. Deze staan
geparkeerd op de parking van Begonia. Er werd gisteren een parkeerverbod op twee
parkeerplaatsen in het Polderbos geplaatst, zodat de bussen via Polderbos - Groenstraat kunnen
ontsluiten.
Er wordt gevraagd waarom er nog geen aanpassingen aan het kruispunt in de Eeuwfeestlaan
ondernomen zijn. De nieuwe bloembakken staan ook te ver uit elkaar. De markering van het
kruispunt is gepland en wordt uitgevoerd zodra de weersomstandigheden het mogelijk maken. De
bloembakken zullen dichter bij elkaar geplaatst worden.
Noteer alvast de volgende data van de volgende mobiliteitsraden in uw agenda:
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februari 2021
maart 2021
april 2021 - Parkeerbeleid
mei 2021
juni 2021 – Veilige schoolomgevingen
augustus 2021
september 2021
oktober 2021
november 2021

