MOBILITEITSRAAD
- - Woensdag 26 januari 2022 / 20u00 – Teams - 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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Micha D’Hooge
David Lenaerts
Noemie Saey
Leentje Thoeye
Colette Verslyppe
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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 Amy Verschraege
Hans Merckx
Dienst Openbare Infrastructuur Arnout Laureys
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Agenda
1. Goedkeuring verslag 27 oktober 2021
2. Terugkoppeling beslissingen CBS
3. Infrastructuur
a. Overzicht acties veilige schoolomgevingen
b. Ontharding Kleine Landeigendom
c. Bommelstraat (spoorweg – Pintestraat)
d. Verkeersafwikkeling stationsomgeving
e. Doorsteek fietsers Kerkplein
4. Advies omgevingsvergunningen
a. Multimovepad
5. Varia
1. Goedkeuring verslag 27 oktober 2021
In punt 3g. staat genotuleerd: “Er wordt gevraagd of er in het Parkbos geen parkeerplaatsen gemaakt kunnen
worden”. Dit gaat om spreektaal en dient eigenlijk als volgt geformuleerd te worden: “Er wordt gevraagd of er
in het Parkbos parkeerplaats gemaakt kunnen worden”.
Geen andere opmerkingen.
2. Terugkoppeling beslissingen CBS
De oversteekplaats in de Bommelstraat, tussen de Zwaluwlaan en de Breughellaan, werd ondertussen
diagonaal uitgevoerd, zoals geadviseerd in de mobiliteitsraad van november 2021.
De parkeervakken in de Hemelrijkstraat werden ondertussen ook gemarkeerd.
3. Infrastructuur
a. Overzicht acties veilige schoolomgevingen
Er wordt toegelicht welke acties omtrent veilige schoolomgevingen uitgevoerd zullen worden. Zo
komen er aan elke schooltoegang markeringen met “SCHOOL” en reflectoren aan de
oversteekplaatsen. Daarnaast komen er aan elke schoolomgeving specifieke ingrepen die geadviseerd
werden door de werkgroep “veilige schoolomgevingen” en de mobiliteitsraad.
Er wordt gevraagd om de overgang van rotonde naar Jeugdwegel vlot uit te werken voor fietsers.
Er wordt gevraagd om het zebrapad ter hoogte van Erasmus te verplaatsen en/of diagonaal aan te
leggen, zodat deze recht voor de toegang van de voetgangers uitkomt.
b. Ontharding Kleine Landeigendom
De ontharding was reeds voorgesteld in de werkgroep “snelheid en sluipverkeer”, omdat deze ook
snelheid- en sluipverkeer remmend werken.
Er wordt toegelicht dat het stukje Guido Gezellelaan dat onthard wordt momenteel
éénrichtingsverkeer is. Dit verkeer verplaatst zich via de andere arm van het pleintje naar de
Borluutlaan.
Er worden geen opmerkingen geformuleerd. De mobiliteitsraad geeft positief advies over de
voorgestelde aanpassingen.
c. Bommelstraat (spoorweg – Pintestraat)
Er wordt advies gevraagd over de twee ontwerpvoorstellen omtrent het kruispunt Bommelstraat –
Pintestraat: enerzijds met een afzonderlijk fietspad, anderzijds met een fietssuggestiestrook. De
mobiliteitsraad adviseert om het plan met het afzonderlijke fietspad te weerhouden, omwille van
volgende redenen:
- Indien het fietspad achter de parkeerplaatsen ligt is dit veiliger dan de fietsers op het plateau
op een fietssuggestiestrook te laten rijden.

- De route van de F45 volgt momenteel de Pintestraat – Bommelstraat, om die reden is het
aangeraden het profiel van de Pintestraat door te trekken tot aan de oversteekplaats met de
Bommelstraat. De fietser dient bij het oversteken van de Pintestraat naar de Bommelstraat
wel voorrang te verlenen
Er wordt gevraagd om de asverschuivingen dichter bij elkaar te leggen, maar Arnout geeft aan dat er
bij de inplanting rekening gehouden werd met de bestaande opritten in de Bommelstraat. Daarnaast
wordt er gevraagd om het voetpad in de Pintestraat zo breed als mogelijk te voorzien.
Tenslotte wordt de oversteekplaats ter hoogte van het Sociaal Huis besproken. Kan het zebrapad
behouden blijven op de huidige locatie, waardoor een wagen voor het zebrapad dient te wachten, of
moet het zebrapad en de stilstaande wagen die de Pintestraat wil inrijden van plaats gewisseld
worden? De mobiliteitsraad adviseert om het huidige ontwerp (zebrapad op huidige locatie) te
behouden, maar de parkeerplaats in de Bommelstraat te verplaatsen naar de Pintestraat om een
vlottere aansluiting met de fietssnelweg te kunnen realiseren.
d. Verkeersafwikkeling stationsomgeving
Het voorkeurscenario van de verkeersafwikkeling in de stationsomgeving wordt toegelicht aan de
mobiliteitsraad. Op 2 februari 2022 wordt dit in een algemene infovergadering gecommuniceerd aan
de bevolking.
Er wordt opgemerkt dat de parking J. Anthierenslaan enkel bereikbaar is via de Stationsstraat. Een
oplossing hiervoor is om evt. de parking eveneens bereikbaar te maken via de Begoniastraat.
Oplossing voor parking J. Anthierenslaan: bereikbaarheid parking via Begoniastraat.

4. Advies omgevingsvergunningen
a. Multimove
Het advies werd ingewonnen per e-mail wegens tijdsgebrek. Op basis van de doorgestuurde
informatie werd volgend advies opgesteld, dat door de mobiliteitsraad unaniem werd goedgekeurd:
De leden van de mobiliteitsraad zijn positief over de extra paden voor wandelaars en de
speelelementen voor kinderen. Bovendien wordt deze zone van het Parkbos door het “multimovepad”
interessanter om in te wandelen. Daarentegen is het van de parking aan Den Beer wel ver wandelen
over het multimovepad tot aan het Speelbos, zeker met kleine kinderen. Het plaatsen van speel- en
zitelementen, alsook sanitaire voorziening, op de route tussen het portaal en het Speelbos kan
hiervoor een oplossing zijn. Bovendien vormt de N60 ook een barrière om het Parkbos te betreden
vanop de parking, waardoor zeker de ouders van de kleinste kinderen dichter willen parkeren (WZC
Scheldevelde, Kleine Landeigendom en Hemelrijkstraat of in de Kalande). De mobiliteitsraad stelt
daarom voor om op basis van de behoefte en het succes van het Speelbos, parkeerplaatsen te
voorzien in de dichtere omgeving van het Speelbos indien nodig.
De term “Multimovepad” wordt niet enthousiast onthaald, omdat deze Engelstalig is en niet duidelijk.
De mobiliteitsraad adviseert om een algemenere, Nederlandstalige welkomstboodschap te voorzien
aan de portalen en deze te vergezellen van een infobord met kaart van het Parkbos, toelichting van
het “multimovepad” en andere elementen, zoals de hondenloopweide, de dreven, het kasteel…
De mobiliteitsraad adviseert om de route te bewegwijzeren op een duidelijke manier (t.o.v. reeds
bestaande bewegwijzering), zodat deze gemakkelijk te volgen is met kinderen. Daarnaast suggereert
de raad om op de kruispunten tussen wandel- en ruiterroutes de nodige signalisatie te plaatsen om de
gebruikers op mogelijke conflictsituaties te wijzen.
5. Varia
- Er is vandaag (26 januari) een politiewagen door de schoolstraat gereden.

- Er wordt gevraagd om 30 km/u in de Eeuwfeestlaan in te voeren. Schepen Demunck laat weten dat dit
meegenomen zal worden bij de invoer van de maatregelen in het kader van veilige schoolomgevingen.
- Op 2 februari 2021 is iedereen welkom om de infosessie i.v.m. de verkeersafwikkelings Stationsomgeving te
volgen. Inschrijven kan via www.depinte.be/stationsomgeving.
De data van de komende mobiliteitsraden:
 23 februari 2022
 30 maart 2022
 27 april 2022
 25 mei 2022
 29 juni 2022
 31 augustus 2022
 28 september 2022
 26 oktober 2022
 30 november 2022

