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Agenda
1. Goedkeuring verslag 23 februari 2022
2. Terugkoppeling beslissingen CBS
3. Advies omgevingsvergunningen
a. Pintestraat 61
4. Infrastructuur
a. Bevraging Park Te Poldere
b. Regionaal Mobiliteitsplan
c. Kort parkeren Kasteellaan
d. Zevergem Dorp parkeerplaatsen
e. Zone 30 Eeuwfeestlaan
f. Fietsdoorsteek Kerkplein
g. Parkeerplaatsen Van Eycklaan
5. Varia
Er werd een bijkomend punt op de agenda gezet omtrent kort parkeren in de Kasteellaan.
1. Goedkeuring verslag 23 februari 2022
An Stroobandt, Lode Caenepeel, Maria-Paula Pee laten weten dat zij aanwezig waren op 23 februari maar
dat dit niet aangeduid is in het verslag.
2. Terugkoppeling beslissingen CBS
Er heeft een infovergadering voor de inwoners van ’t Kruisken plaats gevonden, waarop zo’n 50 personen
aanwezig waren. De geformuleerde opmerkingen worden verder met het studiebureau opgenomen.
Het advies omtrent de zone 30 in de Bommelstraat wordt meegenomen en geagendeerd op de
gemeenteraad van april.
3. Advies omgevingsvergunningen
a. Pintestraat 61
Eric vraagt of de parkeerplaatsen verhard worden. David laat weten dat dit besproken zal worden op
de Gecoro.
Leen vraagt of er voldoende zicht zal zijn bij het uitrijden. Joe geeft aan dat de parkeerplaatsen voor de
bank tot tegen de straat geparkeerd staan. De zichtbaarheid zou beter zijn als de wagens dichter bij de
gevel zouden staan, omdat er daar voetpadruimte voldoende is. Dit moet misschien later bekeken
worden.
David geeft aan dat de uitrit van personeel van de bank naast de uitgang van de oprit ligt en dat dit
geen probleem vormt. De raad gaat hiermee unaniem akkoord.
De mobiliteitsraad geeft positief advies zonder opmerkingen.
4. Infrastructuur
a. Bevraging Park Te Poldere
Sinds een half jaar geldt er een parkeerverbod aan de ene kant van de straat in Park Te Poldere. Dit
zouden we evalueren met de bewoners vande straat.
Lode geeft aan dat de vierde vraag een negatie bevat, wat niet volgens de regels van de kunst is. Dit
kan vervangen worden door “De veiligheid van de fietsers wordt gegarandeerd”.
David vraagt of dit naar de ouders van de school gaat. De bevraging wordt enkel bezorgd aan de
bewoners gezien het parkeerverbod er op hun vraag gekomen is.

b. Regionaal Mobiliteitsplan
Het regionaal mobiliteitsplan legt de mobiliteitsvisie voor een langere termijn vast voor de vervoerregio,
en dat voor alle vervoersmodi.
Dat plan doet onder andere uitspraken over de belangrijke mobiliteitsuitdagingen van de regio, tekent het
openbaar vervoersnetwerk uit en stelt maatregelen voor de verbetering van de doorstroming, de
verkeersveiligheid en het fietsbeleid voor. Op basis van de Europese SUMP-richtlijnen wordt de opmaak
van het regionale mobiliteitsplan in drie fasen vormgegeven.
De eerste fase, de oriënteringsfase, werd beschreven in de oriëntatienota en werd reeds goedgekeurd
door de Vervoerregioraad. De tweede fase, de synthesefase loopt nog. De synthesefase bestaat uit de
opbouw van de strategische visie, doelen, strategieën en de keuze van het beleidsscenario. De
uiteindelijke synthesenota vormt de basis om in de derde fase over te gaan tot de opmaak van het
actieplan. De nota die hier voorligt, is een onderdeel van de synthesenota, en bevat de visie op de
gewenste mobiliteit.
Schepen Demunck licht toe dat men in de langetermijnmobiliteitsvisie de overstap wil maken naar een
groter aandeel duurzamer transport, zowel voor personenvervoer als voor goederenvervoer.
Arnout geeft aan dat dit punt geagendeerd is om twee redenen:
- stand van zaken aan de mobiliteitsraad meegeven omtrent het Regionaal Mobiliteitsplan
- vraag naar opmerkingen en bedenkingen om mee te nemen naar de gemeenteraad van april
Maria-Paula denkt dat de visie de mensen zand in de ogen gaat strooien en dat het openbaar vervoersplan
niet in goede aarde gaat vallen bij de mensen. Maria-Paula geeft ook aan dat er veel Engelstalige woorden
in zitten.
David geeft aan dat De Pinte regelmatig vermeld werd, maar Gavere en Nazareth minder. Ook Deinze
werd regelmatig vermeld, maar de spoorlijn naar Oudenaarde werd minder vermeld waardoor hij het
gevoel heeft dat deze niet opgewaardeerd wordt. Lode vult aan dat er hiervan een slide is maar dat de
invulling ervan niet verder aangegeven wordt. David geeft aan dat, als het station van Eke beter bediend
zou worden dit ook een positief effect zou hebben op de parkeerdruk in De Pinte.
Eric geeft aan dat de mobiliteitsraad vindt dat Zevergem te weinig bediend wordt en dat het aan het
bestuur is om dit verder aan te kaarten.
David geeft aan dat de verkeersstromen op stad Gent gericht zijn maar dat er minder wordt ingezet op
verbinding tussen de gemeenten rond Gent.
Rita geeft aan dat er, gelet op het feit dat er in het nieuwe openbaar vervoersplan geen vaste bediening
van De Lijn in Zevergem-dorp voorzien is, aandacht besteed moet worden aan de uitwerking van de
mobipunten. Arnout laat weten dat mobipunten eigenlijk Hoppinpunten genoemd dienen te worden,
gezien dit de merknaam is die door de Vlaamse Overheid vastgelegd werd. Op grondgebied De Pinte
wordt er een regionaal Hoppinpunt voorzien is aan het station, een Hoppinpunt in randstedelijk gebied
(Kerkplein of Europaplein) en 2 Hoppinpunten in landelijk gebied (portaalparking Den Beer en Dorp
Zevergem).
Lode geeft aan dat het huidig nieuw verkeersafwikkelingsplan en de toekomstige bereikbaarheid van de
parkings in de stationsomgeving zeker niet de aantrekkelijkheid bevorderen wat in de visienota
nagestreefd wordt.
Leen vraagt of elektrische wagens ook als duurzaam gezien worden. Dat is niet het geval, deze worden
gerekend als een wagen. Lode geeft aan dat deelwagens ook als wagens gezien worden. Volgens Eric staan
deze deelwagens wel bij openbaar vervoer gerekend.

David geeft aan dat er in de visienota staat dat fietsverbindingen over de gemeentegrenzen heen
aangemoedigd worden, maar dat er geen vermelding is van de fietsbrug over de Schelde naar Merelbeke.
Lode geeft aan dat er gesproken wordt over een communicatieplan, waarin wordt aangegeven dat de
mensen allemaal meer met het openbaar vervoer dienen te gaan, terwijl in de praktijk het aanbod
openbaar vervoer net afgebouwd wordt op sommige plaatsen. Schepen Demunck geeft aan dat het op
andere plaatsen wel verbetert.
Arnout laat weten dat er op 4 mei een mobiliteitscafé georganiseerd wordt in de gemeentelijke
basisschool door de Vervoerregio, waarop (een aantal) leden van de mobiliteitsraad uitgenodigd zullen
worden om de langetermijnvisie op mobiliteit in de vervoerregio te bespreken.
c. Kort parkeren Kasteellaan
Op vraag van De Kleine Prins heeft de dienst Infrastructuur een tweetal kortparkeerzones uitgewerkt in de
omgeving van het postkantoor. Kort parkeren wordt voorzien om de ouders mee te laten uitstappen en de
kinderen tot aan de schoolpoort te brengen. Dit in tegenstelling tot een “Zoen en Zwaai”-zone waar de
bestuurder de wagen niet mag verlaten. Dergelijke zone zou voorzien kunnen worden in de Vredestraat,
maar dit word verder uitgewerkt en terug gekoppeld.
Er wordt gevraagd hoe deze zone aangeduid wordt. De signalisatie hiervoor moet nog nagegaan worden.
Er dient voor gezorgd te worden dat alle “Zoen en Zwaai”-zones (o.a. aan het station en in de Baron de
Gieylaan) in de gemeente op dezelfde manier gesignaleerd worden.
Luc Vermassen vraagt of er in een fietsstraat geparkeerd mag worden. Dat is het geval zolang dit volgens
de wegcode gebeurt, tenzij er een parkeerverbod is.
Peter merkt op dat de brievenbus van de post hangt ter hoogte van de zone die onthard zou worden en
dat men best een doorgang voorziet om een olifantenpad te vermijden. Er dient een doorgang voorzien te
worden om de brievenbus bereikbaar te houden.
Er wordt gevraagd om met Bpost samen te zitten omtrent het kort parkeren.
Er wordt gevraagd om de zone te verbreden voor het kort parkeren zodat uitstappende passagiers niet op
straat uitstappen. De raad geeft aan dat de weg hier éénrichtingsverkeer is en breed genoeg is om uit te
stappen zonder verbreding van de verharding.
Peter vraagt of er ook een publieke laadpaal op deze zone kan komen. Dit wordt bekeken in het kader van
een laadpalenplan.
De mobiliteitsraad geeft positief advies om een zone voor kort parkeren te organiseren op de zone vóór
het postkantoor, waarbij juridisch bekeken moet worden welke term en signalisatie geplaatst wordt. Er
dient een doorgang voorzien te worden om de brievenbus bereikbaar te houden.
De mobiliteitsraad adviseert om een zone voor kort parkeren te organiseren op de zone aan de zijkant van
het postkantoor, in de Kasteellaan, waarbij juridisch bekeken moet worden welke term gebruikt wordt en
signalisatie geplaatst wordt. Er dient met de eigenaar afgestemd te worden hoe het parkeren op privaat
terrein georganiseerd kan worden via één oprit van 4 meter. De zone voor kort parkeren dient hierbij
eventueel opgesplitst te worden. Om de nodige breedte voor de parkeerplaats te voorzien, kan deze
uitgebreid worden richting de straat toe, waarbij de wagen gedeeltelijk in de straatgoot kan staan en de
belijning op de weg zelf gezet wordt.
De gemeente gaat de wettelijke signalisatie voor kort parkeren na en koppelt hierover terug naar de
mobiliteitsraad.
d. Zevergem Dorp parkeerplaatsen
Een aantal inwoners van Pont Zuid Zevergem stelt voor om een aantal parkeerplaatsen in Pont Zuid te
verschuiven of af te schaffen. Ook ter hoogte van de school was er door de werkgroep “veilige

schoolomgevingen” reeds voorgesteld om de parkeerplaatsen het dichtst bij de school, aan de binnenkant
van de bocht, te verwijderen.
Er wordt gevraagd of er pas op een bepaalde afstand van een streep tussen de rijvakken geparkeerd mag
worden. Er mag geparkeerd worden vanaf het punt waar de streep tussen de rijvakken stopt.
Er wordt gevraagd of er voldoende plaats is voor bewoners als de parkeerplaatsen wegvallen. Dit is het
geval in de daluren: er zijn meerdere private opritten en garages die gebruikt kunnen worden om te
parkeren.
Colette geeft aan dat er in de Bomstraat veel vrachtwagens rijden naar het bedrijf op het einde van de
straat die belemmerd worden door de geparkeerde wagens in de straat. Leen geeft aan dat het
parkeerverbod er komt op vraag van dat bedrijf.
Eric geeft aan dat de wegcode gevolgd moet worden. Als er geen drie meter vrij is, mag er niet geparkeerd
worden en dient er niets geplaatst te worden van signalisatie of markering.
Leen vraagt of het parkeerverbod over de ganse afstand van de Bomstraat geldt en of de inwoners van de
straat allemaal een eigen parkeerplaats hebben. Arnout geeft aan dat dit nog bekeken zal worden voor
invoer van het parkeerverbod. Schepen Demunck vraagt om dit op te volgen en ter plaatse te kijken of elke
bewoner wel degelijk op eigen terrein kan parkeren.
De mobiliteitsraad geeft positief advies omtrent de voorgestelde wijzigingen en bijkomende
parkeerverbodzones. De gemeente bekijkt verder of dit met signalisatie of markering aangeduid wordt en
of alle inwoners in de Bomstraat een eigen parkeerplaats hebben.
e. Zone 30 Eeuwfeestlaan
In de werkgroep “snelheid en sluipverkeer” werd voorgesteld om een zone 30 in de Eeuwfeestlaan en
zijstraten in te voeren. De nota van de werkgroep werd besproken in de mobiliteitsraad van juni 2020 en,
zonder opmerkingen omtrent dit voorstel, goedgekeurd door de mobiliteitsraad. Bij communicatie omtrent
de voorziene invoering hiervan door Arnout naar de leden van de mobiliteitsraad werd echter opgemerkt
dat er nooit expliciet advies gegeven is voor de zone 30 in de Eeuwfeestlaan en zijstraten, vandaar dat dit
punt opnieuw geagendeerd wordt.
Rita geeft aan dat, indien een zone 30 ingevoerd wordt in de Eeuwfeestlaan en zijstraten, de bloembakken
in de straat dan overbodig zijn. Maria-Paula geeft aan dat dit niet klopt, gezien in een zone 30
snelheidsremmende maatregelen de snelheid moeten afdwingen.
Eric bevestigt dat de infrastructuur de zone 30 moet afdwingen. De laatste bloembakken die bijgeplaatst
werden, tussen Pintestraat en Toekomstlaan, staan echter zodanig dicht bij elkaar dat de snelheid beperkt
wordt tot 5 of 10 km/u. Arnout geeft aan dat er bij plaatsing van de bloembakken ook rekening dient
gehouden te worden met de opritten. Eric vraagt om te bekijken of deze niet verder uit elkaar kunnen
staan.
De mobiliteitsraad geeft positief advies voor de invoering van een zone 30 in de Eeuwfeestlaan,
Jubileumlaan, Toekomstlaan, Burgemeester Boonelaan en Pastoor Van Ackerlaan.
Arnout licht toe dat de zone 30 van de Bommelstraat aan de oprij-elementen van de Breughellaan,
Bommelstraat en Zwaluwlaan gesignaleerd zal worden, met ene herhalingsbord aan de spoorweg. De
mobiliteitsraad gaat hiermee akkoord.
f. Fietsdoorsteek Kerkplein
Joe geeft aan dat er weinig plaats is voor een afslagstrook naar de Baron de Gieylaan op het Kerkplein,
maar dat er dan ook een afslagstrook van het Kerkplein naar de Pintestraat voorzien zou moeten worden.
David vindt het Kerkplein te smal om een afslagstrook naar de Baron de Gieylaan aan te leggen. David
suggereert om de oversteekplaats voor fietsers over de Baron de Gieylaan ook al officieel op te nemen als

fietspad, vanaf het zebrapad, omdat het huidige voetpad er weinig gebruikt wordt. Van de Pintestraat naar
het Kerkplein kan het fietspad ook op de huidige voetgangersstrook komen zodat fietsers de wagens
gemakkelijker kunnen passeren.
Hans geeft aan dat de fietssuggestiestroken vaak bezet worden door auto’s, dus dat de suggestie van David
een bevestiging is van de realiteit.
David stelt voor om aan de noordkant van de Polderdreef een officieel fietspad te maken en de weg
hiervoor op te schuiven, waardoor de haakse parkeerplaatsen ter hoogte van de meersgezinswoning op het
Kerkplein vervangen worden door langse parkeerplaatsen. Om het fietspad door te trekken richting
Eeuwfeestlaan is ook een onteigening van de voortuin van Mmmidi nodig. Het verminderen van de haakse
parkeerplaatsen kan gecompenseerd worden door een andere indeling van het Kerkplein, waardoor er
bijkomende parkeerplaatsen gecreëerd worden op het plein. Door deze voorstellen kunnen de
fietssuggestiestroken vervangen worden door fietspaden over het Kerkplein. De huidige aanpassingen
zouden wel moeten opgenomen kunnen worden in een definitieve situatie.
Lode geeft aan dat het voorstel met het fietspad zo ver mogelijk van de rijbaan het veiligste is.
Arnout licht toe dat de fietspaden in de voorrang (rode ondergrond) blijven liggen over de Baron de
Gieylaan en Pintestraat, maar dat fietsers bij het oversteken van Kerkplein naar Pintestraat of Baron de
Gieylaan uit de voorrang zijn.
Colette geeft aan dat de fietsparkeerbeugels aan de bakker verplaatst kunnen worden om plaats te maken
voor een fietspad richting Pintestraat.
Colette geeft aan dat een boompje in de Groenstraat het zicht op de Groenstraat, komende uit de
Pintestraat, belemmert.
Rita geeft aan dat er parkeerplaatsen verdwijnen indien het fietspad achter de fontein zou komen te liggen.
Arnout laat weten dat er voor een definitieve oplossing van het verkeersknooppunt aan het Kerkplein
sowieso parkeerplaatsen zullen verdwijnen, tenzij de mobiliteitsraad een goed alternatief binnen de
bestaande rijbaanbreedte ziet.
Peter geeft aan dat er voor een definitieve oplossing moet bekeken worden hoe het Kerkplein op een
veilige manier voor alle weggebruikers ingericht kan worden. Daarnaast dienen er voor de bussen
toegankelijke haltes te komen. Arnout laat weten dat een studie van het kerkplein alle verkeersmodi in
rekening moet brengen.
Er wordt gevraagd of de uitstappende passagiers van de bus kunnen uitkomen op het fietspad en wie er
dan voorrang heeft. Als er geen afstapzone aan de halteplaats van een bus aanwezig is, moet de fietser die
langs de kant rijdt waar reizigers in- of uitstappen de passagiers de kans geven om in alle veiligheid de bus
of het voetpad te bereiken. Soms kan het zijn dat hij daardoor moet stoppen.
Eric geeft aan dat de voorgestelde voorsorteerstrook naar de Baron de Gieylaan overreden zal worden door
veel wagens en zeker door de bus.
Rita vraagt hoe de fietser moet oversteken naar de Baron de Gieylaan. Dit kan door een oversteekplaats te
suggereren in rode ondergrond om de aandacht op fietsers te vestigen. Voor de oversteekplaats kan een
gearceerde zone gemarkeerd worden.
De mobiliteitsraad geeft positief advies over het eerste ontwerp, waarbij het fietspad start ter hoogte van
de Polderdreef en Pintestraat op een deel van de voetgangerszone.
g. Parkeerplaatsen Van Eycklaan
Er wordt voorgesteld om een parkeervak te markeren ter hoogte van een zelfstandige om het kapot rijden
van de berm te vermijden. Dit zou gebeuren als test, om te kunnen vergelijken met andere plaatsen waar
er bv. beplanting in de berm aangeplant wordt.

Er wordt aangereikt dat dit een precedent is waarbij alle zelfstandigen of particulieren hetzelfde kunnen
vragen.
Op de gelijkgrondse berm in de bebouwde kom moet er op de berm geparkeerd worden, maar moet er een
deel vrij blijven voor voetgangers. Desgevallend moet er deels op de berm en deels op de rijweg worden
geparkeerd. Volgens Eric moet er hiervoor bovendien met de overbuur gepraat worden. Indien er een uitrit
is, zou de parkeerplaats zelf niet voorzien mogen worden.
David licht toe dat dit probleem ook op de werkgroep “parkeerbeleid” besproken werd maar dat er nog
geen oplossing werd gevonden.
Lode haalt aan dat deze parkeerplaats het verkeer zal belemmeren dat via de Van Eycklaan naar de parking
Groenstraat gaat als de overweg afgeschaft wordt.
Leen geeft aan dat er een deel van de berm verhard kan worden met grasdallen. Er wordt opgeworpen dat
dit dan voor de hele straat moet gebeuren.
Maria-Paula geeft aan dat dit een privatisering van het openbaar domein is.
Colette vraagt of er geen parkeerplaats moet gemaakt worden voor mindervaliden. Er wordt aangegeven
dat de eigenaar zelf voldoende parkeerplaats heeft.
De mobiliteitsraad geeft negatief advies om de parkeerplaats op straat te markeren.

5. Varia
- Joe heeft reeds van een lid van de mobiliteitsraad een alternatief voor het huidige verkeersafwikkelingsplan
doorgestuurd gekregen. Joe geeft aan dat iedereen zijn alternatief naar hem mag sturen en dat hij dit zal
verzamelen en terug koppelen. David vraagt of Joe hiervoor hulp nodig heeft. Joe doet de oproep om een
beperkte werkgroep VAP samen te stellen om de alternatieven te bespreken. Volgens Rita gaat dit niets
oplossen omdat werd aangeven dat de huidige proefopstelling behouden blijft tot eind juni. Maria-Paula vindt
het voorstel om alternatieven door te sturen goed. Peter geeft aan dat alternatieven niet uitgetekend kunnen
worden zonder metingen, gezien het alternatief dan ook weer getest moet worden. Volgens Lode is het de
beslissing van het college om een alternatief al dan niet te testen. Een alternatief wordt best zo snel mogelijk
voorgelegd daar het college nu van plan was om de testresultaten voor te leggen op de GR van juni. Luc
Vermassen geeft aan dat hij vandaag in de krant een alternatief toegelicht heeft.
- Lode vraagt om het verslag van de vorige vergadering door te sturen. Dit zal gebeuren voor het einde van de
week.
- Lode vraagt hoever het staat met de installatie van de snelheidsindicatieborden (snelheidsdisplays) in de
Keistraat? Hij zegt dat de huidige borden op Sint-Martens-Latem effect hebben en goed geplaatst zijn. Arnout
licht toe dat de offertes hiervoor binnen zijn, binnenkort gegund worden en na levering geplaatst worden.
- Colette geeft aan dat het C1 bord niet zichtbaar is aan de Baron de Gieylaan komende van de rotonde.
Arnout zal dat bekijken.
- Colette vraagt of het Hagelandpad zal aangepast worden omdat dit bijna niet meer berijdbaar is. Arnout gaat
de eigendomssituatie na.
- Colette geeft aan dat er een project is om fietshelmen cadeau te doen aan 10-jarigen en vraagt of ze dit de
volgende keer uit de doeken mag doen.
De data van de komende mobiliteitsraden:
 27 april 2022
 25 mei 2022
 29 juni 2022
 31 augustus 2022
 28 september 2022
 26 oktober 2022



30 november 2022

