MOBILITEITSRAAD
- - Woensdag 25 augustus 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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Noemie Saey
Leentje Thoeye
Colette Verslyppe
Arno Dejonghe
Heike Martensen

X
X
X
X
X
X

X
X
Jules Vertriest
X
X
X

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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Agenda
1. Goedkeuring verslag 23 juni 2021
2. Terugkoppeling beslissingen CBS
3. Infrastructuur
a. Fietsoversteekplaats Heirweg
b. Locatie vaste snelheidsinformatieborden
c. Parkeerplaatsen Langevelddreef
4. Evaluatie snelheidszones mobiliteitsplan
5. Advies omgevingsvergunningen
a. KMO-zone Heirweg
b. RUP Zevergem
6. Varia
1. Goedkeuring verslag 23 juni 2021
Geen opmerkingen.
2. Terugkoppeling beslissingen CBS
De nota van de veilige schoolomgevingen werkgroep werd geagendeerd op het college. De bedoeling
is om hier zo snel mogelijk mee aan de slag te gaan. Voorafgaand zal er nog een overleg met elke
school (directie en oudercomité) plaatsvinden om concrete afspraken te maken. Een aantal
maatregelen vergen wat meer tijd. Deze zullen op iets langere termijn bekeken worden.
3. Infrastructuur
a. Fietsoversteekplaats Heirweg
Het dubbelrichtingsfietspad van de Nieuwstraat dat uitkomt op de Heirweg zorgt voor onduidelijke
situaties voor fietsers en automobilisten. Er wordt gevraagd hoe deze oversteekplaats duidelijk
gemaakt kan worden.
Er wordt voorgesteld om aan de B1 in de Heirweg een onderbord “fietsers hier oversteken” te
plaatsen en op beide oversteekplaatsen ter hoogte van de Nieuwstraat en de Heirweg met witte
vierkanten/parallellogrammen de oversteekplaatsen aan te duiden.
b. Locatie vaste snelheidsinformatieborden
Er wordt voorgesteld om vaste snelheidsinformatieborden te plaatsen op volgende locaties:
- Groenstraat
- Keistraat
- Baron de Gieylaan bij het afrijden van de brug richting centrum
- ’t Kruisken
Er wordt gevraagd om de mobiele snelheidsinformatieborden ook regelmatig te plaatsen in de
Pintestraat en het Mieregoed.
c. Parkeerplaatsen Langevelddreef
Er wordt voorgesteld om het fietspad achter de geparkeerde wagens te plaatsen en de wagens op het
oude fietspad en half op de straat te laten parkeren. Het zebrapad ter hoogte van Hof ter Langeveld
dient behouden te worden, de parkeerplaatsen kunnen hiervoor aangepast worden.
4. Evaluatie snelheidszones mobiliteitsplan
Sinds de invoering van het mobiliteitsplan zijn er verschillende inwoners die vragen gesteld hebben
naar het aanpassen van het snelheidsregime.
De mobiliteitsraad adviseert het volgende:
- Eeuwfeestlaan en zijstraten: op te nemen in de zone 30 van het centrum
- Groenstraat: er zijn ongeveer evenveel voor- en tegenstanders van het behoud/een aanpassing van
de snelheid, dit blijft voorlopig behouden
- Den Beer/Veldstraat: behoud van de 70 km/u regeling

Er wordt voorgesteld om de discussie omtrent een algemene zone 30 in de woonwijken op de agenda
van een volgende mobiliteitsraad te agenderen.
Voor de andere straten wordt verwezen naar de nota van de werkgroep snelheidsremmende
maatregelen.
5. Advies omgevingsvergunningen
a. KMO-zone Heirweg
Er werd in het verleden al aangegeven dat het verkeer van de KMO-zone niet via de Heirweg dient te
ontsluiten, maar rechtdoor via de Rozenstraat dient te gebeuren.
Er wordt opgemerkt dat de breedte in de Heirweg gebruikt dient te worden voor de wegenis en
fietspaden, niet voor parkeerplaatsen voor de KMO-zone. Er wordt gevraagd om voldoende ruimte in
de Heirweg te voorzien voor aparte fietspaden. Parkeren dient in de KMO-zone zelf te gebeuren.
Het recyclagepark komt in de KMO-zone. Hierbij wordt opgemerkt dat er file kan ontstaan bij de inrit
van het recyclagepark die het kruispunt van de KMO-zone zou kunnen blokkeren. Er wordt toegelicht
dat de toegang tot het recyclagepark gesplitst wordt in een betalende- en niet-betalende inrit, en dat
beide inritten aan de noordkant van het gebied voorzien zijn. Op die manier is er langsheen de KMOzone voldoende bufferruimte voorzien om evt. files op te vangen.
Er word opgemerkt dat het achterliggende perceel van het recyclagepark niet mag ontsluiten via de
Zwartegatstraat. Er dient dus mogelijkheid voorzien te worden langs de KMO-zone om deze percelen
te ontsluiten.
Er is een goede fietsinfrastructuur in de bedrijvenzone zelf voorzien.
b. RUP Zevergem
De mobiliteitsraad heeft eerder reeds advies gegeven over de nieuwbouwwoningen ter hoogte van de
Vrije Basisschool.
Er wordt opgemerkt dat het aantal parkeerplaatsen voor deze woonentiteit nog steeds op 16
vastgesteld is, terwijl dit eigenlijk 24 zou moeten zijn (2 per wooneenheid).
De mobiliteitsraad schaart zich achter de beschrijving van de trage verbinding tussen Dorp en parking
Blijpoel.
De mobiliteitsraad geeft positief advies over RUP Zevergem.
6. Varia








Het einde van de Snijafdreef (tussen N60 en Parkbos) ligt vol putten voor fietsers. Men vraagt om de
putten te herstellen.
De overweg van de Groenstraat zou op termijn afgeschaft worden. Dit heeft gevolgen voor de
voetgangers in deze omgeving. Er wordt gevraagd dat de gemeente ijvert om deze overweg te
behouden. Dit zal op de mobiliteitsraad geagendeerd worden als dit door Infrabel aan de gemeente
wordt voorgelegd.
De loketten van de NMBS worden vanaf 1 januari 2022 gesloten. Deze zijn momenteel open tussen 6u
en 12u, maar op die momenten worden er geen ticketten verkocht. Er is bovendien maar één
automaat, iemand die aan de toekomt aan de kant van de Florastraat dient de tunnel te doorkruisen
om een ticket te gaan kopen.
Er wordt gevraagd om de oversteekplaats aan rotonde Moerkensheide duidelijk als
dubbelrichtingsfietspad te markeren.
Er wordt gevraagd om de “witte” linten die aan de bomen hangen weg te halen.



De fietspaden in de Veldstraat en Den Beer waren in het voorjaar erg overgroeid. Dit zorgde voor
onveilige situaties. Er wordt gevraagd om deze tijdig te snoeien. Voor de fietssnelwegen geldt
hetzelfde.

De data van de komende mobiliteitsraden:
 29 september 2021
 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 raad in het najaar.

