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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
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Gezinsbond Zevergem Luc Van Melckebeke

A
X
X
X

V

Plaatsvervanger

X
X
X
X
X
X
X

Micha D’Hooge
David Lenaerts
Noemie Saey
Leentje Thoeye
Colette Verslyppe
Arno Dejonghe

X
X
Jules Vertriest
X
X

An Stroobandt
X
X
X
X
X

Raadgevende leden - 3
X
X

Politie Amy Verschraegen
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V

X
X

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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Agenda
1. Goedkeuring verslag 27 april 2022
2. Evaluatie meetgegevens en bevragingen VAP
3. Bevraging scholen VAP
4. Advies Fietsersbond VAP
5. Varia

1. Goedkeuring verslag 27 april 2022
Er zijn geen opmerkingen op het verslag.
2. Evaluatie meetgegevens en bevragingen VAP
Er wordt gevraagd welke conclusies het bestuur trekt uit de data. De proefopstelling is imers gebeurd om
objectieve data te verzamelen en deze te kunnen interpreteren. Op de interpretatie zelf kan er advies gegeven
worden door de mobiliteitsraad. De interpretatie van de telraamdata is immers niet gemakkelijk en op de korte
voorbereidingstijd is alle data moeilijk door te nemen. Er wordt daarom gevraagd vanuit de mobiliteitsraad om de
meetgegevens van de verschillende meettoestellen te visualiseren op kaarten, waarbij een onderscheid gemaakt
wordt tussen de verschillende modi en week- en weekenddagen. Op die manier kunnen de interpretaties
duidelijker gemaakt worden, ook voor het ruime publiek. De schepen geeft aan dat dit reeds bekeken is maar nog
niet in één visueel document overloopt.
De mobiliteitsraad formuleert volgende bedenkingen en onderzoeksvragen om rekening mee te houden tijdens de
interpretatie van de data:














Er wordt opgemerkt dat er voor de proefopstelling in de Baron de Gieylaan een schoolstraat was
en nadien niet meer.
Uit de data van de politie kan er niet meteen besloten worden dat de snelheid in de Vredestraat
hoger ligt dan ervoor. Wat kan er dan wel uit geïnterpreteerd worden?
Er wordt opgemerkt dat de vakanties ook een vertekend beeld geven in de data. De schepen laat
weten dat er rekening gehouden werd met de lagere verkeersintensiteit in de vakantieperiodes.
In de stationsstraat werd er niet meer verkeer gemeten. Wat is de interpretatie daarvan? Wordt
de parking minder gebruikt? Wordt er elders geparkeerd? Wordt er meer gefietst?
Er wordt gevraagd of er nu meer in de K. Albertlaan geparkeerd wordt? Arnout laat weten dat dit
uit bevraging van de buurtbewoners op de hoek K. Albertlaan – K. Leopoldlaan niet naar voor
kwam en dat men de parkeerdruk gelijkaardig ervaart als voordien.
Er wordt gevraagd of er door het éénrichtingsverkeer in de J. Anthierenslaan niet meer
autoverkeer is in de J. Anthierenslaan en de Stationsstraat. In dat geval zou het
éénrichtinsgverkeer behouden kunnen worden.
Is er minder verkeer in de Koning Albertlaan?
Er werd opgemerkt dat er in de parkeerdata van het Europaplein steeds een overbezetting is. De
parking van het gemeenteplein daarentegen is ’s ochtends minder bezet, terwijl dit ’s avonds wel
druk gebruikt wordt. Het middenplein voor het gemeentehuis wordt bijna niet gebruikt om te
parkeren, omdat mensen waarschijnlijk niet goed weten dat ze daar mogen parkeren. Dit zou
beter gemarkeerd kunnen worden, zowel met signalisatie als door het markeren van
parkeervakken.
Er wordt opgemerkt dat de parking tussen de spoorwegen ook tijdens de proefopstelling weinig
gebruikt werd.
Er wordt gevraagd hoe de verkeerslichten op de Polderdreef nu afgesteld zijn. Arnout licht dit toe.
Er wordt gevraagd of er ingesteld kan worden hoelang de Polderdreef richting de kerk groen is.
Deze zou vroeger rood kunnen worden zodat de Polderdreef richting Vredestraat kan ontsluiten.
De gemeente laat weten dat er een bestek wordt voorbereid voor het vernieuwen van de lichten
en dat dit meegenomen wordt.



Er wordt gevraagd of er tijdens de proefopstelling sneller gereden wordt. Iemand geeft aan dat de
V85 in de J. Anthierenslaan 39 km/u was, wat een schappelijke snelheid is. Daar wordt wel bij
opgemerkt dat het bord zelf ook snelheidsremmend werkt.

Er wordt gevraagd waarom het verkeersafwikkelingsplan voor het einde van juni beslist moet zijn. De schepen
geeft aan dat er veel vragen zijn omtrent het definitieve plan en dat de communicatie van in het begin gevoerd
is dat er eind juni een definitieve beslissing gemaakt ging worden.
Maandag aanstaande is er een commissie voor de gemeenteraad die gevolgd kan worden. De data van de
metingen werden aan de gemeenteraadsleden gegeven en er zullen ook conclusies uit de data gepresenteerd
worden. Er wordt hierbij naar de data zelf gekeken. De schepen geeft aan dat het immers niet gemakkelijk is
om te zoeken naar de oorzaak van de veranderde aantallen bij het verkeersafwikkelingsplan gezien er heel
veel factoren meespelen. Zo kan de vaststelling dat er minder verkeer op het Kerkplein gepasseerd is verklaard
worden doordat het verkeer zich verplaatst naar de Groenstraat – Keistraat, maar ook naar de Eeuwfeestlaan.
Vanuit omliggende straten zijn er gedurende de proefopstelling echter geen opmerkingen gekomen over
toegenomen verkeer. Er wordt opgemerkt dat er ook bij het straatvinken in de Pintestraat minder verkeer
geteld is dan vorig jaar (binnen alle modi behalve het aantal bussen).
De proefopstelling is bedoeld om de Koning Albertlaan en de J. Anthierenslaan te herinrichten. Om die reden
werden de straten rondom mee opgenomen. Het is niet de bedoeling om deze legislatuur op andere locaties
iets te veranderen, waardoor er ook niet verder gemeten werd dan de omliggende straten en kruispunten van
het studiebureau.
De schepen ligt toe dat er in de Vredestraat een toename is van het verkeer richting de Polderdreef en een
afname van het verkeer richting de Kasteellaan. De groottordes van de verschillende meetmethodes zijn
echter verschillend. Daarentegen blijkt uit de metingen dat het verkeer in de Vredestraat meer toegenomen is
dan verwacht. Ook uit de kwalitatieve data van inwoners is er veel informatie te halen. De proefopstelling ging
niet alleen om het meten op zich, maar ook om de kwalitatieve data. De kwalitatieve data van buurtbewoners
omtrent verwachtingen die bv. anders uitgedraaid zijn, zijn ook zeer interessant.
De schepen geeft aan dat er gemeten werd op het Kerkplein omdat de doelstelling was om te bekijken of de
proefopstelling niet meer druk op het Kerkplein ging leggen. Uit de metingen blijkt dat dit het geval was.
Er wordt aangegeven dat de vergelijking met de data van na de proefopstelling belangrijk is. Als alles zich
herneemt zoals voorheen, heeft de proefopstelling effect gehad. De proefopstelling was voorzien om te blijven
staan tot de definitieve beslissing van de gemeenteraad van eind juni. Er werd beslist om de opstelling zelf
vroeger stop te zetten op vraag van de handelaars, wat het voordeel geeft dat er data verzameld kan worden
van na de proefopstelling. De mobiliteitsraad vindt dit belangrijk omdat er veel tijd in het VAP gestoken werd,
dus moet er zoveel mogelijk uit geleerd worden. De schepen geeft aan dat er inderdaad heel veel informatie
verzameld is en dat deze ook na het verkeersafwikkelingsplan verder geanalyseerd zullen worden.
Er wordt aangegeven dat het jammer is dat de Florastraat niet gemeten werd. De Florastraat is voorzien om
heraan te leggen in de tweede helft van dit decennium. De schepen geeft aan dat het parkeren in de
Florastraat een probleem is, maar dat de kiss-and-ridebeweging er niet wordt ontmoedigd. Er wordt
aangereikt dat de veiligheid van de fietser momenteel een probleem is en dat er hier iets aan dient te
gebeuren.
Er wordt gevraagd wat er eind juni beslist gaat worden. Dit is nog niet bekend omdat aanstaande maandag de
gemeenteraadcommissie zich nog over het plan dient te buigen.
Er wordt gevraagd of er met het negatieve advies van de vorige raad en het advies van de LEM-raad rekening
wordt gehouden? De schepen laat weten dat er van de LEM-raad nog geen advies is maar dat er met alle
adviezen rekening gehouden zal worden.

3. Bevraging scholen VAP
Er zijn evaluaties gestuurd naar de leerlingen/ouders en leerkrachten van de drie scholen in de
proefopstellingszone.
Er wordt aangereikt dat er (voorlopig) maar een kleine respons is van leerlingen en leerkrachten ten opzichte
van het totaal aantal leerlingen. Er wordt gevraagd om de scholen nog eens een herinnering te sturen om de
bevraging in te vullen.
Er wordt ook opgemerkt dat er vaker verwezen wordt naar een toegenomen agressie, wat wel verontrustend
is. De verschillende modi’s verwijzen in de bevragingen ook vaak naar de hinder die de andere modi’s
veroorzaken.
4. Evaluatie Fietsersbond VAP
De fietsersbond stelt voor om:
- de rijrichting van de Stationsstraat te wijzigen tussen de Groenstraat en de Koning Albertlaan omdat
het parkeren er onveilig is.
- éénrichtingsverkeer in de Stationsstraat van K. Albertlaan naar J. Anthierenslaan
- een stuk van de Baron de Gieylaan (tussen Belfius en rotonde Vredestraat) omvormen tot woonerf.
Hierbij verandert de snelheid naar 20 km/u en ziet men een herinrichting van het openbaar domein als
shared space, zodat er geen duidelijk afgebakende rijweg is.
5. Varia
- Er werd meegedaan aan Straatvinken in de Pintestraat. Uit de tellingen bleek dat elke modi verminderd is ten
opzichte van vorig jaar, m.u.v. de bussen. Ook het aantal fietshelmen werd geteld: 30% van de normale fietsen
draagt een helm, waarbij de oudere generatie dit duidelijk minder doet. Er zijn bij de jongere generatie ook
meer helmen die aan het stuur hangen. Er dient hierrond gesensibiliseerd te worden, evt. door het ter
beschikking stellen van fietshelmen. Er wordt opgemerkt dat kinderen vaak een helm dragen en de ouders
niet.
- Er wordt gevraagd om een zone 30 in de Eeuwfeestlaan in te richten. Dit is voorzien deze maand.
- Het zebrapad thv Erasmus in de Polderdreef is niet doorgetrokken over het fietspad als enigste zebrapad. Dit
wordt mee opgenomen bij de wegmarkering.
- De NMBS wilt bekijken om vanuit de parking tussen de sporen een toegang tot de perrons te voorzien. Is er
nog een planning om de overweg te sluiten? De schepen geeft aan dat dit nog altijd het plan is maar dat er
geen timing aan verbonden is. Er werd ook gevraagd om een toegang te voorzien via de Florastraat (kant
Langevelddreef) naar perron 4.
- Er wordt opgemerkt dat het verbodsbord voor fietsers aan het station richting de Groenstraat voor
verwarring zorgt.
De data van de komende mobiliteitsraden:
 29 juni 2022
 31 augustus 2022
 28 september 2022
 26 oktober 2022
 30 november 2022

