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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
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Gemeenschapsschool De Kleine Prins Anton Vanborm
Leefschool De Boomhut Alissa Van Dingenen
Erasmus Atheneum Katrien Choueiri
Fietsersbond Joe Rogge
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Seniorenraad Frans Naessens
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Waarnemende leden - 6
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 Verschraegen
Steven Deboeck
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Agenda
1. Goedkeuring verslag 23 maart 2022 en 30 maart 2022
2. Terugkoppeling beslissingen CBS
3. Advies omgevingsvergunningen
4. Infrastructuur
a. Werfcharter
5. Bespreking voorstellen verkeersafwikkeling centrum vanuit Mobiliteitsraad
6. Varia

1. Goedkeuring verslag 23 maart 2022 en 30 maart 2022
Er wordt gevraagd om de namen van de leden niet te notuleren in het verslag. Op die manier is iedereen vrij
om te spreken en kan er een algemeen standpunt van de mobiliteitsraad genotuleerd worden. De
mobiliteitsraad gaat hiermee akkoord, maar stelt voor om de naam wel te notuleren als iemand dit expliciet
vraagt.
De beide verslagen worden goedgekeurd.
2. Terugkoppeling beslissingen CBS
Geen terugkoppelingen.
3. Advies omgevingsvergunningen
Geen omgevingsvergunningen.
4. Infrastructuur
a) Werfcharter
In de omgevingsvergunningen wordt verwezen naar het Werfcharter om zwaar verkeer van werken te
weren uit schoolomgevingen. Er wordt gevraagd in welke zones en tijdens welke uren er
vrachtverkeer vermeden kan worden.
De mobiliteitsraad geeft positief advies over de voorgestelde locaties, mits het toevoegen van de uren
aan de kaart die in elke zone gelden.
5. Bespreking voorstellen verkeersafwikkeling centrum vanuit Mobiliteitsraad
De voorzitter heeft op basis van de vijf ingediende voorstellen van leden van de mobiliteitsraad en eigen
inzichten een samenvatting gemaakt voor enkele alternatieven van het VAP.
Op de vertrekpunten die de voorzitter voorlegt, wordt opgemerkt dat in het punt “De wegverharding in
Leopoldlaan en Albertlaan wordt uniform van goot tot goot aangelegd” het woord uniform overbodig is. Er
wordt eveneens opgemerkt dat de mobiliteitsraad zich niet dient te beperken tot het principe “van goot tot
goot”, maar men is wel unaniem akkoord dat de bestaande rijweg (met hoogteverschillen) dient verbeterd te
worden.
Keuze 1: dient er een parking te blijven aan de zuidkant van het station?
In het RUP is de huidige parking J. Anthierenslaan voorzien als projectzone, maar dienen er 100
parkeerplaatsen behouden te blijven. Er wordt aangehaald dat het openbaar vervoer gepromoot dient
te worden en dat het daarom belangrijk is om voldoende parking rondom het station te voorzien voor
pendelaars.
Keuze 2: éénrichtingsverkeer in de J. Anthierenslaan of tweerichtingsverkeer?
Men vindt het idee voor een schoolstraat niet evident omdat de leerlingen van Erasmus gespreid over
de dag lopen. Volgens Erasmus zelf klopt dit niet, de meeste leerlingen starten en eindigen op
hetzelfde moment. Er wordt aangehaald dat het probleem van de J. Anthierenslaan het gebrek aan
kennis van de wegcode is van de leerlingen. Deze locatie zou beter aangeduid kunnen worden. Als
alternatief kan ook een voetpad langs beide zijden voorzien worden zodat de voetgangers buiten de
verharding van de wegenis stappen. Er kan ook een apart voetpad aangelegd worden in de groenzone.

Naast de voorgestelde opties wordt ook opgeworpen dat er enkel dubbelrichtingsverkeer komt tussen
Begonialaan en de parking, maar dit zorgt voor meer aanrijverkeer in de Begonialaan.
Er zijn 7 mensen voor tweerichtingsverkeer voor wagens en 4 mensen voor éénrichtingsverkeer voor
wagens.
De vertegenwoordiger van Erasmus laat weten dat het voetpad aan de rechterkant van de J.
Anthierenslaan moet lopen, komende van het station, gezien dit de kortste route is voor de leerlingen.
Keuze 3: éénrichtingsverkeer in de J. Anthierenslaan, in welke richting?
Dit werd niet besproken.
Keuze 4: toegang tot stationsparking via woonstraat of via Stationsstraat?
Er wordt gediscussieerd of het veilig is om verkeer door de Stationsstraat te sturen, omdat dit een
fietssnelweg is. In een fietsstraat wil men zo weinig mogelijk auto’s, ongeacht de breedte. De parking
van de J. Anthierenslaan trekt echter wagens aan, die momenteel op één straat geconcentreerd
worden (de Stationsstraat). Er wordt beslist om het verkeer te spreiden.
Keuze 5: ontsluiting stationsparking via welke woonstraten?
Er wordt gediscussieerd over de ontsluiting van de parking via de Begonialaan en, bij een inrichting van
de projectzone, via Salviapark. Sommigen vinden dat de Begonialaan niet gebruikt mag worden als
ontsluitingsweg van de stationsparking, anderen argumenteren dat deze straat gelijkaardig is aan de
andere.
De voorzitter stelt ook voor om een knip te plaatsen op de Stationsstraat, tussen Koning Albertlaan en
J. Anthierenslaan. Een alternatief is om éénrichtingsverkeer tussen Koning Albertlaan en J.
Anthierenslaan te behouden. Op lange termijn zou de fietsstraat daar op 3 meter beperkt kunnen
worden en kan er een aparte weg voor wagens voorzien worden.
Er wordt gekozen voor ontsluiting van de parking via alle straten (Begonialaan, J. Anthierenslaan,
Stationsstraat, K. Albertlaan en K. Leopoldlaan). Er kan daarbij éénrichtingsverkeer van de K. Albertlaan
naar de J. Anthierenslaan behouden blijven. Dit is een goede oplossing op vlak van de veiligheid op de
fietssnelweg, mits rekening te houden met de draaicirkel van vrachtwagens en het behoud van de
bereikbaarheid van de parking van de plantsoendienst.
Keuze 6: rijrichting Stationsstraat?
Dit wordt niet besproken.
Keuze 7: autoluwe zone in Baron de Gieylaan tussen gemeentehuis en rotonde post?
De voorzitter verwijst naar een autoluwe straat die werd aangepast naar een straat waar wagens wel
toegelaten worden. Op dat moment hebben de handelaars zich verzet tegen de invoer. Er wordt
opgeworpen dat de betrokken gemeente dubbel zo groot is als De Pinte en dat dit moeilijk te
vergelijken is. Het imago van de Baron de Gieylaan als auto-winkelstraat zou kunnen aangepast
worden volgens de voorzitter naar een klantvriendelijkere straat met minder wagens. Door een lus te
maken rond het gemeentehuis zou deze autoluwe zone kunnen gerealiseerd worden. Mensen die
minder goed te been zijn kunnen evt. een toestemming krijgen om wel door te rijden.
Er wordt tegengeworpen dat de auto zijn plaats moet krijgen in de Baron de Gieylaan.
Er wordt gevraagd of er een autoluwe zone kan komen tussen de K. Leopoldlaan en het
gemeenteplein. Hier is weinig animo voor.
Om de straat aantrekkelijker te maken wordt er voorgesteld om meer groen in het straatbeeld te
brengen, bv. door het aanplanten van bomen.

Tijdens het laatste overleg met de handelaars werd voorgesteld om tijdens de schoolstraat een lus te
maken op het gemeenteplein, zodat er geen draai- en keerbewegingen meer zijn. De school zelf is
geen vragende partij voor een schoolstraat in de Baron de Gieylaan.
Er wordt beslist om geen autoluwezone te maken tussen de Koning Leopoldlaan en rotonde post.
Keuze 8: éénrichtingsverkeer of tweerichtingsverkeer in Baron de Gieylaan?
Er wordt aangegeven dat er bij tweerichtingsverkeer ook minder verkeer in de Vredestraat of
Polderdreef zou zijn. Er wordt gestemd tweerichtingsverkeer in de Baron de Gieylaan.
Keuze 9: doorgaand verkeer (dat niet stopt) in de Baron de Gieylaan weren
Er wordt voorgesteld om het aangenamer te maken in de straat door bomen te planten. Men doelt
hiermee op het vervangen van de huidige kegelvormige bomen door andere bomen, zonder het
verwijderen van parkeerplaatsen.
Men ziet geen meerwaarde in het weren van doorgaand verkeer in de Baron de Gieylaan.
6. Varia
- Er wordt gevraagd waarom dat de straat voor Parking Post een fietsstraat geworden is? De gemeente heeft
dit er op eigen initiatief bijgenomen omdat dit een kort stukje is waarop het praktisch niet mogelijk is een
fietser in te halen. Op die manier is de hele schoolomgeving in de Kasteellaan een fietsstraat.
- Er wordt gevraagd waarom de parkeerplaatsen van Voeding Vyncke omgedraaid zijn van richting. Er wordt
aangegeven dat dit is omdat de Baron de Gieylaan éénrichtingsverkeer geworden is van aan de rotonde en
men dus niet meer kan inrijden. Dit wordt geëvalueerd.
- Er wordt aangegeven dat de parkeerwachters vroeger soms binnen kwamen in de apotheek om te vragen of
de auto zonder blauwe kaart van iemand was. Nu geeft hij aan dat er op zaterdag soms vier keer
gecontroleerd wordt. Luc vindt dat er op zaterdag geen controle van de blauwe zone meer nodig is. De
parkeerwachters zouden niet op de loer mogen liggen om te controleren of de kaart gezet is of niet.
- Er wordt gevraagd naar de stand van zaken omtrent de ontharding van het pleintje in de Guido Gezellelaan.
Deze wordt anders ingericht, met een breder pleintje in plaats van de oorspronkelijke ontharding van een deel
van de weg.
- De gemeente geeft aan dat de quote in het vorige agendapunt “het strikt scheiden van fietsers en
stationsparking is wel een absolute must voor alle partners” dient aangevuld te worden met het vervolg “De
fietssnelweg mag dus niet over de parking lopen of kruisen met de parking.”
- Er wordt gevraagd naar bijkomende fietsenstalling ter hoogte van frituur Lise. Dit wordt bekeken in het kader
van de invulling van het openbaar domein.

De data van de komende mobiliteitsraden:
 25 mei 2022
 29 juni 2022
 31 augustus 2022
 28 september 2022
 26 oktober 2022
 30 november 2022

