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1. Verkeersafwikkeling stationsomgeving
De voorzitter opent de vergadering om 20 uur en heet iedereen welkom op deze bijkomende
mobiliteitsraad over het verkeersafwikkelingsplan van de stationsomgeving. Hij geeft het woord aan
schepenen Benedikte Demunck en Willem Rombaut. Deze mobiliteitsraad werd georganiseerd om te
luisteren naar de eerste indrukken van de proefopstelling.
Maria-Paula heeft de indruk dat er veel verkeer verplaatst is. De Polderdreef wordt heel druk, in de
Vredestraat is er file. De laatste wagens in de file hebben twee keer voor de lichten gestaan. Maria-Paula
vraagt zich af wie er beter wordt van dit plan. De mensen die hun trein willen halen moeten ook een pak
vroeger vertrekken. Bij een verandering zou er toch voor minstens één groep mensen beter van moeten
worden, maar dit is nu volgens haar niet het geval. Als oplossing stelt Maria-Paula een algemene zone 30
voor in de dorpskern. Ook in de Eeuwfeestlaan is er nu meer verkeer en is een zone 30 gepast. Schepen
Demunck licht toe dat dit volgende week geagendeerd wordt.
Leen Gryffroy geeft aan dat ze een lang stuk op de Stationsstraat reed om iemand af te zetten, maar dat ze
het gevoel heeft daar niet thuis te horen. Dit is immers een fietsas. Ze is gereden via de Stationsstraat, al
had ze ook via de Koning Albertlaan kunnen rijden. Het afzetten gebeurt ook niet tussen de spoorwegen,
gezien het over kiss-and-ride gaat. Leen ging er ook van uit dat de voetgangersstrook in de Anthierenslaan
breder ging zijn, nl. de helft van de baan. Er wordt aangegeven dat er dan geen fietsers meer kunnen kruisen
met de wagen. Leen dacht echter dat de fietsers ook op de strook voor de voetgangers zouden mogen
rijden.
Johan geeft aan dat de leerlingen al langs de juiste kant lopen. Hij geeft wel aan dat het voetpad maar twee
keer per dag gebruikt wordt. Zeker nu het éénrichtingsverkeer is, is de Anthierenslaan een kale straat. Ook
Johan volgt het bezwaar van Leen ivm het rijden via de Stationsstraat. De veiligheid van de zwakke
weggebruiker verbetert immers niet op die locatie. Er ontstaat ook file als de spoorweg gesloten is. De
gejaagde automobilisten maken ook de situatie extra onveilig. Johan ziet niet in waarom het
verkeersafwikkelingsplan er diende te komen.
Leen Thoeye (leerkracht De Kleine Prins) geeft aan dat de algemene vraag is waarom dit plan ingevoerd
werd. Voor de kinderen van DKP is het onveiliger geworden, door het toegenomen verkeer in de
Vredestraat. Er is volgens haar te weinig parkeerplaats. De afstand van het Europaplein is te ver om met een
maxicosi te doen en het Europaplein staat vaak al vol ’s ochtends.
Johan vult aan dat het verkeer dat van de brug komt en naar de apotheker wilt, nu drie schoolingangen
moet passeren terwijl het vroeger geen enkele toegang passeerde.
Greet geeft aan dat de hoge verkeersdrempels vroeger in de Baron de Gieylaan het doorgaand verkeer
remden. Ze vind een verkeersveilige situatie belangrijk, maar geeft aan dat ze ook niet de meerwaarde ziet
van de huidige verkeersafwikkeling.
Leen Thoeye geeft aan dat er fietspaden nodig zijn in de Koning Albertlaan, gezien de huidige klinkerstroken
vandaag onveilig zijn. Eric Verstuyft geeft aan dat er in een zone 30 geen fietspaden nodig zijn.
Luc zegt dat er van de officiële ongevallen geen enkel betrekking heeft op een aanrijding tussen een wagen
en een fietser.
Maria Paula pleit voor een algemene zone 30 met gemengd verkeer, waarbij de weggebruikers hoffelijk zijn
voor elkaar. De zone 30 is er wel, maar wordt niet infrastructureel afgedwongen. Éénrichtingsverkeer zorgt
er ook voor dat het verkeer sneller rijdt.
David geeft aan dat de Baron de Gieylaan druk was tijdens de schoolstraat. Nu is het rustiger rijden omdat er
maar verkeer komt van één kant. Er is ook minder gemanouvreer. Hij vindt dat er zelf meer reclame gemaakt

kan worden om kleuters af te zetten via de Baron de Gieylaan, gelet op de drukte van het Europaplein. Om
weg te rijden is het voor hem verder en stond hij ook in de file van de lichten, maar dit duurde volgens hem
ook niet zeer lang. Doordat er in de Vredestraat niet meer geparkeerd mag worden, moeten wagens ook niet
meer uitwijken en is er vlotter verkeer.
Volgens Anton is er door de file geen zicht meer op de kinderen die van achter de wagens komen. Men geeft
ook aan dat er meer uitlaatgassen zijn wat ongezond is voor de kinderen.
Yo geeft aan dat de grotere omrit die wagens dienen te maken volgens haar zorgen voor bijkomende
uitstoot. Men geeft aan dat er zo weinig mogelijk auto’s gewenst zijn, maar dat de grotere omrit wel zorgt
voor bijkomende kilometers. Yo is met de fiets gekomen omdat ze er tegen op zag om de omrit met de
wagen te doen.
Luc geeft aan dat de proefopstelling gelukkig in de periode van goed weer valt, omdat er in oktober veel
meer gereden zou worden met de wagen.
Eric Verstuyft geeft aan dat de inwoners in de Stationsstraat nu veel verder moeten rijden. Zelf als de Baron
de Gieylaan tweerichtingsverkeer wordt, moeten deze inwoners nog steeds omrijden door de knip. Dit geldt
ook voor inwoners van de Koning Albertlaan en Koning Leopoldlaan.
Eric geeft aan dat, als er een voetpad in de Anthierenslaan zou komen, de leerlingen tijdens de spits toch de
volledige straat zullen blijven innemen. De bermen in de Julien Anthierenslaan zijn volgens hem breed
genoeg om een voetpad in te leggen en dubbelrichtingsverkeer voor wagens toe te laten. Volgens hem is het
knelpunt van de studenten eerder aan de rotonde van de post dan in de Julien Anthierenslaan.
Luc treedt bij dat de problematiek van de studenten geconcentreerd wordt tot een paar uur per dag.
Eric geeft aan dat er bij veel studenten ook traag autoverkeer is, maar dat er in de Julien Anthierenslaan wel
traag gereden mag worden door het plaatsen van bloembakken of dergelijke.
Aan de rotonde van de post is de situatie niet veiliger geworden omdat er nu meer verkeer op zit. Ook aan de
kerk komen er geen wagens meer uit de Baron de Gieylaan, maar zijn er wel meer wagens.
Frank vraagt of de lichtenregeling aan de Vredestraat al aangepast is. Door langere groentijd zou het
fileprobleem in de Vredestraat deels opgelost kunnen worden. Frank geeft ook aan dat er wel meerdere
éénrichtingsverkeerstraten in Vlaanderen zijn en dat al die inwoners ook moeten omrijden. Hij geeft aan dat
hij een wagen zag tegenrichting rijden in de Baron de Gieylaan. Daarnaast geeft hij aan dat er verkeerd
geparkeerd wordt op de nieuwe situatie van Voeding Vyncke. Éénrichtingsverkeer in de Baron de Gieylaan
zorgt ook voor sneller verkeer.
Luc geeft aan dat het jammer is dat er in de Eeuwfeestlaan geen telraam staat, omdat de situatie nu niet
vergeleken kan worden met ervoor. Er is volgens hem immers meer verkeer. Rita geeft aan dat dit voor de
Florastraat ook het geval is.
Luc geeft aan dat de verkoop van sommige handelaars gedaald is, maar dat dit op één week moeilijk te
verklaren is. Volgens hem is dit voor de Delhaize echter wel een harde dobber. Volgens Luc is het
éénrichtingsverkeer nefast voor de handelaars.
Rita geeft aan dat het ook nefast is dat de parkeerplaatsen verminderd zijn. Volgens Luc valt het aantal
plaatsen mee gezien het aantal langsparkeerplaatsen uitgebreid is.
Frank vraagt waarom men niet toelaat dat men via de Begoniastraat naar de parking van de Julien
Anthierenslaan laat rijden, zodat de pendelaars en vrachtwagens van de plantsoendienst niet via het dorp en
de fietsstraat moeten rijden. Dit gaat niet over veel wagens gezien er geen doorgang mogelijk is voor
doorgaand verkeer. Dit kan evt. een stuk fietsstraat worden.

Eric geeft aan dat er, ivm de lichten aan de Vredestraat, in het verleden net gevraagd werd om de
Polderdreef meer tijd te geven. Dit is volgens Frank niet meer het geval gezien de Vredestraat gemakkelijk
links of rechts kan gaan. Je kan wel pech hebben om te moeten wachten achter een auto die van de
Polderdreef naar de Vredestraat wilt.
Er wordt aangegeven dat er van het Europaplein een grote ovonde gemaakt kan worden met
parkeerplaatsen in het midden. Voor fietsers ziet men dit echter niet haalbaar. Eventueel kan de Vredestraat
ook éénrichtingsverkeer worden om één grote lus te maken. Frank geeft aan dat men dan het probleem van
de schooltijden opentrekt naar de volledige dag. Volgens hem is het probleem dat voetgangers, fietsers nog
bestuurders van gemotoriseerd verkeer zich houdt aan het verkeersreglement.
Leen Gryffroy geeft aan dat er geen signalisatie is aan de Polderdreef om de route richting het station aan te
duiden. Hierdoor rijdt men de Vredestraat in en zit men “vast”. David geeft aan dat pendelaars van Sint
Denijs via de Baron de Gieylaan ook beter naar de Florastraat geleid worden om daar te parkeren. Yo geeft
aan dat de Florastraat ook niet beschikt over veilige fietsvoorzieningen.
Johan vraagt of er op lange termijn geen files zullen ontstaan in de Kasteellaan en Hugo Verriestlaan om zo
de lichten te kunnen vermijden. Schepen Demunck geeft aan dat er alleszins nog een fietsstraat komt in de
Kasteellaan, wat ook ontmoedigend is om die route als sluipweg te nemen.
Joe geeft aan dat de Fietsersbond ook vindt dat de fietssnelweg niet gebruikt mag worden als de enigste
toegang tot een stationsparking. Joe geeft aan dat er in de Baron de Gieylaan een aantal haakse
parkeerplaatsen verdwenen zijn, maar dat er nog een tiental haakse parkeerplaatsen behouden bleven. Dit
vindt de Fietsersbond niet veilig, men had deze ook liever veranderd gezien naar langse parkeerplaatsen.
David geeft aan dat één van de redenen van de knip in de Koning Albertlaan bedoeld was om het verkeer te
verminderen. Leen Thoeye die in de K. Albertlaan woont geeft aan dat dat het geval is, maar dat ze geen
vragende partij waren om de straat te knippen. Volgens haar is een bijkomende bloembak-opstelling een
betere oplossing om het verkeer te verminderen.
Maria Paula herhaalt de vraag voor wie er beter wordt met het nieuwe verkeersafwikkelingsplan. De oude
situatie was misschien niet optimaal, maar volgens haar is er nu meer verslecht dan verbeterd. Maria Paula
herhaalt de vraag om de zone 30 overal af te dwingen.
David denkt wel dat de situatie voor de “eenzame” voetgangers nu wel verbeterd is in de Julien
Anthierenslaan, gezien de duidelijke voetgangerszone ervoor zorgt dat een voetganger veiliger kan stappen.
Anderen geven aan dat volgens de wegcode voetgangers links dienen te lopen en zo beter de tegenliggende
wagens zien aankomen. Johan geeft aan dat de situatie vroeger veiliger was, als iedereen zich aan de
wegcode zou houden. Dit gebeurde echter niet. Er is discussie over de rol van de school bij het aanleren van
de wegcode aan de leerlingen.
Peter geeft aan dat het goed is dat er een proefopstelling is, maar dat deze goed geëvalueerd moet worden.
Enerzijds op basis van de emoties, anderzijds op basis van objectieve cijfers. Op basis daarvan kunnen de
positieve en negatieve punten geobjectiveerd worden. Het is een mooi initiatief om de proefopstelling in
praktijk te brengen, gezien er na jaren praten ook eens op het terrein ervaren kan worden wat een
verandering van de mobiliteit met zich meebrengt.
De schepenen lichten vervolgens toe waarom het verkeerafwikkelingsplan en de huidige aanpak er gekomen
is. Een aantal zaken leven al vele jaren en er werd in het verleden ook al over circulatieplannen gesproken.
Reeds bij de opmaak van het meerjarenplan werden er alternatieven van de huidige situatie aangeboden. Dit
geeft aan dat er problemen zijn, waarvoor er een oplossing gezocht moet worden.
In kader van de opmaak van het mobiliteitsplan werd er reeds een uitgebreid participatietraject
georganiseerd, waarop veel opmerkingen kwamen op de stationsomgeving, nl. over veiligheid van
voetgangers en fietsers. Ook de problematiek van het grote aantal wagens in de centrumstraten kwam aan
bod. In het mobiliteitsplan wordt er ook melding gemaakt van het conflict tussen verkeers- en verblijffunctie,
alsook de problematiek van de haakse parkeerplaatsen. Één van de acties in het mobiliteitsplan is het

aanleggen van voetpaden aan beide kanten van de Julien Anthierenslaan. Tenslotte werden ook de
wegcategoriën vastgelegd, waarbij Vredestraat en Polderdreef in een hogere categorie terecht kwamen dan
de Baron de Gieylaan (tussen kerk en de post).
In het Meerjarenplan werd enerzijds het versterken van de dorpskernen genoteerd, alsook de fiets- en
veilige infrastructuur in het centrum.
Het huidige verkeersafwikkelingsplan is tot stand gekomen op basis van een aantal randvoorwaarden:
- veilige voetpaden met behoud van het groen karakter, omdat dit groene karakter de gemeente definieert
en dit in woonwijken ook behouden dient te blijven
- een duidelijke plek voor elke weggebruiker in de weginfrastructuur, waarbij de wagen overal toegang heeft
maar waarbij ook de trage weggebruiker een veilige plek moet hebben. We willen vermijden dat de
veiligheid van mensen die zich als zwakke weggebruiker willen verplaatsen in het gedrang komt door het
overaanbod aan wagens
- doorgaand verkeer verplaatsen naar de straten die daarvoor zijn uitgerust, m.a.w. de woonwijken
waarderen als woonwijken waar doorgaand verkeer geweerd wordt
- complexe knooppunten overzichtelijker maken, zoals het Kerkplein. De insteek is hierbij om, bv. door het
éénrichtingsverkeer in de Baron de Gieylaan, de complexiteit op het Kerkplein te verminderen. Het is niet de
bedoeling om een circulatieplan voor elke knooppunt (Kerkplein, Vredestraat/polderdreef, Florastraat, …) te
definiëren in deze fase, omdat voor de inrichting zelf de financiële middelen ook niet voorzien zijn. Ook de
realisatie van al deze knooppunten kan, ongeacht de financiële situatie, niet op korte termijn gerealiseerd
worden. Het huidige voorstel is echter een basis om in volgende fases de aanliggende knooppunten aan te
pakken. Het éénrichtingsverkeer in de Baron de Gieylaan heeft bv. een grote impact op de inrichting van het
Kerkplein, wat gevolgen heeft voor de Vredestraat/Polderdreef … Het is dus de bedoeling om eerst een
globale visie te ontwikkelen over de inrichting, vooraleer de investering van de inrichting zelf te doen. Op
basis van de huidige proefopstelling is het testen van deze opstelling mogelijk, terwijl ook de nadelen naar
bovenkomen. Éénrichtingsverkeer in de Baron de Gieylaan zorgt bv. voor overzichtelijker verkeer, dat wel
sneller rijdt.
- De schoolstraat gaf een relatief veilig gevoel, maar zorgde voor gevaarlijke draaibewegingen voor en na de
schoolstraat zelf. Ook de dwarsparkeerplaatsen vervangen door langse parkeerplaatsen komt de veiligheid
ten goede.
- de Baron de Gieylaan wordt ook gezien als opportuniteit om een aangenamer en aantrekkelijker
dorpscentrum te creëren door een herinrichting van de publieke ruimte. Deze publieke ruimte kan
heringericht worden met terrassen, groenzones, ontmoetingsplekken e.d. Vandaag de dag zijn er bv. geen
duidelijke looplijnen en oversteekplaatsen voor voetgangers, gelet op de ongeordende terrassen e.d.
In het meerjarenplan stond de ambitie om een nieuwe verkeersafwikkelingsplan voor het centrum in te
richten, op basis van de participatie bij de opmaak van het meerjarenplan in 2019. De problematiek van de
stationsomgeving stond in de top 10 van de prioriteiten die werden aangegeven door inwoners.
Op basis van een nieuwe bevraging bij de inwoners en de participatie-avond met een aantal inwoners in juni,
werden de knelpunten uit het mobiliteitsplan en meerjarenplan herbevestigd.
Het bestuur wilt aan deze knelpunten dus werken. Indien men dit niet doet, komen deze binnen een aantal
jaar weer naar boven bij de volgende verkiezingen. Daarnaast vindt men niet dat, omdat het probleem
beperkt is in de tijd, er geen oplossing voor gezocht moet worden. In dat geval hoeven we ook niets te doen
aan de filevorming aan de lichten van de Vredestraat.
Het principe van het bestuur is om de inrichting van het openbaar domein af te stemmen op de risico’s die
zich kunnen voordoen, en deze situeren zich in de spitsuren. Om die reden moet de inrichting van het
openbaar domein gericht zijn op de spitsuren.
In eerste instantie moet er duidelijkheid zijn over de inrichting van de verkeerstromen, in tweede instantie
moet er gekeken worden hoe de straten infrastructureel ingericht kunnen worden.

De Florastraat is op vlak van riolering voorzien in het laatste deel van dit decennium. Er is nu ook reeds
budget voorzien voor een inrichtingsplan van het plein voor het huidige politiekantoor. Dit wordt samen
bekeken met de inrichting van de Florastraat.
Het plan dat nu voorligt zal verder geëvalueerd worden met de mobiliteitsraad en de scholen. Het is alleszins
niet de bedoeling om de ene school te bevoordelen ten opzichte van de andere. Daarnaast zijn ook de
handelaars een belangrijke gesprekpartner. Tenslotte zijn de inwoners van de wijken en de inwoners in het
algemeen ook belangrijke gesprekpartners. In de evaluatie zal geen enkele van de doelgroepen bevoordeeld
worden ten opzichte van een andere.
Het bestuur verwacht van de mobiliteitsraad klaarheid over de knelpunten en een oplossing ervoor, zonder
de problemen te laten liggen. Het is geen gemakkelijke stap om de proefopstelling te testen, maar dit creëert
wel de mogelijkheid om de onderliggende problemen te definiëren. Het is dus belangrijk om hierbij rekening
te houden met de problematieken die zich voordoen op de spitsuren.
De voorzitter neemt het woord over met de vraag of de mobiliteitsraad zich kan vinden in het voorstel om de
inrichting te baseren op basis van de spitsuren. Eric geeft aan dat er volgens hem en anderen geen probleem
is. David reageert dat er duidelijk wordt aangegeven door inwoners dat er een probleem is. Er wordt
gediscussieerd over de aanleg van een voetpad en het feit of de studenten dit voetpad dan gaan gebruiken of
niet. De Julien Anthierenslaan is, zeker in de wintermaanden, voor voetgangers immers niet veilig. Als de
zwakke weggebruiker zich niet veilig voelt, is er inderdaad een probleem. Voetpaden kunnen hierin een
oplossing zijn, zowel in de Julien Anthierenslaan als in de Koning Albertlaan.
Eric vraagt waarom er dan éénrichtingsverkeer moet komen in deze straten. Schepen Rombaut licht toe dat
we binnen de bestaande straatgoten wil blijven, enerzijds voor het groene karakter, anderzijds voor het
behoud van de bestaande hemelwaterafvoer en riolering. Om aan deze randvoorwaarde te voldoen, wordt
de rijweg een stuk smaller. Dit impliceert ofwel éénrichtingsverkeer, ofwel een beperking tot lokaal verkeer.
Zo wordt er in de Koning Albertlaan geopteerd voor dubbelrichtingsverkeer, maar werd er een knip geplaatst
om het doorgaand verkeer te vermijden, gelet op de beperkte wegbreedte binnen de straatgoten.
Greet geeft aan dat het belangrijk is om de problemen te erkennen, maar dat er geen grotere andere
problemen gecreëerd mogen worden. Schepen Rombaut geeft aan dat alle doelgroepen vanuit een ander
standpunt kijken, maar dat het bestuur op basis daarvan de knoop moet doorhakken.
Johan zegt dat de bedoelingen goed zijn, maar dat de uitvoering soms niet logisch lijkt. Zo is het niet logisch
om het verkeer door de fietsstraat te sturen. Ook de veiligheid in de Vredestraat is niet verbeterd met de
huidige opstelling.
Leen Thoeye geeft aan dat er in de Koning Albertlaan een groter probleem kan ontstaan, omdat mensen
gaan doorhebben dat ze via de Koning Albertlaan iemand kunnen afzetten aan het station. Het grote
probleem voordien was volgens haar de snelheid, die infrastructureel kan afgedwongen worden. Ook voor
de Koning Leopoldlaan kan dat een oplossing zijn. De bloembakken in de Koning Albertlaan staan er al jaren
en werken wel effectief, maar als er een derde bloembak per opstelling bij komt zou dit de snelheid
effectiever remmen. Het is ook niet aangenaam om de rondrit te moeten maken als bewoner.
Eric geeft aan dat er moet opgelet worden met een bevraging, omdat er zich nu mensen laten horen die op
de bevragingen nooit gereageerd hebben. De raad reageert hierop dat er weinig positieve reacties komen op
de sociale media, omdat die mensen het niet durven zeggen.
Luc vraagt of het mogelijk is om naar de mening omtrent het éénrichtingsverkeer in de Baron de Gieylaan te
luisteren. Dat is mogelijk. Het bestuur wilt de (historische) problemen ook aangepakt zien. Er kunnen dus
delen van het huidige plan veranderd worden, maar dan moeten er alternatieven aangeboden worden om
de huidige problemen op te lossen. Leen Gryffroy geeft aan dat er door de huidige oplossingen zaken
complexer geworden zijn.
Joe vraagt om nog eens toe te lichten waarom het éénrichtingsverkeer in de Baron de Gieylaan ingevoerd
worden. Dat is enerzijds door het overzichtelijker maken van de verkeersstroom in de Baron de Gieylaan.

Daarnaast om ook de onveilige en complexe situaties rondom de schoolstraat, en het Kerkplein (verkeer dat
van de Baron de Gieylaan op het Kerkplein komt) te verbeteren. Bovendien kan er bij éénrichtingsverkeer
ook gekeken worden om het probleem met de haakse parkeerplaatsen op te lossen en eventueel
visgraatparkeren in te voeren. Tenslotte is het de bedoeling om het openbaar domein aantrekkelijker in te
richten door het voetpad breder te maken, de weg te versmallen en meer ruimte te creëren voor terrassen,
groen, zitruimtes, …
Luc geeft aan dat de handelaars niet enkel horecazaken inhoudt, maar ook andere handelaars die geen
terrassen kunnen aanbieden, waardoor deze handelaars dreigen te verdwijnen.
David geeft aan dat de flankerende maatregelen nog niet in voege zijn, waardoor nog niet de volledige
situatie beoordeeld kan worden. Het bestuur geeft aan dat deze maatregelen ingepland staan. Greet geeft
aan dat deze wel de knelpunten positief kunnen beïnvloeden. Schepen Rombaut geeft aan dat we nu de
circulatie zelf testen, maar dat het niet altijd mogelijk is om de definitieve opstellingen te testen. David geeft
aan dat bv. de opstelling van het terras van Demos al kan aangepast worden. Schepen Rombaut laat weten
dat er gesprekken met de handelaars bezig zijn omtrent de inrichting van het openbaar domein, waaronder
een regeling tussen zomer- en winterindeling.
Frank vraagt of de knelpunten die zich nu manifesteren reeds aangepast worden, of dat dit bekeken wordt.
Arnout geeft aan dat dit het geval is.
Johan geeft aan dat de inrichting van de Stationsstraat moeilijk aangepast kan worden, gezien dit een
fietssnelweg blijft. Schepen Rombaut bevestigt dit en geeft aan dat er nu meer wagens zijn, maar dat de
beperkte breedte van de Stationsstraat reeds een probleem was.

2. Varia
- Nu vrijdag 25/03 organiseert Lokaal bestuur De Pinte van 17u tot 20u een inzamelactie en om 20u een
benefietavond ten voordele van de vluchtelingen in Oekraïne in het OCP De Pinte. De opbrengst van de
benefietavond gaat integraal naar het goede doel. Het programma is gevarieerd en lokaal met namen als Kurt
Burgelman, jazzcombo Au Contraire, Florestan Bataillie, … Tickets zijn te verkrijgen via De Pinte Leeft! Een
steunkaart kost 10 euro en een toegangskaart 12,50 euro.
De data van de komende mobiliteitsraden:
 30 maart 2022
 27 april 2022
 25 mei 2022 – verkeersafwikkeling stationsomgeving
 29 juni 2022
 31 augustus 2022
 28 september 2022
 26 oktober 2022
 30 november 2022
De voorzitter bedankt iedereen voor het serene en terug zeer waardevolle debat en sluit de vergadering af
rond 22u30.

