MOBILITEITSRAAD
- - Woensdag 23 juni 2021 / 20u00 – in de raadzaal - Stemgerechtigde leden
Naam
Maximaal 8 deskundigen Lode Caenepeel
Johan Van Wambeke
Frank Van Hoorde
Peter Hofman
Els van Gelder
Mark Van Neste
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 Anton Vanborm
Leefschool De Boomhut Alissa Van Dingenen
Erasmus Atheneum Katrien Choueiri
Fietsersbond Joe Rogge
MINA-raad
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Waarnemende leden
Ruimte Kenny De Vrieze
Open VLD Rita De Jaeger
N-VA Leen Gryffroy
CD&V Erik Van De Velde
Schepen Openbare werken Willem Rombaut
Schepen Mobiliteit Benedikte Demunck
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Politie Werner Vlaeminck
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Agenda
1. Goedkeuring verslag 26 mei 2021
2. Terugkoppeling beslissingen CBS
3. Infrastructuur
a. Wijkmobiliteitsplan Zwijnaarde
b. Werkgroep veilige schoolomgevingen
c. Parkeerplaatsen Langevelddreef
4. Advies omgevingsvergunningen
a. KMO-zone Heirweg
b. Heirweg
c. Indiana
5. Varia
1. Goedkeuring verslag 26 mei 2021
Stand van zaken mobiliteitsplan: het gewijzigde tracé van de F45 loopt niet meer via Groenstraat –
Pintestraat maar via Polderbos – Bommelstraat. Op lange termijn wordt voor de fietssnelweg een tracé via
de spoorlijn voorzien. Daarom wordt er langs beide zijden van de spoorlijn L86 naar Ronse een bouwvrije
zone voorzien.
Er wordt opgemerkt dat de werkgroep Parkeerbeleid nog niet klaar is met het voorlopig verslag, maar dat
de werkgroep wel reeds drie keer afgesproken heeft. De terugkoppeling van de werkgroep is voorzien in
het najaar.
Er wordt gevraagd wat de afkortingen in het verslag betekenen:
- LEM: Lokale Economie en Middenstand – adviesorgaan
- GECORO: Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening - adviesorgaan
2. Terugkoppeling beslissingen CBS
De participatieavond omtrent de verkeersafwikkeling stationsomgeving heeft op 14 juni plaatsgevonden. Er
waren zo’n 30 deelnemers. Er was een constructieve medewerking van iedereen. Er hebben 185 inwoners
deelgenomen aan de enquête. Beide resultaten worden verder uitgewerkt in een synthesenota. Na de
zomer vindt een tweede participatieavond plaats, waarop enkele mogelijke scenario’s besproken worden
met oplossingen voor de aangehaalde knelpunten. In november volgt een infomarkt om het gekozen
scenario toe te lichten.
3. Infrastructuur
a. Wijkmobiliteitsplan Zwijnaarde
Wim Schuddinck geeft toelichting omtrent het Wijkmobiliteitsplan Zwijnaarde. Het gaat niet alleen
over een mobiliteitsplan, maar ook over de ruimere structuur van Zwijnaarde voor de lange termijn.
Op verschillende manieren werd er reeds informatie verzameld omtrent de knelpunten in Zwijnaarde.
Hieruit heeft men 16 wijkspecifieke doelstellingen opgemaakt, die in drie clusters ingedeeld werden.
Om de doelstellingen te verwezenlijken werden er verschillende scenario’s uitgewerkt, die als losse
puzzels met elkaar gecombineerd kunnen worden. Op die manier kan er gezocht worden naar een
evenwicht tussen doorgaand verkeer en verkeersleefbaarheid van de inwoners.
Voor Zwijnaarde centrum zijn er twee systemen om dit te verwezenlijken. Enerzijds met een aantal
filters die gemotoriseerd verkeer tegenhouden en door het invoeren van éénrichtingsverkeer van de
Tramstraat richting Heerweg Zuid. Dit impliceert dat Zwijnaarde toegankelijk blijft voor inwoners van
Zevergem, maar dat men niet meer verder kan rijden naar Merelbeke en Gent. Hiervoor dient men de
N60 te nemen, net als in de richting van Merelbeke naar Zevergem. Anderzijds kan er ook een filter in
de Krekelstraat en Mijlgrachtstraat geplaatst wordt, zodat de Krekelstraat geen ontsluitingsweg meer
vormt voor Zwijnaarde.
Afhankelijk van de keuze in het Wijkmobiliteitsplan, zal het herinrichtingsplan van de Krekelstraat
opgemaakt worden.

Er wordt opgemerkt door de leden van de raad dat het voor de inwoners van Zevergem de
gemakkelijkste route is om via de Heerweg Zuid naar Gent en Merelbeke te rijden. Door de inwoners
van Zevergem via de N60 te laten rijden wordt deze ook drukker en zal er meer file aan de ovonde
komen. Anderzijds is dit ook een maatregel om het sluipverkeer komende van Nazareth via Zevergem
Dorp en de Boeregemstraat naar Zwijnaarde te vermijden.
De heer Schuddinck geeft aan dat de filosofie van stad Gent is om mensen op de fiets en het openbaar
vervoer te krijgen door veilige infrastructuren voor fietsers te voorzien en het gemobiliseerd af te
remmen. Het mobipunt blijft daarom in Zwijnaarde ook bereikbaar vanuit Zevergem (met de wagen).
Er wordt opgemerkt dat het openbaar vervoer richting Zevergem in het nieuwe openbaar vervoersplan
net sterk gereduceerd wordt.
De huidige participatie loopt tot half juli. Stad Gent vraagt om goede ideeën en slechte ideeën aan te
geven, en ook de reden waarom men dit vindt. Ook nieuwe ideeën zijn welkom. De Stad wil tegen het
einde van dit jaar een plan kunnen hebben dat in 2022 gecommuniceerd zal worden.
Er wordt aangegeven dat het plan ook ruimer opgevat kan worden, zoals bv. het knelpunt aan de
rotonde Driesleutels waar ook het Wijkmobiliteitsplan Sint-Denijs-Westrem op aansluit.
De fietsverbinding tussen de fietssnelweg F7 en de ovonde zal ook gebruikt kunnen worden door
leerlingen naar Don Bosco.
b. Werkgroep veilige schoolomgevingen
De nota ‘veilige schoolomgevingen’ wordt voorgesteld door de trekker van de werkgroep, David
Lenaerts.
Er wordt opgemerkt dat de wegmarkering ter hoogte van de schoolportalen best voorzien wordt van
de korte en lange pianostrepen, gezien dit de indruk geeft dat er een drempel of plateau ligt. Dit remt
het verkeer af. De politie laat weten dat de regenboogkleuren tussen de zebrapadstrepen niet
wettelijk zijn. Er dient nagegaan te worden of dit met de strepen langs het zebrapad wel het geval is.
GBS: De directie van de GBS merkt op dat er veel kinderen uit de poort van de speeltuin in het
Polderbos komen en daar oversteken. Er kunnen daar misschien beugels geplaatst worden? Ter
hoogte van de ingang van de school is er ook soms frustratie omdat fietsers geen voorrang geven aan
overstekende voetgangers. Er werd in het verleden reeds gevraagd of dit bijkomend gesignaleerd kan
worden, bv. aan de hand van haaietanden op het fietspad. Het zebrapad steekt het fietspad echter al
over, wat de voorrangsregeling reeds duidelijk maakt. Aangezien de vervangbussen van De Lijn
halteren op parking Begonia, rijden er momenteel veel bussen in het Polderbos.
De Boomhut: er wordt opgemerkt dat het invoeren van éénrichtingsverkeer meer verkeer in de
andere straten veroorzaakt en dat de wagens ook sneller rijden omdat er geen tegenliggers zijn. Er
wordt gevraagd of dit permanent of tijdelijk éénrichtingsverkeer is, maar dit kan enkel permanent
ingevoerd worden. Er wordt opgemerkt dat het sluiten van de overweg aan de Groenstraat door
Infrabel meer verkeer door de schilderswijk zou genereren. Zolang de overweg open is, stelt men voor
om het zwaar verkeer via die route te sturen. Gezien de school zelf weinig problemen ziet, wordt er
voorgesteld om zo lang mogelijk te wachten met het nemen van maatregelen omtrent een aanpassing
van de circulatie.
Erasmus – Kleine Prins: De zone 30 in de Polderdreef blijft best variabel. Als er een plateau voor de
schoolpoort komt, geldt daarop sowieso een snelheidsbeperking van 30 km/u. De Kleine Prins heeft de
voorkeur om geen aanpassingen te doen aan de kant van de Vredestraat. Volgens de school mogen de
ouders na corona opnieuw binnen en is het probleem daarmee opgelost. De raad vraagt zich af of dit
ook geldt voor ouders die met de fiets komen, gezien het probleem net de geparkeerde fietsen op het
voetpad is. Het voetpad aan de kant van de school is sowieso te smal om met een volwassene en kind
aan de hand te passeren.

De school stelt voor om een schoolstraat in te voeren. De mobiliteitsraad geeft aan dat er reeds een
fietsstraat in de Baron de Gieylaan is en dat dit niet kan in beide straten, gezien er dan nergens
doorgang is. De Vredestraat is bovendien een doorgangsroute waar ook bussen van De Lijn passeren.
De politie merkt op dat de meeste accidenten in de Vredestraat veroorzaakt worden door stilstaande
wagens en het passeren aan deze versmallingen. Men geeft aan dat de haag ter hoogte van de parking
en de begraafplaats verwijderd zou kunnen worden om een breder voetpad aan te leggen. Ook ter
hoogte van de school zou de haag verwijderd kunnen worden om het voetpad te verbreden. Er
kunnen ook ijzeren beugels geplaatst worden om te vermijden dat wagens op het fietspad parkeren.
Er wordt voorgesteld dat de werkgroep parkeerbeleid zich verdiept in de parkeerproblematiek in de
Vredestraat en het Europaplein.
In de Kasteellaan dient men te vermijden dat studenten van het Erasmus het fietspad tussen de
parking en de toegang van De Kleine Prins gebruiken. Dit geeft conflicten tussen de fietsers en de
overstekende kinderen. De fietsoversteekplaats ter hoogte van de Vredestraat kan dan ook verwijderd
worden.
Er wordt aangegeven dat de parking voor De Kleine Prins ’s ochtends reeds volzet is met wagens van
bedrijven, winkels en inwoners uit de buurt. Dit verhindert dat de parking gebruikt kan worden om
kinderen af te zetten. De school vraagt om een blauwe zone in te voeren. Er wordt voorgesteld dat de
werkgroep parkeerbeleid dit verder bekijkt.
Er wordt gevraagd hoe men de fietsers voorrang kan laten verlenen die de Vredestraat wensen over te
steken naar de fietsstraat. Kan hier evt. een opstelstrook voorzien worden waar men voorrang kan
verlenen? De C1 aan de parking post kan voorzien worden van een onderbord “uitgezonderd fietsers”

VBS De Pinte: Er wordt gevraagd waar de fietsenstallingen aan de kant van de Baron de Gieylaan
komen die na corona met de fiets komen. De fietsenstalling op het gemeenteplein is een tijdelijke
oplossing. Na corona zullen de fietsen terug op het terrein van de school gestald dienen te worden.
VBS Zevergem: De directie laat weten dat de uitgang van de oude school te smal is om ouders en
fietsers te laten passeren. De school stelt ook voor om ter hoogte van ’t Kerkdreefken een voetpad te
maken voor wandelaars van de Weldendreef naar de Blijpoel en om kinderen, komende van school, te
laten oversteken naar het Kerkdreefken. De directie laat weten dat men zeer tevreden is over de
schoolstraat en dat men veel meer kinderen met de fiets ziekt komen, maar dat dit moeilijk houdbaar
is gezien de vele agressieve chauffeurs. De kinderen letten ook minder goed op bij het buitenkomen
van de school, bv. tijdens de schooluren voor een uitstap. Men wilt dit alleszins behouden zolang
ouders de school niet binnen mogen door corona. Het voetpad ter hoogte van de hoek van het
schoolgebouw is zeer smal, dit wordt idealiter verbreed.

Knelpunten schoolroutekaarten
- het voorstel voor de Anthierenslaan (halve straat voor zwakke weggebruikers in beide richtingen en
éénrichtingsverkeer voor gemobiliseerd verkeer) verplaatst het probleem naar de andere wijken. Dit
dient bekeken te worden in het kader van de verkeersafwikkelingsstudie van de stationsomgeving.
Door snelheidsremmende maatregelen zou gemengd verkeer behouden kunnen worden.
- De voorrangswijziging van de Veldstraat – Grote Steenweg – Den Beer is reeds ter sprake gekomen in
het verleden en toen reeds goedgekeurd.
- De inrit van het Kerkplein komende van de Groenstraat/Pintestraat is geen probleem, wel het
uitrijden. Dit kan evt. beperkt worden tot het inrijden. Aan de Polderdreef is het in- en uitrijden geen
probleem. Men stelt voor dat de werkgroep parkeerbeleid dit in detail opneemt.
- Er wordt opgemerkt dat er geen voetpaden in ’t Kruisken voorzien worden. De algemene filosofie is
dat voetpaden enkel op drukke voetgangersplaatsen nodig zijn, zoals in het centrum. In straten buiten
het centrum kunnen fietspaden zowel door fietsers als voetgangers gebruikt worden.
- in “Aan de Bocht” ontbreekt een voorrangsbord komende van de Carrefour Market.
De leden van de mobiliteitsraad bedanken de leden van de werkgroep voor de opmaak van de nota.

Wegens tijdsgebrek werd de raad na dit punt afgerond. De volgende punten worden hernomen in de volgende raad.
c. Parkeerplaatsen Langevelddreef
4. Advies omgevingsvergunningen
a. KMO-zone Heirweg
b. Heirweg
c. Indiana
5. Varia
- Er wordt gevraagd hoelang het geleden is dat de blauwe zone gecontroleerd werd. Dit gebeurt meermaals
per week op verschillende momenten, deze week was dat op maandag en dinsdag. De parkeerwachters lopen
geen volledige dag rond, dit gaat dus steeds over een momentopname.
- In het midden van september gaat de jaarlijkse Week van de Mobiliteit door. Op zondag 19 september is het
autoloze wijkdag. Wijken die meedoen kunnen rollend materiaal en alternatieve vervoersmiddelen
(verschillende gocarts, skatemateriaal, materiaal om fietsparcours te maken, gekke fietsen…) ontlenen. De
communicatie hieromtrent wordt uitgerold in de zomer.
De data van de komende mobiliteitsraden:
 25 augustus 2021
 29 september 2021
 27 oktober 2021
 24 november 2021
De werkgroep “Parkeerbeleid” werd voorzien voor de raad van april, maar gezien deze nog niet
samengekomen is wordt dit uitgesteld naar een raad in het najaar.

