MOBILITEITSRAAD
- - Woensdag 29 september 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
Seniorenraad Frans Naessens
Jeugdraad Noah Van Renterghem
LEM-raad Luc Vermassen
Gecoro
Gezinsbond De Pinte Eric Verstuyft
Gezinsbond Zevergem Luc Van Melckebeke
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Pieter Simoens
David Lenaerts
Noemie Saey
Leentje Thoeye
Colette Verslyppe
Arno Dejonghe
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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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Raadgevende leden
Politie Amy Verschraege
Hans Merckx
Dienst Openbare Infrastructuur Arnout Laureys
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Kristof Devriendt en Eveline Reussens van studiebureau Traject wonen de vergadering bij om het agendapunt
in verband met de verkeersafwikkeling van de stationsomgeving toe te lichten.

Agenda
1. Goedkeuring verslag 25 augustus 2021
2. Terugkoppeling beslissingen CBS
3. Infrastructuur
a. Verkeersafwikkeling stationsomgeving
4. Advies omgevingsvergunningen
a. KMO-zone Heirweg
b. RUP Zevergem
5. Varia
1. Goedkeuring verslag 25 augustus 2021
Geen opmerkingen.
2. Terugkoppeling beslissingen CBS
Tijdens de vorige mobiliteitsraad werd er een advies gegeven in verband met de oversteekplaatsen ter
hoogte van rotonde Zwartegat. Dit advies wordt gevolgd en de oversteekplaatsen worden nog dit jaar
gemarkeerd.
Het advies voor de vaste verkeersinformatieborden wordt ook verder meegenomen en verder uitgewerkt
met de maatregelen voorgesteld in de nota “Snelheid en sluipverkeer” en “Veilige schoolomgevingen”. Er
wordt gevraagd of Sint-Martens-Latem nog de snelheidsinformatieborden in de Keistraat zal terugplaatsen.
Dit werd gevraagd maar voorlopig nog niet beantwoord.
3. Infrastructuur
a. Verkeersafwikkeling Stationsomgeving
Er wordt gevraagd waarom de randvoorwaarden “tussen beide straatgoten” opgelegd werd. Het
bestuur licht toe dat het de bedoeling is om op korte termijn efficiënte maatregelen te kunnen nemen,
wat bij het verbreden van het wegprofiel niet het geval is (o.a. gezien de onderliggende riolering).
Daarnaast wenst men ook de groene bermen te behouden en de verharde oppervlakte tot een
minimum te beperken. Het beleid wil de J. Anthierenslaan en de Koning Albertlaan op een goede
manier herinrichten. Hiervoor dient de circulatie van de volledige wijk bekeken te worden.
De parking in de J. Anthierenslaan is cruciaal voor alle scenario’s. De vraag is of de volledige circulatie
van de wijk aangepast dient te worden aan deze parking, zeker gezien het niet zeker is of deze parking
op lange termijn behouden kan blijven.
Sommige leden missen het verhaal van de modal shift om naar minder gemobiliseerd verkeer te gaan.
Er wordt daar tegenin gebracht dat het plaatsen van knips en aanpassen van de circulatie sowieso een
ontradend effect heeft om de wagen te gebruiken. Er wordt gevraagd wat de parkeerdruk is op de
parking in de J. Anthierenslaan. De laatste meting dateert van 2016. De afgelopen jaren konden er
door corona geen goede metingen gebeuren. Er wordt gevraagd om nieuwe metingen te doen, maar
het is onduidelijk of het effect van corona al uitgewerkt is en of er geen blijvend effect zal zijn.
Daarnaast wordt er gesuggereerd om het parkeren op de parking betalend te maken, wat het aantal
wagens zal verminderen. Zo komen er vandaag misschien wagens van andere locaties (Nazareth-Eke,
Deinze, …) met een station naar De Pinte omdat het daar wel betalend parkeren is. Ook dit dient
verder onderzocht te worden.
Er wordt voorgesteld om de knip in de J. Anthierenslaan op bepaalde momenten te doen, bv. tijdens
het passeren van de leerlingen ’s ochtends en in de namiddag ook. Op woensdag is dit nog eens over
de middag. Dit zorgt voor een te complexe situatie.
Bij scenario 1a wordt het verkeer in de Vredestraat drukker, terwijl ook deze straat de toegang tot een
school bevat. Er wordt aangegeven dat éénrichtingsverkeer zorgt voor een halvering van de
klantenbezoeken aan de handelaars in de Baron de Gieylaan.

Scenario 2a zorgt voor onveilige situaties voor fietsers, gezien de lange afstand in de J. Anthierenslaan
waar wagens bij een fietsstraat achter de fietsers zouden moeten blijven. Bij een knip van de K.
Albertlaan kan er wel een stationsplein aangelegd worden in de K. Albertlaan.
Er wordt opgemerkt dat de ambitie ontbreekt om de bereikbaarheid van het openbaar vervoer te
promoten. Dit is de reden waarom de volledige verkeersafwikkelingsstudie wordt uitgevoerd, maar
staat inderdaad niet in de gedefinieerde ambities.
Er wordt voorgesteld om het dubbelrichtingsverkeer naar de werkplaats van de technische dienst niet
verder op te nemen in de communicatie.
De mobiliteitsraad vindt dat de eerste participatie-avond goed georganiseerd werd. Indien de huidige
scenario’s op dezelfde manier voorgelegd worden als aan de raad, zal de uitkomst niet veel
nieuwigheden opleveren. De raad stelt voor om met één scenario naar de inwoners te gaan. Er wordt
ook voorgesteld om de positieve zaken duidelijk in de verf te zetten, want de inwoners gaan direct zien
wat er (in hun nadeel) verandert.
4. Varia
 Er wordt gevraagd om in de Polderdreef het zebrapad door te trekken over het fietspad aan de
schoolingang, nu zijn er problemen met het verlenen van voorrang door de fietsers.
 De perrons zijn te laag ten opzichte van de treinen. Dit is moeilijk om in te stappen. Er wordt
gevraagd of er een trede kan gemaakt worden langs het perron om het op- en afstappen te
vergemakkelijken.
 Het loket van het station is enkel nog open op maandag tussen 6 uur en 10 uur. Er wordt gevraagd of
hier een oplossing voor gezocht kan worden. Het bestuur geeft aan dat de beslissing om het loket te
sluiten definitief is.
 Er wordt gevraagd of er aan de kant van de Florastraat ook een ticketautomaat kan komen van de
NMBS. Dit werd reeds nagevraagd bij de NMBS. Bij de installatie van een extra verkoopautomaat in
een station wordt met verschillende criteria rekening gehouden. Meerdere keren per jaar wordt een
analyse uitgevoerd om de verschillende criteria te controleren. Het aantal transacties is één criteria,
maar ook het aantal keren dat pieken in de verkoop worden gemeten en het tijdstip van de dag
waarop deze pieken worden gemeten of de afstand tussen het perron en de verkoopautomaat. Op
basis van de laatste analyse voldoet het station De Pinte momenteel niet aan de criteria voor de
plaatsing van een extra verkoopautomaat.
 Het bestuur geeft aan dat er op haar vraag camerabewaking gekomen is bij de fietsenstalling onder
de luifel. Er wordt met NMBS bekeken of dit ook voor de andere fietsenstallingen voorzien kan
worden. De camerabeelden kunnen door de politie bij de NMBS opgevraagd worden in geval van
diefstal.

De data van de komende mobiliteitsraden:
 27 oktober 2021
 24 november 2021
De werkgroep “Parkeerbeleid” werd voorzien voor de raad van april, maar gezien het eindverslag nog niet
klaar is, wordt dit uitgesteld naar een latere raad.

