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•

1. INLEIDING

•

De opstelling van een Gemeentelijk Mobiliteitsplan wordt doorlopen
in 3 fasen : een oriëntatiefase, de opbouw van het plan
(Synthesenota) en de opmaak van het Beleidsplan. De
Oriëntatienota werd conform verklaard door de Provinciale
Auditcommissie op 19/01/04. In de periode voorjaar 2004 – zomer
2005 werden de aanvullende onderzoeken uitgevoerd / voorbereid.
Op 30/05/05 werd de Synthesenota conform verklaard door de
Provinciale Auditcommissie. Sinds september 2005 werd het
Beleidsplan in meerdere vergaderingen besproken binnen de
Gemeentelijke Begeleidingscommissie.

1.1 CONCLUSIES VAN DE ORIENTATIENOTA
1.1.1 SITUERING EN VISIEVORMING

De bestaande ruimtelijke structuur van De Pinte wordt in hoofdzaak
bepaald door de aanwezigheid van de Schelde en Scheldevallei in
het
zuiden,
de
open
ruimte
met
kastelensites,
de
nederzettingenstructuur (bebouwde structuur) en de (lineaire)
infrastructuren
(wegenpatroon
en
spoorweg).
De
goede
(auto)bereikbaarheid van De Pinte maakt de gemeente bij uitstek
aantrekkelijk voor de suburbane (spoor)pendelaar. De krachtlijnen in
de belangrijkste ontwikkelingsvisies van de actoren m.b.t. de
‘actiedomeinen’ van het Mobiliteitsplan zijn :
• Gewenste ruimtelijke structuur : implicaties naar mobiliteit
van opname in grootstedelijk gebied Gent
• Fietsstructuur : creëren van netwerkvorming en aanleg van
veilige (oversteek)voorzieningen
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•
•

Openbaar vervoer : aanbieden van intragemeentelijke
bediening (De Pinte Ù Zevergem)
Wegenstructuur : aandacht voor ontsluiting zone
Moerkensheide / Zwarte Gat
Parkeren : uitbreiden parkeeraanbod aan stationsomgeving
Flankerende maatregelen : stimuleren gebruik van ‘zachte’
vervoersmiddelen

1.1.2 PROBLEEMSTELLING

De belangrijkste probleemstelling aangaande de ruimtelijke
structuur in relatie tot verkeer en mobiliteit vloeit voort uit de
opdeling van de gemeente door regionale verkeersinfrastructuren,
waardoor verplaatsingen binnen de gemeente deze structuren
dienen te kruisen / dwarsen via passages waarmee barrièrewerking,
omrijfactoren of (sociale) onveiligheid gepaard gaat. In het bijzonder
de in het bebouwde weefsel ‘opgesloten’ stationsomgeving en het
commerciële ‘centrumbocht’ van de Baron de Gieylaan trekken veel
gemotoriseerd verkeer aan met sterke parkeerdruk als gevolg.
De voorziene ruimtelijke ontwikkelingen, zowel binnen als buiten de
gemeente, nopen tot waakzaamheid omtrent een vlotte
bereikbaarheid, waarbij mogelijks de draagkracht van het
dorpsweefsel en de ontsluitingsstructuren tot (over ?) hun maximale
belasting worden benut. Meer specifiek betreft het hier de
ontwikkeling van het Parkbos (portaal Den Beer), diverse
inbreidingsprojecten in de gemeente en de ontwikkeling van de
‘functionele cluster’ ten zuiden van de kern van De Pinte 1.

1

Een lokaal bedrijventerrein ten zuiden van E17, het containerpark en de open lucht
sportactiviteiten ten noorden van E17.
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Knelpunten met betrekking tot gemotoriseerd verkeer zijn van
verschillende aard ; het gaat onder meer om bereikbaarheid
(Moerkensheide en Bommelhoek), verkeersafwikkeling (Eke /
Makro), inrichting van de weg, verkeersdruk, ... Verder is, zoals
hierboven reeds vermeld, de parkeerdruk aan het station en in de as
van de centrumbocht van De Pinte een belangrijk aandachtspunt.
Het ontbreken van veilige verbindingsroutes naar alle buurkernen
voor het fietsverkeer is eveneens een knelpunt. Specifiek dient de
moeilijke oversteekbaarheid van de N60 en de situatie van de fietser
in de diverse straten vermeld.
In de openbaar vervoerstructuur zijn de verbindende schakels op
niveau van de fusiegemeente (tussen De Pinte en Zevergem) én op
bovenlokaal niveau (behoudens de relatie naar Gent) ontoereikend.
De ontsluiting van belangrijke (verkeers)polen zoals het station, het
OCP en Moerkensheide laat ook te wensen over.
Bepaalde wegsegmenten of kruispunten bundelen diverse problemen
inzake verkeersonveiligheid en –onleefbaarheid in zich ; het gaat hier
onder meer om problemen inzake oversteekbaarheid, ongevallen,
doorstroming, wegprofiel, snelheid, ... De meeste ongevallen doen
zich voor op de N60 of in de Baron de Gieylaan. Op de N60 zijn in
het bijzonder de kruispunten met de op- en afritten van de E17 (ter
studie), De Klosse (uitgevoerd) en Den Beer (uitgevoerd) het
onveiligst.
Sluipverkeer is aanwezig in de kern van De Pinte hoewel relatief
beperkt op de onderzochte relaties ; het gaat hier om 10 à 11%.
Kaart 1 : Knelpuntenkaart
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1.2 ESSENTIE VAN DE SYNTHESENOTA
1.2.1 AANVULLEND ONDERZOEK

Deze noodzaak tot aanvullend onderzoek werd door de
Begeleidingscommissie in vergadering dd. 17/12/03 bevestigd en
conform de procedure van de Mobiliteitsconvenanten gesitueerd in
het opmaakproces van het Gemeentelijk Mobiliteitsplan. Navolgend
worden de krachtlijnen van de respectievelijke onderzoeken
weergegeven. Voor een meer gedetailleerde bespreking wordt
verwezen naar de betreffende onderzoeksrapporten.
Het additioneel gevoerde onderzoek betreft :
• Een onderzoek naar het verplaatsingspatroon van
treinpendelaars.
• Een studie van het doorgaand verkeer in de gemeente De
Pinte.
• Een parkeeronderzoek voor de stationsomgeving en het
centrum van De Pinte.
• Een onderzoek van het verplaatsingspatroon van de
inwoners van De Pinte.
De treinreizigersenquête kende een responsgraad van ongeveer 60
%. De doorsnee pendelaar die gebruik maakt van het station De
Pinte is 18 tot 50 jaar oud (65%) met rijbewijs B (75%) die in
deelgemeente De Pinte (63%) woonachtig is. De pendelaar gebruikt
de trein om zich naar het werk te begeven (72%) en legt dit traject
gemiddeld 4 tot 7 x per week af (87%). Als vervoermiddel voor zijn
voortransport maakt de pendelaar vnl. gebruik van de (brom)fiets
(37%) of komt te voet (27%) waarbij hij/zij gemiddeld 2 km aflegt.
Ongeacht de vervoerswijzekeuze bedraagt de gemiddelde afstand
vanaf de woning naar het station ca. 4,3 km.
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Uit de resultaten van het parkeerduuronderzoek (zie verder) in de
ruime stationsomgeving kon worden geconcludeerd dat het aanbod
aan parkeerplaatsen voldoet ; de benuttingsgraad 2 bedraagt er
gemiddeld 62%. Het uitbreiden van de parkeercapaciteit is vanuit
duurzame mobiliteitsoverwegingen enkel te verantwoorden voor
pendelaars afkomstig vanuit de buurgemeente, die nu niet met de
(brom)fiets naar De Pinte toe komen. Dit marktaandeel bedraagt
momenteel ca. 18% van de treinreizigers of omgerekend 60 van de
ca. 320 beschikbare parkeerplaatsen in de stationsomgeving.
Uit het kentekenonderzoek blijkt zowel ’s ochtends als ‘s avonds de
relatie Drie Sleutels Ù Kruisken N60 het drukst. Concreet zijn er ‘s
ochtends 43 doorgaande ritten van Drie Sleutels naar Kruisken N60
en 85 doorgaande ritten van Kruisken N60 naar Drie Sleutels. ’s
Avonds gaat het om 90 doorgaande ritten van Drie Sleutels naar
Kruisken N60 en 57 doorgaande ritten van Kruisken N60 naar Drie
Sleutels. Deze gegevens werden uiteraard sterk beïnvloed door de
wegeniswerken aan De Klosse (Klossestraat afgesloten).
De tweede drukste verbinding is de verbinding Drie Sleutels Ù
Moerkensheide, die deels verloopt via Baron de Gieylaan. Concreet
zijn er ‘s ochtends 15 doorgaande ritten van Drie Sleutels naar
Moerkensheide en 30 doorgaande ritten in omgekeerde richting. ’s
Avonds gaat het om 40 doorgaande ritten van Drie Sleutels naar
Moerkensheide en 17 doorgaande ritten in omgekeerde richting.
Globaal zijn voor alle telposten tijdens de ochtend (7u45 – 8u45)
10% van het totaal aantal geregistreerde ritten doorgaande ritten ;
voor de avond (17u00 – 18u00) komt dit aantal op 11%.

2

Benuttingsgraad is de verhouding tussen het aantal gebruikte plaats-tijdseenheden
en het totaal beschikbare plaats-tijdseenheden.
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Figuur 1 : Kentekenonderzoek : routes doorgaand verkeer
Uit het parkeer(duur)onderzoek blijkt de gemiddelde bezetting van
de parkeerplaatsen in de ruime stationsomgeving van De Pinte 62%
te zijn. Het grootste deel van de voertuigen staat er zeer lang
geparkeerd staat, namelijk > 8 u (68%) van de voertuigen. De
gemiddelde parkeerduur van de voertuigen die gebruik maken van
een parkeerplaats in deze onderzoekszone bedraagt 8,36 uren.
Indien deze analyse wordt vernauwd tot de directe stationsomgeving
(Florastraat, Stationsstraat en J Anthierenslaan) bedraagt de
gemiddelde bezetting 82%. De overige parameters liggen in dezelfde
grootte-orde.
De gemiddelde bezetting van de parkeerplaatsen langsheen de
commerciële as van De Pinte bedraagt op weekdagen 28%. Het
grootste deel van de bestuurders, nl. 63%, die tijdens de week
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gebruik maken van een parkeerplaats langs de commerciële as in De
Pinte zijn kortparkeerders (< 30 min). De benuttingsgraad van de
parkeergelegenheid langsheen de commerciële as van De Pinte
bedraagt tijdens de week slechts 24%. De turn-over m.b.t. de
parkeergelegenheid in de commerciële as bedraagt tijdens de week
gemiddeld 1,84.
Ook tijdens het weekend wordt dezelfde bezetting vast gesteld, met
pieken tot 41%. De gemiddelde parkeerduur van de voertuigen die
op zaterdag gebruik maken van een parkeerplaats in de
onderzoekszone commerciële as van De Pinte bedraagt 1,28 uren.
Een evenredig samengestelde steekproef van inwoners van De Pinte
werd aangeschreven voor een persoonsenquête inzake mobiliteit.
Gezien de globale responsgraad van 41% kunnen relevante
conclusies worden getrokken naar huidig verplaatsingsgedrag, en
aanbevelingen worden geformuleerd voor een duurzaam
gemeentelijk beleid terzake. Voor het werkverkeer blijkt de noodzaak
tot betere promotie van het carpoolen. Omdat voor de zeer korte
afstandsverplaatsingen (< 2 km) het mogelijk moet zijn het huidige
aandeel voetgangers en fietsers (54%) nog te verhogen, worden
flankerende maatregelen voorgesteld. In het schoolverkeer blijken
fietspooling en schoolvervoer verder uit te bouwen. Voor de overige
verplaatsingsmotieven binnen de gemeente blijkt een draagvlak voor
overstap naar de bus (17% van de Zevergemnaars laat de auto
staan indien een bus rijdt naar De Pinte). Promotie voor fietsverkeer,
onderhoud van de fietsinfrastructuur (ook stallingen) en het invoeren
van kortparkeren in het dorpscentrum helpen een beoogde daling
van het lokale autogebruik. Het uitbreiden van de parkeercapaciteit
aan het station zal geen groei van de treinpendel door inwoners van
De Pinte met zich meebrengen.
MOBILITEITSPLAN DE PINTE

1.2.2 DOELSTELLINGEN

De doelstellingen van het Gemeentelijke Mobiliteitsplan van de
gemeente De Pinte zijn, in afstemming met het hogere plankader,
gestructureerd rond 5 grote thema’s waarop de Gemeente en de
actoren verenigd in de Gemeentelijke Begeleidingscommissie directe
invloed hebben :
• Verder afbouwen van de verkeersonveiligheid.
• Minimaal handhaven van de verkeersleefbaarheid op het
huidige niveau, en waar mogelijk verbeteren.
• Afremmen van de groei van de automobiliteit in functie van
de alternatieve vervoersmodi.
• Optimaliseren van bestaande infrastructuren.
• Geïntegreerd
benaderen
van
de
ruimtelijke
en
mobiliteitsproblematiek.
De verdere afbouw van verkeersonveiligheid is net zoals op
federaal en Vlaams niveau, een aandachtspunt voor het gemeentelijk
verkeers- en mobiliteitsbeleid. Concreet worden volgende
doelstellingen voorop gesteld :
• Aanpak van de voornaamste knelpunten inzake
verkeersonveiligheid
:
wegvakken
en
kruispunten
(ongevallen, oversteekbaarheid, doorstroming, wegprofiel,
snelheid, ...).
• Realisatie van een veilig verbindingsnetwerk voor fietsers
tussen
de
verschillende
buurkernen
en
lokale
aantrekkingspolen (o.a. Moerkensheide, centrumbocht, ...).
• Waken over verkeersveiligheid in de schoolomgevingen en in
het verblijfsgebied van de centrumbocht.
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Verkeersleefbaarheid verwijst naar een bepaalde toestand in een
specifiek gebied, waarbij de draagkracht er al dan niet wordt
overschreden door de impact van het verkeer dat er zijn oorsprong of
bestemming vindt, dan wel doorheen gaat. Het aan de sociale
verkeerskunde ontleende begrip heeft betrekking op het geheel van
positieve en negatieve effecten van het verkeer op het menselijk
welzijn en welbevinden. Het moet de bedoeling zijn de
verkeersleefbaarheid in De Pinte te verbeteren. Voor het toekomstig
mobiliteitsbeleid betekent dit :
• Een selectievere organisatie van het doorgaand
gemotoriseerd verkeer in functie van :
o Het weren van sluipverkeer o.a. in de kern De Pinte.
o Het weren van te veel gemotoriseerd verkeer in
schoolomgevingen.
• Het beperken van de parkeerdruk aan het station en in de as
van de centrumbocht.
• Verminderen van moeilijke oversteekbaarheid van de N60
(barrièrewerking).
Een duurzaam mobiliteitsbeleid zoekt naar mogelijkheden om het
auto- en vrachtwagengebruik verder terug te dringen, en de
alternatieve vervoerswijzen meer kansen te bieden, en dit
afgestemd met het ruimtelijke beleid (zie verder). Volgende
subdoelstellingen worden gesteld :
• Het stimuleren van meer verplaatsingen te voet of per fiets
op lokaal niveau, incl. de combinatie met het openbaar
vervoer (bus/trein).
o Een
maximale
doordringbaarheid
van
het
centrumgebied voor langzaam verkeer.
o Het uitwerken van een gemeentelijk fietsnetwerk
kaderend in de bovenlokale netwerken : verbinding
MOBILITEITSPLAN DE PINTE

•
•

•

tussen de kernen van Zevergem en De Pinte en
belangrijkste lokale bestemmingen.
Een selectieve organisatie van de doordringbaarheid van het
centrumgebied t.a.v. het gemotoriseerd verkeer.
Een goed uitgebouwd openbaar vervoeraanbod.
o Goede verbinding via openbaar vervoer van De
Pinte en Zevergem met Gent en tussen de
deelkernen onderling (buslijnen).
o Invoeren van basismobiliteit ter ontsluiting van de
woongebieden.
Het realiseren van goede overstapvoorzieningen tussen de
verschillende vervoersmodi.

Het optimaliseren van bestaande infrastructuren is nauw verwant
met
eerder
geformuleerde
doelstellingen
aangaande
verkeersonveiligheid of het ondersteunen van netwerkstructuren voor
openbaar vervoer of fiets. Voor De Pinte kan verder worden
gespecifieerd :
• Uitwerken van een categorisering waarbij een gewenst
gebruik van het wegennetwerk wordt gedefinieerd. Navenant
profileren van de betreffende wegen.
• Garanderen van doorstroming op stroomwegen, i.h.b. N60.
• Een
betere
ontsluiting
van
de
winkelen
bedrijvenconcentraties langsheen de N60 (meer specifiek
t.h.v. hypermarkt Makro) teneinde conflicten doorgaand
verkeer / bestemmingsverkeer te vermijden.
• Strikt handhavingsbeleid op de naleving van het
verkeersreglement (snelheid, parkeren, ...).
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Een duurzaam mobiliteitsbeleid is onlosmakelijk verbonden met het
ruimtelijk beleid en noodzaakt een geïntegreerde benadering van
de beleidsdomeinen ruimte, verkeer en infrastructuur. Volgende
punten worden voorop gesteld :
• Een lokatiebeleid waarbij de verschillende activiteiten worden
ingeplant op de plaats daarvoor het meest geschikt. Het
bereikbaarheidsprofiel wordt zo goed mogelijk afgestemd op
het mobiliteitsprofiel.
• De afstemming van Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan en
Gemeentelijk Mobiliteitsplan.

1.3 SCENARIOBOUW
Conform de filosofie achter de mobiliteitsconvenants, wordt in
gemeentelijk
mobiliteitsplannen
zgn.
trendbreukscenario’s
ontwikkeld, gericht op het bereiken van een ‘duurzame mobiliteit’.
Voor de gemeente De Pinte wordt slechts 1 duurzaam scenario
uitgewerkt, waarvan de ‘filosofie wordt uiteengezet in Hoofdstuk 2.
Doordat het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan parallel wordt
ontwikkeld aan het Gemeentelijk Mobiliteitsplan, en dit kaderend
binnen
de
(af)lopende
bovengemeentelijke
ruimtelijke
planningsprocessen is vanuit ruimtelijke invalshoek de ‘speelruimte’
beperkt. Ook t.a.v. de modale verkeersstructuren bleek het veel meer
zinvol te werken met uitvoeringsvarianten binnen eenzelfde thema
(beleidskeuzes), dan wel het uitwerken van uiteenlopende visies.
Daarnaast werd een trendscenario in contrast met, maar ook als
uitgangspunt voor het scenario ‘duurzame mobiliteit’ uitgewerkt.

MOBILITEITSPLAN DE PINTE

1.4 INHOUD VAN HET BELEIDSPLAN
Voorliggende nota presenteert zich als eindproduct van de derde
fase, en komt tot stand na het overlopen van de voorgaande
planstappen. In het Beleidsplan wordt de keuze voor een duurzame
mobiliteitsontwikkeling te De Pinte bevestigd. Deze keuze steunt op
een doorgevoerde evaluatie, integratie en synthese van het
duurzame scenario uit fase 2 van het Mobiliteitsplan. Binnen
voorliggend Beleidsplan worden vooreerst de krachtlijnen van het
mobiliteitsbeleid beknopt geduid (Hoofdstuk 2). Deze beleidslijnen
worden vervolgens verder gedetailleerd, en dit naar de verschillende
werkdomeinen : de ruimtelijke structuur (domein A) in Hoofdstuk 3,
de verkeersstructuren (domein B) in Hoofdstuk 4 en diverse
ondersteunende maatregelen in andere beleidsdomeinen (domein C)
in Hoofdstuk 5. De samenhang tussen de genomen beleidsintenties
over de verschillende werkdomeinen heen wordt geduid in Hoofdstuk
6.
Een tweede belangrijk onderdeel van het Beleidsplan vormt het
Actieprogramma, met daarin de verschillende concrete maatregelen
die worden genomen om duurzame mobiliteit te ondersteunen
(Hoofdstuk 7).
Het Beleidsplan besteedt tevens aandacht aan de verdere
organisatie van het planningsproces voor het Gemeentelijk
Mobiliteitsplan De Pinte : de implementatie, monitoring en
evaluatie van doelstellingen en maatregelen (Hoofdstuk 8).
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2. KRACHTLIJNEN
MOBILITEITSBELEID

VA N

HET

Het voorstel tot afbakeningslijn van het grootstedelijk gebied Gent
houdt in dat De Pinte als voorstedelijke kern wordt opgenomen in dit
stedelijk gebied. In relatie tot mobiliteit zijn de belangrijkste ruimtelijke
kenmerken / opties van De Pinte de kwaliteit als woon- en
forenzengemeente (‘woontapijt’), de recreatieve aantrekkingskracht
van het Parkbos (bestemming) en de Scheldevallei (passage), en het
belang voor pendelaars van het spoorwegstation.

In het kader van duurzame mobiliteit wordt aldus een
mobiliteitsbeleid gevoerd dat inspeelt op bovenstaande aspecten.
Voor interne verplaatsingen binnen de kern De Pinte zijn het
wandelen en fietsen de preferente vervoersmiddelen. Het ruimtelijk
(verdichting, publieke ruimten, ...) en verkeersbeleid (uitbouw modale
netwerken, ontradende maatregelen autogebruik) spelen hier elkaar
versterkend op in. Vlotte ontsluiting van De Pinte naar het hogere
wegennet (E17, N60 en N43) of openbaar vervoersstructuren
(stedelijk en regionaal) is van belang. Multimodale bereikbaarheid
van station De Pinte en Parkbos worden georganiseerd, waarbij het
Pintse gemeentelijke wegennet evenwel geen taakstelling krijgt voor
doorgaand gemotoriseerd verkeer ; de parallelle gewestelijke
verbindingswegen moeten deze rol opnemen. Diverse flankerende
maatregelen worden genomen om het duurzame vervoersbeleid
meer kracht bij te zetten, i.h.b. om de publieke betrokkenheid bij het
gemeentelijke mobiliteitsbeleid te verhogen, een duurzaam
verplaatsingsgedrag te stimuleren, een planmatige aanpak te
ondersteunen en de druk op het leefmilieu (veroorzaakt door het
verkeer) te verminderen.

Figuur 2 : De Pinte in grootstedelijk gebied Gent
MOBILITEITSPLAN DE PINTE
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3 . M O B I L I T E I T S E F F E C T E N VA N D E
GEWENSTE RUIMTELIJKE
STRUCTUUR

3.1 RUIMTELIJKE ONTWIKKELINGEN (A1)
Bij het uitzetten van de krijtlijnen voor het gemeentelijk
mobiliteitsbeleid, houdt het Mobiliteitsplan rekening met de gewenste
ruimtelijke structuur zoals opgenomen in het Provinciaal Ruimtelijk
Structuurplan Oost-Vlaanderen, het Gemeentelijk Ruimtelijk
Structuurplan en de afbakening van het grootstedelijk gebied Gent.
Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan 3 steunt op het
basisconcept ‘verbonden verscheidenheid’.
Dit concept wil in de eerste plaats uitdrukken dat de – grotendeels
bestaande – verschillende ruimtelijke entiteiten (het ‘woontapijt’ van
De Pinte, de Scheldevallei en Zevergem, en het Parkbos) van De
Pinte versterkt moeten worden. Dit wil zeggen dat hun eigenheid en
identiteit zoveel als mogelijk bewaard en versterkt moeten worden.
Het versterken van deze ruimtelijke entiteiten is echter maar één
zijde van de medaille. Een groot deel van de ruimtelijke kwaliteit
binnen de gemeente De Pinte bestaat er in dat deze verschillen
naast elkaar bestaan en met elkaar verbonden zijn. Het verder
stimuleren van de verbindingen tussen deze entiteiten is dus de
tweede ingebakken doelstelling in dit concept.
Het structuurplan geeft aan dat voor deze verbindende netwerken
verschillende elementen dienen uitgewerkt : een lokatiebeleid, een
3

Ontwerp Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan De Pinte, Technum, oktober 2005.
Voorlopig vastgesteld in de Gemeenteraad dd. 07/11/05.
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hoofdnetwerk van assen en stamlijnen en een fijnmazig netwerk van
publieke ruimtes.
Het te voeren lokatiebeleid geeft aan dat niet alle plekken in de
gemeente De Pinte even geschikt zijn voor de inplanting van
mobiliteitsgenererende activiteiten. De locaties waar deze activiteiten
welkom zijn werken als knooppunten in het netwerk :
• De stationsomgeving voor activiteiten die gebruik maken van
het openbaar vervoer (A lokatie) : uitstekende bereikbaarheid
met het openbaar vervoer en de fiets.
• De centrumbocht, voor lokale activiteiten, handel en andere
voorzieningen (B+ lokatie) : goede bereikbaarheid met
openbaar vervoer, de auto en de fiets, parkeervoorzieningen
beperkt bemeten (naar duurtijd, zie verder).
• De functionele cluster aan Moerkensheide voor lokale
activiteiten die ook veel gemotoriseerd verkeer genereren (Blokatie) : goede bereikbaarheid met openbaar vervoer, de
auto en de fiets, geen beperkingen op parkeervoorzieningen.
• Portaalsite Den Beer en geplande KMO-zone Zwarte Gat
voor activiteiten die vnl. gemotoriseerd verkeer genereren (C
lokatie) : goede bereikbaarheid met de auto, geen
beperkingen op parkeervoorzieningen.
Voor zijn verbinding met Gent is De Pinte afhankelijk van
verschillende assen die vaak niet op het grondgebied van de
gemeente zijn gelegen : Kortrijksesteenweg, Oudenaardsesteenweg,
de hoofdfietsroute die zal aangelegd worden op de oude
spoorbedding
met
doortrekking
naar
Eke/Nazareth,
Zwijnaardsesteenweg en de hoofdfietsroute langs de Schelde. Het
gemeentelijk ruimtelijk beleid is geen initiatiefnemer voor de uitbouw
van deze assen en stamlijnen. Voor het lokale beleid in De Pinte is
BELEIDSPLAN versie 4
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het van belang de uitbouw van een aantal gemeentelijke assen
‘stroomafwaarts’ van deze bovenlokale assen en stamlijnen zoveel
mogelijk te integreren :
• De as Polderdreef – Den Beer – Veldstraat : ruimtelijkfunctionele en stedenbouwkundige hoofdas tussen
Zevergem en De Pinte, tevens drager van multimodale
verbindingen naar het hogere wegennet (N60 – E17).
• Tussen de centrumbocht (met het station) en de
Kortrijksesteenweg en delen van het woongebied op het
grondgebied van Sint-Martens-Latem dienen assen voor
openbaar vervoer, gemotoriseerd verkeer en langzaam
verkeer uitgebouwd te worden.
• Een as voor gemotoriseerd verkeer via de Nieuwstraat
verbindt de centrumbocht en de te ontwikkelen functionele
cluster t.h.v. Moerkensheide met elkaar, en beide met de
N60.
• In het verlengde van de functionele fietsas tussen Zevergem
en De Pinte is een duidelijk leesbare verbinding met de
fietsas in de Scheldevallei van belang.
Het hoofdnetwerk vult de verplaatsingsbehoefte in belangrijke mate
in.
De
verplaatsingsbehoefte
tussen
herkomst
en
bestemmingsgebieden bestaat echter ook in grote mate uit
verplaatsingen die niet kunnen gevat worden binnen een dergelijke
duidelijke structuur, die veel meer volgens een kris-kras patroon
verlopen maar wel essentieel zijn voor het functioneren van het
woongebied. Ten behoeve van dit soort verplaatsingen dient in de
gemeente een fijnmazig netwerk van publieke ruimten uitgebouwd
te worden. In De Pinte zal dit veeleer bestaan uit een netwerk van
groene ruimten. Om dit netwerk uit te bouwen, worden de bestaande
pleinen en pleintjes, laanstructuren, speelveldjes, ... aan elkaar
MOBILITEITSPLAN DE PINTE

geschakeld in een samenhangend geheel van groene publieke
ruimten.

3.2 STRATEGISCHE PROJECTEN (A2)
Strategische projecten zijn te bestempelen als voorbeeldprojecten
die op het vlak van mobiliteit een belangrijke impact kunnen
teweegbrengen, of die naar verkeersafwikkeling belangrijke
wijzigingen veroorzaken.
De as gevormd door het Kerkplein, de Baron De Gieylaan, de
Groenstraat, De Pintestraat en de Stationstraat is de plaats bij uitstek
voor een multifunctionele centrumstrip waar wonen, handel en
diensten naast elkaar en door elkaar kunnen bestaan. Rondom de
voorzieningenstrip van de Baron de Gieylaan bevinden zich een
aantal potentiële (woon)verdichtingsgebieden (o.a. Sportwegel,
terreinen van het plantendistributiecentrum). Het zijn tevens
gebieden die, opgeladen met allerhande openbare functies, een sterk
publiek karakter hebben. Andere plekken zijn geschikt voor de
oprichting van een park (Viteux) of de uitbouw van een
voorzieningencluster (omgeving OCP). Hierbij dient onderzocht te
worden op welke manier een combinatie met een woonfunctie
gemaakt kan worden. Op de gronden gelegen tussen OCP en de
spoorlijn zijn wat dit betreft nog mogelijkheden. De stationsomgeving
maakt integraal deel uit van de ‘centrumbocht’. De uitbouw en
verknoping van het openbaar vervoer rond het station staan hier
centraal. De spoorwegdriehoek is geschikt voor een combinatie van
kleinschalige diensten en parkeren. Belangrijk is hier functies in te
planten die het potentieel van de nabijheid van een station benutten.
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Intrinsiek
als
overige
strategische
ruimtelijk
4
ontwikkelingsprojecten zijn o.m. te vermelden :
• de ontwikkeling van een multifunctionele cluster te
Moerkensheide : openluchtrecreatie en containerpark.
• de ontwikkeling van het bedrijventerrein Zwartegat
aansluitend bij regionaal bedrijventerrein Eke.
• de ontwikkeling van het portaal ‘Den Beer’.
• het
aansnijden
van
de
woonuitbreidingsgebieden
Bommelhoek (prioritair) en Moerkensheide.
Het afwerken van de verkeerswisselaar E17/N60 ter hoogte van De
Pinte (Vlaams Gewest AWV) dient als een concreet strategisch
verkeersprojecten beschouwd.
Kaart 2 : Gewenste ruimtelijke structuur en strategische
projecten

3.3 CATEGORISERING VAN HET WEGENNET (A3)
Het categoriseren van wegen is gebaseerd op het selectief prioriteit
willen geven aan bereikbaarheid (doorstroming) of leefbaarheid. De
ruimtelijke consequenties van deze keuzes worden uitgedrukt in de
(her)aanleg en inrichting van de wegen. Het gewenste gebruik van
de weg wordt verder geoperationaliseerd d.m.v. de koppeling met de
in volgende hoofdstukken aangereikte thema’s : afbakening
verblijfsgebieden, fietsroutenetwerken, snelheidsregimes, … Deze
taakstelling wordt gedefinieerd op verschillende schaalniveau’s (zie
verder). Functioneel worden 3 hoofdfuncties onderscheiden :
• Verbinden van herkomst- en bestemmingsgebieden.
4

Voor een meer uitgebreide bespreking wordt verwezen naar het Gemeentelijk
Structuurplan.
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•
•

Verzamelen binnen de herkomst- en distribueren binnen de
bestemmingsgebieden.
Rechtstreeks toegang geven tot de aanpalende percelen
(ontsluiten).

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen selecteert hoofdwegen en
primaire wegen. Hoofdwegen zijn wegen met een verbindende
hoofdfunctie op internationaal niveau ; deze wegen zijn tevens
verbindend op Vlaams niveau. Onder de primaire wegen
onderscheidt men categorie I en categorie II. Een primaire weg
categorie I zal voornamelijk verbinden en aanvullend verzamelen op
Vlaams niveau. Een primaire weg categorie II zal voornamelijk
verzamelen en aanvullend verbinden op Vlaams niveau.
Volgende hoofdwegen en primaire wegen in directe relatie met De
Pinte zijn te vermelden :
• De E17 Antwerpen – Gent – Kortrijk – Lille is de belangrijkste
verbindingsas van de Hollandse Randstad, over de Vlaamse
Ruit tot de Rijselse metropool en is geselecteerd als
hoofdweg.
• De E40 Brussel – Gent – Jabbeke – Veurne – Frankrijk is
geselecteerd als hoofdweg.
• Het segment van de N60 ten zuiden van de ongelijkgrondse
kruising met de E17 (Zevergem – grens Waals Gewest) is
geselecteerd als primaire weg categorie I.
• De R4 (binnen- en buitenoever Ringvaart) is geselecteerd als
primaire weg categorie II tussen de aansluiting op de E40 te
Melle en Flanders Expo (B402).
In het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Oost-Vlaanderen worden
de secundaire wegen geselecteerd. Dit zijn wegen die een
belangrijke rol spelen in het ontsluiten van gebieden naar de primaire
BELEIDSPLAN versie 4
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wegen en naar de hoofdwegen (= verzamelfunctie op bovenlokaal
niveau) en die tevens op lokaal niveau van belang zijn voor de
bereikbaarheid van diverse activiteiten langsheen deze weg (=
toegang geven). Er wordt een onderscheid gemaakt in 3 types
secundaire wegen. Op secundaire wegen type I primeert de
verbindingsfunctie
op
bovenlokaal
niveau
tegenover
de
verzamelfunctie. Op secundaire wegen type II primeert de
verzamelfunctie
op
bovenlokaal
niveau
tegenover
de
verbindingsfunctie. Dit type wegen verzamelt verkeer uit een ruimer
herkomst- of bestemmingsgebied. Dit laatste kan zowel een stedelijk
gebied zijn als een verzameling van kernen in het buitengebied. Op
secundaire wegen type III is de autoverkeersfunctie van de weg
onder- of nevengeschikt aan de openbaar vervoersfunctie en de
langzaam verkeersfunctie., enerzijds omdat de eerst vermelde
functie in de wensstructuur wordt ingevuld langs een parallelle route,
anderzijds om een modal shift te bekomen.
Volgende secundaire wegen zijn relevant te vermelden :
• Het segment van de N60 ten noorden van de
ongelijkgrondse kruising met de E17 (Zevergem – Gent) is
geselecteerd als secundaire weg type II. Dit wegsegment
staat in voor het verzamelen van verkeer van en verbinden
van delen van het grootstedelijk gebied Gent en draagt het
label van ‘hoofdinvalsweg’ van R4 tot R40.
• Het segment van de N60 tussen de Tramstraat N469 en
Heuvelpoort is geselecteerd als secundaire weg type III.
Deze weg staat in voor het verzamelen van verkeer van en
het verbinden met delen van het grootstedelijk gebied. De
weg heeft een nevengeschikte regionale verkeersfunctie.
Ook dit wegsegment draagt het label van ‘hoofdinvalsweg’
van R4 tot R40.
MOBILITEITSPLAN DE PINTE

•

De N43 (segment De Sterre tot Golflaan te Sint-MartensLatem) is geselecteerd als secundaire weg type III. Deze
weg staat aldus in voor het verzamelen van verkeer van en
het verbinden met delen van het grootstedelijk gebied. De
weg heeft een nevengeschikte regionale verkeersfunctie.
Ook dit wegsegment draagt het label van ‘hoofdinvalsweg’
van R4 tot R40. Binnen de Gentse grootstad fungeren de
steenwegen als een hoofdstraat / -invalsweg, waarbij
ruimtelijke inpassing, fietsinfrastructuur en doorstroming van
het openbaar vervoer en een zekere filterende werking naar
de stadskern toe belangrijke aandachtspunten zijn.
Van de Golflaan verder richting Deinze is de N43 secundaire
weg type II.

Figuur 3 : Wegencategorisering PRS Oost-Vlaanderen
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De lokale wegen worden geselecteerd in het kader van het
Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan en het Gemeentelijk
Mobiliteitsplan. Alle wegen niet behorend tot het primair en secundair
niveau zijn te beschouwen als lokale wegen. Het begrip ‘lokaal’ slaat
niet op administratieve gemeentegrenzen, maar op het functioneren
van de weg hetzij als verbinding of ontsluiting tussen 2 gemeenten of
naar het hoofdwegennet, hetzij op niveau van deelkernen en wijken.
Voor deze wegen is tevens een onderverdeling aan de orde.
Volgende 3 niveau’s 5 worden in het lokale wegennet opgenomen :
• Lokale wegen type 1 hebben als hoofdfunctie het verbinden
op lokaal niveau, en als aanvullende functie het ontsluiten en
toegang geven op lokaal niveau. De weg heeft geen
verbindingsfunctie op bovenlokaal niveau. De kwaliteit van
de doorstroming is er ondergeschikt aan de (plaatselijke)
verkeersleefbaarheid.
• Lokale wegen type 2 hebben als hoofdfunctie het ontsluiten
van een gebied (vb. kern, wijk, industrie- of dienstenzone) op
lokaal niveau. De ontsluitingsfunctie omvat het verzamelen
van uitgaand verkeer naar een weg van hogere orde, en het
verdelen van binnenkomend verkeer in een homogeen
verkeersgebied. Ook het toegang geven (erffunctie) neemt
een belangrijke plaats in. De weg heeft slechts in tweede
instantie een verbindende taakstelling.
• De hoofdfunctie van een lokale weg type 3 is het ‘verblijven’
en het toegang geven tot de aanpalende percelen. Dit type
wegen kent enkel bestemmingsverkeer, doorgaand verkeer
wordt er in principe geweerd. Afhankelijk van de ligging van

5

Categorisering van lokale wegen : richtlijnen, toelichting en aanbevelingen, Donné V,
mei 2004.
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de weg kan een verder subdeling worden gemaakt in straten
gelegen in het verblijfsgebied (woonstraten, winkelstraten,
...), wegen gelegen in het buitengebied (landelijke wegen,
industriewegen, fietswegen, ...) of parallelle wegen aan
rijbanen van hogere categorie.
Voor de gemeente De Pinte wordt een categorisering voorgesteld
waarbij het aantal verbindingswegen wordt beperkt. Doorgaand
verkeer op de relaties N43 Ù N60 of Sint-Denijs-Westrem Ù
Nazareth wordt immers bij voorkeur afgewikkeld via het hogere
(gewest)wegennet. Enkel de belangrijkste uitvalswegen van het
hoofddorp De Pinte worden geselecteerd als lokale weg type 1 :
• Polderdreef (vanaf Europaplein) richting N60
• Baron de Gieylaan (vanaf Scheldeveldstraat) richting N43
• Moeistraat (Sint-Martens-Latem) richting Sint-Martens-Latem
• Weefstraat (Nazareth) – Nieuwstraat richting Oudenaarde.
Verbindingen naar de kernen van Eke en Nazareth worden geleid via
de N60. De ontsluitingswegen naar Zevergem zijn van een lagere
orde, en worden daarom uitsluitend tot het tweede niveau gerekend.
Verschillende straten hebben vnl. een verzamelende taakstelling
(lokale wegen type 2):
• De centrumas Langevelddreef – Polderdreef
• Pintestraat
• Bommelstraat
• Florastraat
• Klossestraat
• De as Den Beer – Veldstraat
• Grote Steenweg N60c ten zuiden van Den Beer
• Pont-Noord
• Keistraat
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Bij bovenstaande keuze inzake categorisering van het wegennet
vanuit de gemeente De Pinte is het van belang te wijzen op evtl.
discrepanties met categorisering van (lokale) wegen zoals
opgenomen in eerder conform verklaarde beleidsplannen van
buurgemeenten 6 :
• Hemelrijkstraat (Gent) : lokale weg type 2 Ù Baron de
Gieylaan (De Pinte) : lokale weg type 1
• Heerweg-Zuid (Gent) : lokale weg type 3 Ù Pont Noord (De
Pinte) : lokale weg type 2
• Krekelstraat (Gent) : lokale weg type 3 Ù Krekelstraat (De
Pinte) : lokale weg type 2
Deze categorisering vanuit de gemeente De Pinte is
ingegeven door kruispuntconfiguratie De Klosse en conform
het streefbeeld N60 ten noorden van E17 7.
• Weefstraat (Nazareth) : lokale weg type 3 Ù as Nieuwstraat
(De Pinte) : lokale weg type 1
Deze categorisering vanuit de gemeente De Pinte is conform
de streefbeeldstudie N60 ten zuiden van E17 8.
Kaart 3 : Categorisering van het wegennet

6

In Sint-Martens-Latem wordt bij de lokale wegen type 1 onderscheid gemaakt tussen
wegen met een verbindingsfunctie op interlokaal niveau d.i. het type 1A (vb. N437
Pontstraat – Klapstraat) en wegen met een verbindingsfunctie op lokaal niveau én een
ontsluitingsfunctie d.i. het type 1B (vb. Moeistraat en Keistraat). Strikt genomen is er
geen afwijking met de gemaakte keuzes in het Beleidsplan van De Pinte, hoewel de
‘ontdubbelde’ taakstelling van lokale wegen 1.
7
Groenpool Parkbos, Studiegroep Omgeving, april 2003.
8
Streefbeeld N60 (wegvak De Pinte – Ronse) Ontwerpnota, Technum, mei 2005.
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4. DE
GEWENSTE
STRUCTUUR

en Mieregoed tot het verblijfsgebied gerekend ; Polderdreef,
Klossestraat en Oude Gentweg expliciet niet.

VERKEERS-

4.1 VOETGANGER (B1)
4.1.1 VERBLIJFSGEBIEDEN

In Art. 2.48 van het Algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg wordt een
verblijfsgebied omschreven als “een gebied bestaande uit één of
meer straten waarin de verblijfsfunctie door de wegbeheerder
belangrijker gesteld wordt dan de verkeersfunctie. ‘Verblijfsfunctie’ is
de rol die een straat of een weg speelt als drager voor nietgemotoriseerde verplaatsingen en activiteiten. ‘Verkeersfunctie’ is de
rol die een straat of een weg speelt als drager voor gemotoriseerde
verplaatsingen” (KB 26/04/04).
In de selectie van de verblijfsgebieden van de gemeente worden 3
grote delen onderscheiden :
• Het volledige centrumgebied van De Pinte gelegen tussen de
gemeentegrens met Sint-Martens-Latem en de E17 waaruit
de wegen met een meer uitgesproken verkeerskarakter
worden gelicht. Er ontstaan m.a.w. ‘eilandjes’ waar het
verblijven domineert, van elkaar gescheiden door verzamelof verbindingswegen.
• De kern van Zevergem
• Het grootste deel van het plangebied van het Inrichtingsplan
Scheldevelde de verblijfsgebieden van de gemeente. Binnen
dit laatste worden Beukendreef, Hemelrijkstraat, Zevenster
MOBILITEITSPLAN DE PINTE

Beleidsmatig wordt volgende invulling aan de verblijfsgebieden
gegeven :
• Koppeling met max. toegelaten snelheid : zie Tabel 1:
Snelheidsregimes.
• ‘Afwijkende’ uitrusting publiek ruimte : verharding, verlichting,
uitrustingsniveau, groenstructuren, breedte rijweg, ...
• Koppeling met parkeerregime : voorlopig niet weerhouden.
• In principe mengen van verkeersdeelnemers (m.a.w. geen
fietspaden) : voorlopig niet weerhouden.
• Koppeling met verkeersregime i.c. bepaalde type
weggebruikers niet toegelaten (tonnage, lengte, hoogte, ...) :
voorlopig niet weerhouden.
Kaart 4 : Verblijfsgebied De Pinte centrum
Kaart 5 : Verblijfsgebied Zevergem
Kaart 6 : Verblijfsgebied corridor N60

4.1.2 VOETGANGERSNETWERKEN

Men spreekt over voetgangersnetwerken wanneer meerdere
looproutes van individuele voetgangers samenvallen, waardoor deze
te projecteren zijn op de bestaande infrastructuur én een verbindend
geheel kan worden gevormd 9. Voetgangersnetwerken worden
opgebouwd zowel binnen, als buiten het verblijfsgebied. Afhankelijk
van deze ligging kent het netwerk een functioneel verschillend
9

BIVV, Oversteekvoorzieningen,
infrastructuur, 1999.
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gebruik. Op een voetgangersnetwerk gelegen in het verblijfsgebied
worden zowel ‘verbindende’ (vb. van huis naar school) als
‘ontsluitende’ (winkel in / winkel uit) voetgangersverplaatsingen
gepresteerd. Buiten de verblijfsgebieden zijn deze netwerken
doorgaans monofunctioneel en veelal louter recreatief (vb.
recreatieve route langs de Schelde).
In samenhang met het ruimtelijk structuurplan wordt voor de kern van
De Pinte (het ‘woontapijt’) een fijnmazig netwerk voor langzaam
verkeer uitgebouwd, geënt op centrale groene pleinen op de
overgang tussen verschillende wijken (bestaande of nog te creëren),
het verbinden van doodlopende circuits (pijpekoppen), uitbouwen van
wijkpatio’s aan de binnenzijde van bouwblokken, ... Door de
verschillende verbindingen tussen deze ankerpunten optimaal in te
richten voor langzaam verkeer wordt de basis gelegd voor een groen
publieke ruimtenetwerk als een groene dooradering doorheen het
woontapijt. Tot deze (potentiële) groene ankerpunten behoren o.m. :
• Bos aan Moerkensheide
• Plas Hageland
• Hof te Groene Walle
• Kasteelpark Viteux °
• Sportwegel °
• Rusthuis met park aan Scheldevelde °
• Bosje naast Politie
• Nog te ontwikkelen gebied op de terreinen van de Gentse
plantsoendienst
• Plas aan park te Poldere
° Momenteel vrij toegankelijk voor het publiek
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Figuur 4 : Voetgangersnetwerk De Pinte
Voor de kern van Zevergem wordt geen specifiek netwerk ontwikkeld
gezien de reeds bestaande structuren, o.m. dorpsplein en
Kerkdreefken, doorsteken tussen Pont Noord en de wijk Het
Wijngaardeke, …
Voor de Scheldevallei en het Parkbos wordt verwezen naar het
(lokaal)fietsroutenetwerk waarin o.m. concrete initiatieven van de
Vlaamse Landmaatschappij op stapel staan. Een inventaris van het –
veelal – ‘historische’ netwerk van trage wegen is niet beschikbaar.
4.1.3 ACTIEPLAN

Op Kaart 4 wordt een voorstel tot fasering van beleidsmatige
invoering van het verblijfsgebied De Pinte gegeven, i.c. invoeren
van zone 30. Polderbos is gezien de huidige uitrusting van de
publieke ruimte en geldend snelheidsregime (30 km/u) nu reeds als
een duidelijk verblijfsgebied te ervaren. De meeste deelgebieden zijn
BELEIDSPLAN versie 4
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vnl. gekenmerkt als verkavelingen met overwegende woonfunctie.
Mits plaatselijk de toegang tot deze zones vanaf de verzamelende
wegen specifiek vorm te geven (d.m.v. vernauwing, doorlopend
voetpad, groenaccenten, verhoogde inrichting, …) zijn deze allen in
een eerste fase om te vormen tot verblijfsgebied. De zone besloten
binnen de ‘centrumbocht’ is – gezien de infrastructureel verder uit te
werken aanrijroutes naar het station – eerder in een tweede fase aan
te pakken.
De verdere uitbouw van het voetgangersnetwerk gebeurt dan
gelijktijdig, bv. bij het ontwikkelen van de woonuitbreidingsgebieden
Bommelhoek en Moerkensheide of het herbestemmen van zones
zoals de Sportwegel of de Gentse Plantsoendienst. Daarnaast wordt
langs de wegen met een belangrijke functie voor het gemotoriseerde
verkeer (verbindend en/of verzamelend karakter) voetpaden
aangelegd / vervangen. Onderzoek naar het herwaarderen van de
‘trage wegen’ wordt opgestart.

4.2 FIETSER (B2)
4.2.1 FIETSROUTENETWERK (B2)

De functie van het fietsnetwerk is directe en veilige
fietsverplaatsingen mogelijk te maken, waarbij het netwerk zo goed
mogelijk aansluit op de (huidige) wenslijnen van het fietsverkeer. Dit
betekent dat alle plaatsen waar activiteiten zijn (cfr. ruimtelijke
structuur) per fiets bereikbaar moeten zijn, idealiter rechtstreeks
onderling verbonden. Aan het netwerk wordt vorm gegeven door de
schakels en knopen te categoriseren naar 3 kwaliteitsniveaus :
• Verbindend stelsel voor doorgaande fietsverbindingen op
stads- of regionaal niveau.
• Verdelend stelsel voor fietsverbindingen op wijkniveau.
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•

Ontsluitend stelsel
(buurt)niveau.

voor

fietsverbindingen

op

lager

Belangrijke kwaliteitseisen voor het fietsnetwerk zijn veiligheid,
sociale controle, bereikbaarheid, samenhang en continuïteit,
routekeuzevrijheid, directheid, aantrekkelijkheid, comfort en
complementariteit van de fiets als voor- en natransportmiddel. Voor
de gemeente De Pinte wordt een fietsroutenetwerk uitgebouwd
waarbij op bovenlokaal en lokaal niveau de verbindende /
ontsluitende relaties worden ingevuld.
In het bovenlokaal fietsroutenetwerk wordt het Bovenlokaal
Functioneel Fietsroutenetwerk 2004 (BFF) zoals opgemaakt door de
provincie integraal opgenomen. Voor de Gemeente is i.h.b. de te
realiseren fietsroute op de oude spoorbedding als fietsverbinding
tussen De Pinte en Gent belangrijk. Gezien de specifieke
fietstoeristische potenties van o.m. de Scheldevallei komen ook de
recreatieve relaties expliciet aan bod (Scheldevalleiroute).
In het lokale fietsroutenetwerk worden o.m. de resterende schakels
van het provinciaal fietsroutenetwerk 1998 opgenomen. Ook de
fietsassen voorzien in het Landinrichtingsplan Scheldevelde worden
geselecteerd. Verder worden bijkomende relaties te Zevergem
(Weldendreef – Kerkdreefken), naar het station en te Moerkensheide
weerhouden.
Kaart 7 : Fietsroutenetwerk
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Kaart 8 : Fietsvoorzieningen
4.2.2 FIETSVOORZIENINGEN

Bovenstaande bij naam vermelde fietsroutes als ook de
schoolomgevingen zijn prioritair te realiseren, c.q. passend uit te
rusten. Dit betekent niet a priori uit te rusten met (vrijliggende)
fietspaden (cfr. ontwerpkenmerken opgenomen in Vademecum
Fietsvoorzieningen). Op Kaart 8 zijn de bestaande en geplande
fietsvoorzieningen gesynthetiseerd overgenomen. Hierbij worden
volgende definities gebruikt :
• Fietsweg : weg voorbehouden voor (brom-)fietsverkeer waar
gemotoriseerd verkeer wordt verbannen én lopend volgens
een eigen tracé. Eventueel zijn ook voetgangers en ruiters
toegelaten (verkeersbord F99a/F99b). Ook de uitgeruste
kerkwegels worden tot dit type fietsvoorziening gerekend.
• Vrijliggend fietspad : fietspad waarvan de verharding fysiek
gescheiden is van de rijbaan door een veiligheidsstrook van
min. 0,50 m die niet door rijdend verkeer mag of kan worden
gekruist (verhoogde berm, groenstrook, parkeerstrook, ...).
• Aanliggend fietspad : fietspad waarvan de verharding
(vrijwel) onmiddellijk aansluit bij deze van de rijbaan. Er kan
volgend onderscheid worden gemaakt :
o Aanliggend verhoogd fietspad gescheiden van de
rijbaan door een niveauverschil >= 0,05 m.
o Aanliggend
gelijkgronds
fietspad
(visueel)
gescheiden van de rijbaan door een afvoergoot,
onderbroken evenwijdige witte lijnen of een
afwijkende kleur of materiaal.
• Fietssuggestiestrook : onderdeel van de rijbaan, aangelegd
in afwijkende kleur of verharding als aandachtstrekker voor
het fietsverkeer.
MOBILITEITSPLAN DE PINTE

4.2.3 ACTIEPLAN

Concreet zijn voor de kern De Pinte de volgende fietsassen het
meest structuurbepalend voor het netwerk, en dienen deze bij
voorkeur gerealiseerd c.q. voldoende uitgerust :
• Oost-westas aan de zuidzijde van spoorlijn 75. Deze route
takt in het oosten aan op de (te realiseren) route via Oude
Spoorweg (Gent) richting Ringvaart. In De Pinte loopt deze
verder via de Oude Gentweg – (op te waarderen) voetweg
t.h.v. de Gentse Plantsoendienst – Stationsstraat
(fietsvoorzieningen noodzakelijk !) – Nijverheidsstraat – (op
te waarderen) voetweg parallel aan Van Eycklaan –
Danningsdreef. In het westen takt deze aan op “Langs de
spoorweg” (Sint-Martens-Latem) richting Astene.
• Noord-zuidas via Langevelddreef – Groenstraat –
Polderdreef – Den Beer – Veldstraat tot Zevergem. Hierbij
dienen fietspaden ten zuiden van de N60 voorzien. Deze as
sluit in het noorden aan op de Moeistraat (Sint-MartensLatem).
• Vanaf het Kerkplein is de as Pintestraat – Nazarethstraat –
Deurlestraat aansluitend op een fietsweg (in onderzoek)
gelegen aan de oostzijde van spoorlijn 86 tot het station van
Eke.
• Naar Zwijnaarde toe zijn 2 routes prioritair evenwaardig uit te
rusten : de as Kasteellaan – Scheldeveldedreef – Snijafdreef
(concrete maatregelen voorzien door VLM in kader Parkbos),
en vanaf de wijk ’t Kruisken via Mieregoed ; beiden
aantakkend aan het (voorziene) dubbelrichtingsfietspad aan
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de westzijde van de Grote Steenweg Zuid N60 (Gent)
richting Hutsepot.
Voor Zevergem zijn bijkomend de dienstweg langs de Schelde en de
as Pont-noord – Dorp – Landuitstraat het belangrijkst. Deze is echter
op grondgebied De Pinte, in relatie tot de taakstelling voor
gemotoriseerd verkeer, voldoende uitgerust.

Bij het uitwerken van een netwerkstructuur dient rekening gehouden
met de routes, de ligging van de haltes en hun onderlinge afstand,
loopafstanden, dienstregeling en mogelijkheden tot voor- en
natransport, … Concreet gelden voor de gemeente De Pinte
volgende aandachtspunten :
• Rechtstreekse verbinding tussen De Pinte en Zevergem.
• Koppeling van busnet aan station De Pinte.
• Rechtstreekse verbinding met Sint-Martens-Latem.

4.3 OPENBAAR VERVOER (B3)
4.3.2 ACTIEPLAN
4.3.1 NETWERKSTRUCTUUR

De gewenste verbindende openbaar vervoerstructuur is vnl. gericht
op een vlotte relatie met Gent / Brussel (1 rechtstreekse trein + 2
verbindingen mits overstappen per uur in bestaande toestand +
spitsritten), de omliggende kleinstedelijke gebieden Deinze en
Oudenaarde én de onderlinge verbinding met diverse kernen in de
regio : De Pinte, Zevergem, Sint-Denijs-Westrem, Zwijnaarde, SintMartens-Latem 10, Eke en Nazareth. De ontsluiting van sommige
verkeerspolen in de gemeente zelf dient eveneens verbeterd (o.a.
Moerkensheide, station, OCP).
Het toekomstig openbaar vervoernetwerk kadert dan ook in de
uitbouw van de grootstedelijke openbaar vervoerstructuur rondom
Gent (cfr. Pegasusplan) ; i.c. het voorstadstreinnet met De Pinte als
halte op de lijn Oudenaarde – Gent – Eeklo (2 treinen per uur) en het
tramnetwerk met de terminus van 2 stamlijnen t.h.v. Sint-MartensLatem N43 (Grand Noble) en Zwijnaarde dorp (8 ritten per uur).

Het versneld realiseren van basismobiliteit in de gemeente De Pinte
11
tegen 2007 leidt er toe dat door De Lijn Oost-Vlaanderen een
voorstel werd geformuleerd naar verruiming van het busaanbod. In
essentie bestaat het plan uit het verlengen van de bundel 34 – 35 –
36 van Sint-Martens-Latem tot het station van De Pinte (Florastraat),
tracéwijziging van lijn 76 naar de industriezone te Eke (via
Bommelhoek, Moerkensheide en Zwarte Gat), een nieuwe buslijn 78
Lokeren – Beervelde – Gent Sint-Pieters – Sint-Denijs-Westrem – De
Pinte – Zevergem en het inleggen van een belbus voor de
gemeenten De Pinte, Sint-Martens-Latem en Nazareth met
ankerpunt aan het station van De Pinte. Dit dossier wordt voorgelegd
aan de provinciale OV-commissie van maart 2006.
Kaart 9 : Basismobiliteit

10

In het conform verklaarde Beleidsplan van Sint-Martens-Latem wordt een OVstructuur op 3 niveaus vooropgesteld, met op het hoogste niveau snelvervoer op de
N43 en de verbinding met het station van De Pinte.
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Meer en beter openbaar vervoer, Beleidsvisie Vlaams Minister van Mobiliteit
Kathleen Van Brempt, september 2005.
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4.4 GEMOTORISEERD VERKEER (B4)
In een wegenbeleidsplan wordt zowel aandacht besteed aan het
optimaliseren van de bestaande infrastructuur (gekoppeld aan
rioleringswerken), als aan de aanleg van nieuwe wegenis (niet van
toepassing in De Pinte). Het wegenbeleidsplan is onlosmakelijk
verbonden met de gekozen wegenhiërarchie, en bestaat uit
verkeersorganisatorische en infrastructurele maatregelen. Concreet
gaat in De Pinte de aandacht naar de verkeerscirculatie in de
stationsomgeving, het optimaliseren van de verkeersafwikkeling op
de N60 en routing van ‘verloren’ gereden (zwaar) verkeer.
4.4.1 VERKEERSCIRCULATIE STATIONSOMGEVING

De bereikbaarheid van de stationsomgeving laat momenteel te
wensen over. Op de belangrijkste aanvoerwegen ontbreken eigen
voorzieningen voor voetgangers en fietsers, er is geen bediening met
bussen van De Lijn, de publieke ruimte is niet ingericht in
overeenstemming met het parkeergebruik, … Een integrale aanpak
van de stationsomgeving met een doordachte invulling van de
publieke ruimte met aandacht voor de verschillende types
weggebruiker dringt zich op. De geplande wegenis- en
rioleringswerken bieden hiertoe de opportuniteit.
Als randvoorwaarden dient rekening gehouden met het nauwe
beschikbare profiel (zonder onteigeningen) o.m. in Stationsstraat en
Groenstraat, het fietsroutenetwerk (bovenlokale as parallel aan
spoorlijn), de categorisering van het wegennet (Baron de Gieylaan –
Vredestraat – Polderdreef als voornaamste verzamel- en
verbindingswegen), de afbakening van het verblijfsgebied, de
gekozen snelheidsregimes (zone 30 aan Kerkplein en Baron de
MOBILITEITSPLAN DE PINTE

Gieylaan), de ligging van de parkeerterreinen aan het station, de
potentiële reiswegen van het openbaar vervoer, … In het kader van
de herinrichting van de Stationsstraat opteert de Gemeente voor
éénrichtingsverkeer, waarbij over de rijrichting echter nog geen
consensus bestaat.
4.4.2 VERKEERSORGANISATIE N60

Herprofilering van de N60 ten noorden van de E17 als secundaire
weg type II volgens het voorstel uitgewerkt binnen een deelstudie in
het afbakeningsproces grootstedelijk gebied Gent 12 :
• 2*2 rijstroken met vrijliggende dubbelrichtingsfietspaden aan
beide zijden van de rijbaan.
• Behoud van kruispunten Klossestraat / Krekelstraat en
Polderdreef / Den Beer : verkeerslichten met conflictvrije
regeling voor linksaf op N60.
• Afsluiten voor gemotoriseerd verkeer van Mieregoed (afrijden
van N60 blijft mogelijk) en Grote Steenweg N60c.
• Dubbele bomenrijen op middenberm en tussen rijbaan en
fietspaden.

12

Groenpool Parkbos, Studiegroep Omgeving, april 2003.
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Herprofilering van de N60 ten zuiden van de E17 als primaire weg
categorie I volgens het voorstel uitgewerkt in de conform verklaarde
streefbeeldstudie 13 en al dus momenteel verder ter studie in het
kader van het programma “Aanpak van gevaarlijke punten” 14 :
• Complex E17/N60 gekenmerkt door tweestrooksrotonde aan
de noordzijde en half klaverblad aan zuidzijde.
• N60 met 2*2 rijstroken zonder fietsvoorzieningen. Fietsers in
noord-zuid richting langs de N60 worden afgeleid via de as ’t
Kruisken – Heerweg en de Grote Steenweg N60c.
Doorgaand gemotoriseerd verkeer over de E17 via ’t
Kruisken wordt onmogelijk.
• Afkoppelen van Savaanstraat (kant Landuit).

13
14

Streefbeeld N60, Ontwerpnota, Technum, december 2004.
Projectnota conform verklaard PAC dd 09/12/05.

Figuur 5 : Structuurschets N60
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4.4.3 ROUTING DOORGAAND VERKEER

Doorgaand (zwaar) verkeer op de relaties N43 Ù N60 of Sint-DenijsWestrem Ù Nazareth wordt afgewikkeld via het hogere
(gewest)wegennet. Daarom is in de categorisering van het wegennet
geen doorgaande verbindingsweg (lokale weg type 1) geselecteerd
doorheen het Pintse centrum. Wanneer zich toch (zwaar) verkeer
aanbiedt in het centrum via de invalswegen met bestemming gelegen
buiten De Pinte aan de andere zijde van de kern, ontstaat – gezien
de afbakening van het verblijfsgebied, de huidige zone 30 (aanleg)
op de as rotonde Groenstraat – Kerkplein – Polderdreef én de
beperkte vrije hoogte in de spoorwegtunnel (2m90) – een probleem
inzake afwikkeling van dit doorgaande verkeer.
D.m.v. ‘positieve’ (aanbevolen richting) en ‘negatieve’ (verboden
richting) routing wordt verkeer vanaf de lokale invalswegen geleid via
een noord-westelijke omleidingsroute :
• Doorgaand binnenkomend verkeer via de as Weefstraat –
Nieuwstraat wordt t.h.v. de rotondes Zwarte Gat en
Moerkensheide op ‘positieve’ manier (aanwijzingsbord F29)
180° om terug naar de N60 geleid, t.h.v. de rotonde
Nazarethstraat wordt omkeren voor zwaar verkeer verplicht
(verbodsborden C23).
• Doorgaand binnenkomend verkeer via de Polderdreef wordt
aan het Europaplein op een positieve manier
(aanwijzingsbord F29) geleid naar de N43 via Vredestraat –
Baron de Gieylaan. Zwaar verkeer rechtdoor richting
Kerkplein wordt verboden.
• Doorgaand binnenkomend verkeer aan de Bommelstraat of
Langevelddreef wordt geleid via Keistraat naar de rotonde
Den Duiver.
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Herhaling / ondersteuning van de aanbevolen richting is o.m.
voorzien aan de noordzijde van de spoorwegtunnel, de
rotonde Groenstraat, rotonde Kerkplein en rotonde post.

Kaart 10 : Routing doorgaand verkeer De Pinte centrum
Doorgaand zwaar verkeer te Zevergem is vnl. gericht naar
Zwijnaarde, dat het dorp binnenrijdt via de Veldstraat. Op
(middel)lange termijn wordt deze route oninteressant gezien het
verlengen van de tramlijn tot Hekers. Op korte termijn is overleg met
de Stad Gent terzake aangewezen.
4.4.4 ACTIEPLAN

Concrete maatregelen waarbij profielwijzigingen of ander belangrijke
veranderingen aan de verkeersstructuur worden aangebracht hebben
vnl. betrekking op de herinrichting van kruispunten op en wegvakken
van het gewestwegennet (N60). Momenteel bestaat nog geen
consensus binnen de Gemeente omtrent de gewenste circulatie in de
stationsomgeving. In het kader van de heraanleg van de
Stationsstraat wordt voorzien in een vernauwd wegprofiel :
voetpaden, dubbelrichtingsfietspad aan kant woningen, rijweg in 1
richting en langsparkeren. De keuze van de rijrichting is evenwel nog
niet gemaakt.

4.5 VERKEERSVEILIGHEIDSPLAN (B5)
Verkeersonveiligheid bestaat uit 3 componenten : de weggebruiker,
het voertuig en de weg in zijn omgeving. Invloed (proberen)
uitoefenen op het verkeersgedrag van de weggebruiker komt aan
bod bij de flankerende maatregelen in domein C. Het gemeentelijke
mobiliteitsbeleid heeft weinig impact op de voertuigkarakteristieken.
Via het handhavingsbeleid (vb. politiecontrole op (brom)fietsen) kan
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hier slechts in beperkte mate worden op ingespeeld. Belangrijkste
speerpunt inzake verkeersveiligheid in het Gemeentelijk
Mobiliteitsplan is de weg in zijn omgeving. Navolgend komen 3 items
terzake aan bod, uitgewerkt naar verschillend schaalniveau : het
invoeren van gepaste snelheidsregimes, het wegwerken van
knelpunten inzake onveiligheid en het verkeersveilig aanpakken van
de schoolomgevingen.
4.5.1 SNELHEIDSREGIMES

Het bepalen van richtsnelheden op verkeerswegen is een belangrijke
hefboom
in
het
Gemeentelijke
Mobiliteitsplan
om
de
verkeersonveiligheid
te
bestrijden.
Een
gedifferentieerd
snelheidsbeleid kan worden bepaald rekening houdende met :
• Functie van het wegennet (categorisering)
• Afbakening en aard van de verblijfsgebieden
• Fietsroutenetwerken en –voorzieningen
In Tabel 1 worden de principes bepaald inzake de gewenste
richtsnelheden. Als uitgangspunten wordt gesteld dat deze afneemt
naarmate de weg tot een lager hiërarchieniveau behoort, én dat deze
lager ligt in de afgebakende verblijfsgebieden dan daarbuiten. In de
praktijk zal de maximaal toegelaten snelheid vooral worden
ingegeven door de plaatselijk ruimtelijke omstandigheden, waarbij
zowel een lagere als een hogere maximaal toegelaten snelheid wordt
ingesteld. Voorwaarde is evenwel dat de infrastructuur dusdanig is of
wordt aangepast. De Gemeente De Pinte stelt het afdwingen van
max. 70 km/u op lokale wegen buiten de bebouwde kom afhankelijk
van een wijziging in het verkeersreglement uit te vaardigen door de
federale overheid.
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Restgebied
Type weg

Verblijfsgebied

Geen BFF Wel fietsroute (BFF)
Vrijliggend Andere
fietspad

fietspad

nvt

90 km/u

90 km/u

nvt

Bovenlokale verzamelweg (S II)

50 km/u

70 km/u

70 km/u 50 km/u

Lokale verbindingsweg (L 1)

50 km/u

70 km/u

70 km/u 50 km/u

Primaire weg (PI)

Lokale ontsluitingsweg (L 2)
Erftoegangsweg (L 3)

30-50 km/u 50-70 km/u 70 km/u 50 km/u
30 km/u

50-70 km/u 70 km/u 50 km/u

Tabel 1: Snelheidsregimes
Uit de tabel kan ook worden afgeleid dat op wegen gelegen buiten
het verblijfsgebied én op een bovenlokale functionele fietsroute
(BFF), een lagere max. toegelaten snelheid wordt ingesteld indien
geen vrijliggende fietspaden aanwezig zijn. Op Kaart 11 zijn deze
principes
gevisualiseerd
m.b.t.
de
verblijfsgebieden,
de
stationsomgeving, de verzamel- en verbindingswegen, en met
situering van de 6 Pintse schoolomgevingen. Betreffende kaart is
richtinggevend en moet worden gerelativeerd in functie van feitelijke
omstandigheden ter plaatse.
Kaart 11 : Snelheidsregimes

4.5.2 WEGWERKEN VAN KNELPUNTEN

Op
verschillende
wegsegmenten
wordt
de
(subjectieve)
verkeersonveiligheid afgebouwd door de weg uit te rusten met
adequate voorzieningen voor de verschillende types weggebruiker.
Parameters in het ontwerp zijn o.m. horizontaal en verticaal
wegprofiel,
rijstrookbreedte
in
overeenstemming
met
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snelheidsregime, passend type verharding, fiets- en voetpaden,
verlichting, oversteekvoorzieningen, ... Uit de objectieve
ongevallengegevens blijkt de Baron de Gieylaan het meest prioritair
aan te pakken, c.q. infrastructureel en d.m.v. handhaving. Ook de
herinrichting van de gevaarlijk(st)e kruispunten wordt voorzien,
gekenmerkt door o.m. reductie van de werkelijke rijsnelheden, een
betere conflictpresentatie, verkleinen van het kruisingsvlak, verhogen
van de zichtbaarheid, éénduidig maken van voorrangsregeling, ...
Onderstaande kaarten bevatten het veiligheidsplan : in relatie tot de
geselecteerde
verblijfsgebieden
en
schoolomgevingen
(snelheidsregimes)
worden
bestaande
en
geplande
snelheidsremmers en voorzieningen voor langzame weggebruikers
gesitueerd (cfr. actieplan).
Kaart 12 : Verkeersveiligheidsplan De Pinte
Kaart 13 : Verkeersveiligheidsplan Zevergem
Kaart 14 : Verkeersveiligheidsplan corridor N60

4.5.3 SCHOOLOMGEVINGEN

Om de verkeersveiligheid van de schoolgaande jeugd te bevorderen
en verplaatsingen met alternatieve vervoersmodi te stimuleren,
dienen de verkeersonveilige schoolomgevingen te worden
aangepakt. Het herstel van het evenwicht tussen de verschillende
categorieën verkeersdeelnemers staat hierbij centraal. Concreet
betekent dit dat o.m. snelheidsbeheersing, verhoging van de
oversteekbaarheid, een betere bescherming van de fietsers en
voetgangers, aanpakken van parkeerprobleem in de directe
schoolomgeving,
(her)inrichting
van
bushaltes
nabij
de
schooluitgangen, organiseren van veilige afzetmogelijkheden, ...
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dienen nagestreefd. De aanpak van de schoolomgevingen betreft
zowel infrastructurele als verkeersorganisatorische maatregelen voor
het doorgaand verkeer t.a.v. de schoolomgeving én het
schoolverkeer zelf.
In De Pinte zijn 6 schoolomgevingen, conform KB 26/04/04 allen
gelegen in een zone 30. In overleg met de betrokken schooldirectie
werd door het Gemeentebestuur beslist de 3° schooluitgang van de
Gemeenschapsschool De Kleine Prins in de Vredestraat (nog) niet
op te nemen als zone 30. Binnen de opmaak van het Gemeentelijk
Mobiliteitsplan wordt volstaan met een beknopte probleemstelling en
eerste voorstel tot mogelijke aanpak (zie bijlage) :
• Gemeentelijke basisschool (Polderbos)
• Vrije basisschool De Pinte (Baron de Gieylaan en
Polderdreef)
• Vrije basisschool Zevergem (Dorp)
• Gemeenschapsschool De Kleine Prins (Kasteellaan en
Vredestraat)
• Gemeenschapsschool De Boomhut (Breughellaan)
• Koninklijk Atheneum Erasmus (Kasteellaan en Polderdreef)
4.5.4 ACTIEPLAN

Uit een vergelijking van de bestaande afbakening bebouwde kom
(aanwijzingsborden F1 en F3) aangevuld met de bestaande
snelheidsbeperkingen (verbodsborden C43 en zone 30 borden)
enerzijds en de nagestreefde snelheidsregimes volgens Kaart 11
anderzijds, blijkt dat – behalve het implementeren van de
snelheidsbeperking in de verblijfsgebieden – geen corrigerende
maatregelen dienen genomen.
In het kader van de geplande (her)aanleg van voet- en fietspaden in
de Vredestraat wordt t.h.v. deze schooluitgang (vnl. gebruikt voor
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BKO De Dolfijn) een wegvernauwing voorzien, waardoor eenzelfde
snelheidsremmend effect wordt beoogd. Concrete uitwerking van
verkeersinfrastructurele en vervoersorganisatorische maatregelen
aan de andere schoolomgevingen plant de Gemeente in overleg
met de betrokken schooldirecties.

Informatie vanuit de Wegcode : mogelijke instrumenten voor het
weren van vrachtwagenparkeren in de verkavelingen
Binnen de bebouwde kom op de openbare weg geldt een verbod voor
auto’s, slepen en aanhangwagens met een max. toegelaten massa > 7,5
ton om deze > 8 uur te parkeren, behalve op toegelaten en aangeduide
zones. Uit een beknopte analyse van het verkeersreglement blijken

4.6 PARKEERBELEID (B6)

volgende instrumenten bruikbaar om het vrachtwagenparkeren in de
verkavelingen aan banden te leggen :

4.6.1 BELEIDSVISIE

Een gemeentelijk parkeerbeleid is gekenmerkt door het nemen van
opties op verschillende ruimtelijke niveaus (kerngebieden,
woonwijken, straten, bouwblokken, ...) inzake parkeerregime,
beschikbare capaciteit en ontsluitingsstructuur. Naar parkeervisie
voor De Pinte worden volgende zaken vooropgesteld :
• Na overleg met de middenstand : het invoeren van
kortparkeren in de commerciële as Baron de Gieylaan d.m.v.
blauwe zone om te komen tot een betere benutting van de
bestaande parkeerinfrastructuur. Voor de inwoners van de
straat zal een bewonerskaart voorzien worden.
• Faciliteren van langparkeren aan station o.m. door het
voorzien
van
een
ruimer
parkeeraanbod
bij
nieuwbouwprojecten dan bepaald vanuit de eigen
parkeerbehoefte (ondergrondse garages).
• Bewegwijzering in functie van grote (semi)publieke
parkeerterreinen.
• Het weren van vrachtwagenparkeren in de verkavelingen ;
indien mogelijk wordt een alternatieve lokatie aangeboden.

•

Instellen van zone met beperkte parkeertijd (blauwe
zone), 24u/24u, 7 dagen/7 dagen, gecombineerd met
bijzondere parkeerregeling voor bewoners (art. 27.1).

•

Instellen van zonaal parkeerverbod voor voertuigen
met een max. toegelaten massa > 3,5 ton

•

Parkeren voorbehouden voor personenauto’s, auto’s
voor dubbel gebruik en minibussen (art 70.3)

•

Invoeren van residentieel parkeren op voorbehouden
plaatsen.

Kaart 15 : Parkeerplan (De Pinte centrum)
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4.6.2 ACTIEPLAN

Concreet worden volgende maatregelen genomen :
• Toename van parkeeraanbod in stationsomgeving in functie
van het pendelverkeer door het aanleggen van een
parkeerterrein (+ 62 plaatsen) tussen de spoorlijnen 75 en 86
• De Gemeente onderzoekt de aanstelling van een
‘parkeerbedrijf’ i.v.m. handhaving.
• De Gemeente onderzoekt de mogelijkheid tot het
organiseren van gebundeld vrachtwagenparkeren buiten de
woonwijken.

4.7 OVERSTAPVOORZIENINGEN (B7)
4.7.1 BELEIDSVISIE

De herinrichting aan het station dient in de eerste plaats gericht op
de belangen van treinpendelaars, voetgangers, fietsers en
busgebruikers. Uitbouw van parkeercapaciteit en optimalisering van
de bereikbaarheid ervan komt op de tweede plaats.
4.7.2 ACTIEPLAN

Concreet worden volgende maatregelen genomen :
• Toename van parkeeraanbod in stationsomgeving in functie
van het pendelverkeer door het aanleggen van een
parkeerterrein (+ 62 plaatsen) tussen de spoorlijnen 75 en 86
• Inplanten halte voor belbus aan station NMBS in kader
realisatie basismobiliteit (ankerpunt).
• Onderzoek naar doorsteek tussen perrons en nieuwe
bushaltes aan Florastraat / Langevelddreef.
• Uitbouw van multimodale bereikbaarheid portalen Parkbos.

Om het multimodale karakter van de verplaatsingsketen te
versterken, en zodoende het dominante en uitsluitende gebruik van
de wagen te beperken, wordt een specifiek beleid gevoerd ten
aanzien van de overstapvoorzieningen. Volgende combinaties van
verplaatsingsmiddelen komen in de gemeente De Pinte aan bod :
• Trein – bus : ruimtelijke koppeling van trein- en busvervoer :
(buslijnen via station De Pinte) en afstemming regelen tussen
aankomst- en vertrektijden aan het station van De Pinte.
• Openbaar vervoer – auto : (pendel)parkings nabij station.
• Openbaar vervoer – fiets : stallingen aan station en
belangrijkste bushaltes.
• Inrichting van de wegen, voetpaden en fietspaden in de
omgeving van het station in functie van de veiligheid en het
comfort van voetgangers en fietsers.

MOBILITEITSPLAN DE PINTE
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5 . F L A N K E R E N D E M A AT R E G E L E N
Het verkeers- en vervoersgedrag van de mens wordt bepaald door
diverse soorten factoren. Waar modules A en B veeleer op
infrastructureel-ruimtelijke factoren inwerken, speelt module C in op
een brede set van wijd uiteenliggende factoren : motivatie, emotie,
intelligentie/kennis, organisatie, pragmatisme, ... 15 De ondersteunende en flankerende maatregelen werken geïntegreerd en in
synergie. Indien ze los van elkaar (of van beide voorgaande
domeinen) worden genomen, zijn ze in veel gevallen zinloos en een
verspilling van energie, tijd en geld.
Een duurzaam lokaal mobiliteitsbeleid is slechts dan succesvol
wanneer het gedragen en mee gerealiseerd wordt door de lokale
gemeenschap. Om zo’n noodzakelijk draagvlak te realiseren worden
niet-infrastructurele maatregelen genomen, de zgn. flankerende
maatregelen. Deze kunnen verschillend zijn naargelang hun aard en
doelstelling 16.

5.1 VERHOGEN VAN PUBLIEKE BETROKKENHEID (C1)
5.1.1 INFORMATIE

Opdat mensen op zijn minst op de hoogte zouden zijn van
initiatieven, moeten ze geïnformeerd worden. Informatieverstrekking
gebeurt op een neutrale, objectieve manier met als eerste doel de
kennis over een bepaald onderwerp te vermeerderen. Dit houdt in
dat men voldoende informatie geeft om een zekere volledigheid te
15

16

Boon
W
e.a.,
“Ondersteunende
of
flankerende
maatregelen”,
in
Mobiliteitshandboek, aflevering 11, november 1999.
Voorbeeldenbrochure ‘Duurzame Mobiliteit’ in het kader van Module 15 van het
Mobiliteitsconvenant, AWV, september 2002
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bieden. Communicatiemiddelen die hiervoor gemakkelijk (snel /
goedkoop) kunnen worden ingeschakeld zijn printmedia zoals folders
en brochures. Ook nieuwe media zoals websites zijn hiervoor
uitermate geschikt. Globaal zijn 2 soorten informatie te
onderscheiden :
• Wegwijsinformatie maakt de burger vertrouwd met de
bestaande mobiliteits-voorzieningen. Preciese kennis
omtrent het aanbod openbaar vervoer is doorgaans een
conditio sine qua non om er gebruik van te (kunnen) maken.
• Beleidsinformatie legt de beleidskeuzes of initiatieven van de
(lokale) overheid uit. Het kan hierbij gaan om algemene
principes
van
het
Gemeentelijk
Mobiliteitsplan
(doelstellingen) of concrete uitvoeringsprojecten.
5.1.2 PROMOTIE EN SENSIBILISERING

Het doel van promotie en sensibilisering is de houding of het gedrag
van doelgroepen in een bepaald richting te sturen. De inhoud van de
boodschap
is
hier
minder
neutraal
dan
bij
loutere
informatieverstrekking. Enthousiasmerend taalgebruik en het
introduceren van communicatie-ondersteunende gadgets of andere
‘beloningen’ is hier niet vreemd aan. Veelal wordt bij dergelijke
communicatie gebruik gemaakt van affiches en reclameborden, maar
ook van korte en krachtige spots op (lokale) radio en televisie. In
Vlaanderen gaan dergelijke acties doorgaans uit van de federale of
Vlaamse
overheidsdiensten
of
instellingen
(vb.
verkeersveiligheidscampagnes van BIVV).
5.1.3 INSPRAAK EN OVERLEG

Inspraak en overleg betreffen communicatie in de echte zin van het
woord, met name tweerichtingscommunicatie tussen de lokale
overheid en haar doelgroep(en) of partner(s). Bij inspraak biedt de
lokale overheid haar doelgroep(en) de gelegenheid zijn mening te
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geven over het onderwerp of de voorstellen van de Gemeente.
Overleg gaat een stapje verder, en houdt in dat een ontwerp of
project door daadwerkelijke samenwerking vorm krijgt.
5.1.4 ACTIEPLAN

De werking van de bestaande overlegorganen inzake ruimtelijke
ordening en verkeer wordt verder gezet. Relevante informatie aan de
niet georganiseerde bevolking wordt verspreid via de momenteel in
gebruik zijnde kanalen : website, infostands, infoblad, …

5.2 STIMULEREN VAN DUURZAAM VERPLAATSINGSGEDRAG (C2)
5.2.1 TOELICHTING

Deze activiteiten situeren zich in de campagnesfeer. Aan de hand
hiervan biedt de (boven)lokale overheid bepaalde doelgroep(en)
faciliteiten of voorbeelden t.v.v. duurzame mobiliteit. De voorbeeldrol
van de overheid zelf is hierbij zeer belangrijk.
5.2.2 ACTIEPLAN

Op 15 maart 2004 richtte het Provinciebestuur Mobidesk OostVlaanderen op met als taak het woon-werkverkeer in OostVlaanderen te coördineren. Dit gebeurt vanuit de coördinatieopdracht
inzake bedrijfsmobiliteitsmanagement die het Vlaams Gewest aan de
provincie Oost-Vlaanderen heeft toegekend. De opdracht vloeit voort
uit het werkgelegenheidsakkoord 2003-2004 en heeft als doel het
aantal bedrijfsvervoerplannen in Vlaanderen in 2004 te
vervijfvoudigen. Sinds 1 juni 2004 is Mobidesk bemand met een
coördinator. De coördinatieopdracht heeft een dubbele doelstelling :
• Bedrijfsmobiliteit coördineren : woon-werk, zakelijk en
bezoekersverkeer, ...
MOBILITEITSPLAN DE PINTE

•

duurzame
vervoersvormen
bewerkstelligen
(fietsen,
openbaar en collectief vervoer, …) en autosolisme
terugdringen.

5.3 EFFECTEN
ACTOREN (C3)

VAN

DE

MOBILITEITSGENERERENDE

5.3.1 TOELICHTING

Het ‘managen’ van het verkeer wordt als een belangrijk instrument
ingeschat. Vervoersmanagement is een vraaggerichte benadering in
het goederen- en personenvervoer om via informatie, advisering,
ontwikkeling van transportgebonden producten, communicatie,
organisatie en coördinatie te trachten de houding en het gedrag van
de burger te veranderen ten voordele van de duurzame
verplaatsingswijzen, om aldus tot minder individueel autogebruik te
komen. Typische voorbeelden van ‘grote’ mobiliteitsgenererende
actoren zijn grote bedrijven(terreinen) (> 100 werknemers),
shoppingcentra, recreatiepolen (vb. cinemacomplexen), … In relatie
tot de gemeente De Pinte zijn enkel het Makro complex en het
regionaal bedrijventerrein Eke (met Zwarte Gat als annexe) als
relevant te beschouwen. Omdat deze buiten de (directe)
invloedssfeer liggen van het lokale beleid, worden deze projectmatig
niet vertaald in het Gemeentelijke Mobiliteitsplan.
5.3.2 ACTIEPLAN

De bestaande initiatieven worden verder gezet : de lokale politie
staat in voor monitoring en analyse van de verkeerssituatie in de
gemeente, de Gemeente staat in voor omkadering van het
schoolverkeer, …
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5.4 VERMINDEREN VAN DRUK OP LEEFMILIEU (C4)
5.4.1 TOELICHTING

Leefmillieu en mobiliteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden,
zowel in positieve als in negatieve zin. Het milieu heeft immers erg te
lijden onder het bijna unimodale verplaatsingsgedrag van particulier
en bedrijf waarbij auto en vrachtwagen een dominante plaats
innemen. Geluidsoverlast, luchtvervuiling, geurhinder en trillingen,
vernietiging van groen, ... zijn de kwalijke gevolgen.
5.4.2 ACTIEPLAN

In het kader van de samenwerkingsovereenkomst “Milieu als opstap
naar duurzame ontwikkeling” die de Gemeente afsloot met de
Vlaamse overheid, staat de duurzaamheidsambtenaar in voor een
jaarlijkse milieutoetsing van het mobiliteitsplan.
De Gemeente onderzoekt of het opstellen van een “Minder hinderplan” bij belangrijke wegeniswerken wenselijk / noodzakelijk is.

MOBILITEITSPLAN DE PINTE
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6. SAMENHANG TUSSEN
BELEIDSDOMEINEN

DIVERSE
•

Een (gemeentelijk) mobiliteitsbeleid kan slechts succesvol zijn, indien
een samenhang tussen het ruimtelijke beleid, het beleid inzake de
verkeersstructuren en de vervoersorganisatie, én het beleid gevoerd
in andere domeinen met repercussie op de mobiliteit (vb. fiscaliteit)
wordt bereikt. Deze samenhang in beleidsvisie en Actieprogramma
kan worden aangetoond a.d.h.v. het invullen van de verschillende
mobiliteitsdoelstellingen.

het autogebruik voor ‘interne’ verplaatsingen door het
invoeren van kortparkeren in de commerciële as én een
gericht snelheidsbeleid. Promotie- en sensibiliseringsacties
werken ondersteunend.
Het spoorwegstation wordt gezien als ‘hub’ in het
grootstedelijk openbaar vervoersysteem, met uitbouw van de
overstapvoorzieningen (auto, fiets, bus). Busvervoer wordt
verder uitgebouwd, zowel verbindend naar Sint-MartensLatem (ook een voorstedelijke kern) en deelgemeente
Zevergem, als ontsluitend naar de diverse verkavelingen en
het Parkbos (belbus).

Op onderstaande punten wordt in de gemeente De Pinte concrete
interactie tussen verschillende beleidsdomeinen en/of -velden
nagestreefd :
• Categorisering van het wegennet is gericht op ontsluiting van
de kern, maximaal gebruik makend van de secundaire
wegen N43 en N60 : enkel de uitvalswegen worden als
lokale verbindingswegen geselecteerd en vorm gegeven, de
overige
wegen
hebben
een
verzamelende
of
erftoeganggevende taakstelling. Selectie en het vastleggen
van het ‘beginpunt’ van de resp. verkeersfunctie van een weg
wordt afgestemd op het ruimtelijk beleid (‘woontapijt’ en
Parkbos).
• Afbakening van verblijfsgebieden als logische consequentie
van de (gewenste) ruimtelijke structuur.
• De leefbaarheid in de verblijfsgebieden – en in de
schoolomgevingen in het bijzonder – wordt gehandhaafd
door het uitbouwen van de netwerken voor voetganger en
fietser (netwerk van publieke ruimten) én het afremmen van
MOBILITEITSPLAN DE PINTE
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7. ACTIEPROGRAMMA

7.1 ACTIEPLAN
De ontwikkeling van het beleidsscenario resulteert in een Actieplan
dat moet instaan voor de praktische ondersteuning van een
duurzame mobiliteitsontwikkeling. Het Actieplan wordt opgebouwd
aan de hand van een aantal componenten, te weten :
• De inhoudelijke beschrijving van de maatregel
• De actoren betrokken bij de realisatie van de maatregel
• De fasering of prioriteit van de maatregel :
o KT : acties die op korte termijn uitgevoerd worden
(minder dan 3 jaar)
o MLT : acties die op middellange termijn uitgevoerd
worden (3 tot 5 jaar)
o LT : acties die op lange termijn uitgevoerd worden
(meer dan 5 jaar)
o In voorkomend geval is jaartal van realisatie vermeld
• Evtl. samenhang met andere disciplines of verfijningen van
de maatregel in andere modules en/of projectbijakten van
toepassing (infrastructuur en/of openbaar vervoer)
• Indien mogelijk : een zeer indicatieve raming van de kostprijs
van de maatregel

7.2 SUBSIDIERING
In het kader van het Convenantenbeleid van de Vlaamse Regering
kunnen gemeenten die het Moederconvenant hebben ondertekend
onder bepaalde voorwaarden zgn. modules afsluiten met het Vlaams
Gewest om projecten of acties in het kader van het Gemeentelijk
Mobiliteitsplan te realiseren. Modules zijn overeenkomsten die aan
MOBILITEITSPLAN DE PINTE

het Moederconvenant worden ‘gehangen’. Voor sommige projecten
worden het best meerdere modules tegelijk afgesloten, die dan onder
één koepelmodule zitten. Infrastructuurprojecten vallen enkel onder
het Mobiliteitsconvenant als het gaat over projecten op of in de
onmiddellijk
nabijheid
van
gewestwegen.
Structurele
onderhoudswerken staan los van het Convenantenbeleid. Meer
concrete informatie is te vinden in de Mobiliteitsbrief nr. 47 en
raadpleegbaar op de website van het Vlaamse Gewest :
http://mobiliteit.vlaanderen.be/convenants.
In relatie tot de maatregelen opgenomen in het actieplan wordt
onderstaand meer achtergrond gegeven bij de voor de Gemeente De
Pinte relevante modules :
• Module 5 betreft het nemen van geluidswerende
maatregelen ter hoogte van wegen met een toegelaten
snelheidsregime van meer dan 90 km/uur om de
verkeersleefbaarheid te verhogen door middel van
geluidswerende schermen of wallen voor zover de
geluidshinder onvoldoende bestreden kan worden door
middel van een geluidsarme wegverharding. Het Gewest
verbindt zich ertoe op zijn kosten, met uitzondering van de
kosten gedragen door de lokale overheid, deze maatregelen
te nemen. De lokale overheid verbindt zich ertoe om voor de
bedoelde geluidswerende maatregelen een financiële
tegemoetkoming te betalen in functie van het maximaal
gemeten geluidsniveau (gevelbelasting) LAeq, veroorzaakt
door het wegverkeer, en de aanwezigheid en datum van
realisatie van woningen en ziekenhuizen in de buurt van de
weg.
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•

•

•

•

Module 7 betreffende de wederzijdse informatieverschaffing
over het openbaar vervoer tussen de lokale overheid en de
VVM. Kosten worden gedragen door de resp. partijen.
Met de Modules 11 en 13 verbinden de partijen zich ertoe
nieuwe fietspaden aan te leggen langs gewestwegen, om het
aandeel van het fietsverkeer in de bestaande
verkeersstromen te verhogen. De verhoging van de
veiligheid, het comfort en de bereikbaarheid met de fiets
staan hierbij voorop; In geval van Module 11 staat het
Vlaams Gewest in voor de aanleg en onderhoud van het
fietspad ; in geval van Module 13 subsidieert het Vlaams
Gewest de Gemeente (80% - 100% van de kostprijs) waarbij
deze laatste instaat voor de realisatie.
Module 15 betreffende de subsidiëring van flankerende
maatregelen ter ondersteuning van een duurzaam lokaal
mobiliteitsbeleid. Het Gewest verbindt zich ertoe om het
project "flankerende maatregelen" zoals uitgevoerd onder
leiding van de lokale overheid te subsidiëren. De
tegemoetkoming bedraagt 33% van de reële kostprijs van het
project. Per kalenderjaar kan slechts één project per lokale
overheid in aanmerking komen voor subsidiëring.
Met Module 16 verbinden de partijen (het gewest, de lokale
overheid, de VVM) zich ertoe een gewestweg die niet als een
doortocht beschouwd kan worden, in te passen in zijn
ruimtelijke omgeving en herin te richten. De bevordering van
een
multimodale
en
verkeersveilige
ontsluitings-,
erftoegangs- of verbindingsfunctie staat centraal. Concreet
betekent dat het verminderen van het aantal potentiële
conflictpunten,
het
beveiligen
van
de
potentiële
conflictpunten en het bevorderen van de doorstroming met
voorrang voor het openbaar vervoer.
MOBILITEITSPLAN DE PINTE

Door de Provincie Oost-Vlaanderen werd een Reglement ter
subsidiëring van de verwezenlijking van het provinciaal fietsnetwerk
en het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk goedgekeurd. In dit
kader komen volgende projecten in aanmerking :
• De aanleg of verbetering van een fietsroute tussen 2
knooppunten van het provinciaal fietsnetwerk.
• De aanleg van fietspaden, niet opgenomen in het provinciaal
fietsnetwerk.
• De aanleg of verbetering van een fietsroute van het
bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF).
Meer concrete informatie is te bekomen bij de Provincie OostVlaanderen, 3e Directie, Dienst 32 Wegen.
Zowel in het kader van landinrichtingsprojecten als ruilverkavelingen
staat de Vlaamse Landmaatschappij VLM in voor studie- en
uitvoeringswerk waarbij vaak de (her)aanleg van (landelijke) wegen
aan bod komt. Rechtstreekse financiering of subsidiëring van
projecten is o.m. via het Programmadecreet 1995 mogelijk. Meer
concrete informatie is te vinden op de website van de VLM :
http://www.vlm.be/Projecten.
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Mobiliteitsplan Gemeente De Pinte

Actieprogramma - Beleidsplan versie 3 - PAC 20/03/06

Werkdomein A

Werkdomein A : De gewenste ruimtelijke structuur
Actoren
Nummer

Maatregel

Initiatief

Participant

KT (=< 2009)

Timing
MLT ('10 - '12)

LT (> 2012)

Opmerking

A.1. Ruimtelijk beleid
1

Voeren van een lokatiebeleid waarbij mobiliteits- en
bereikbaarheidsprofiel op elkaar worden afgestemd

Gemeente

continu

cfr. Ontwerp GRS

2

Uitwerken van structurerende ruimtelijk-functionele assen op
gemeentelijk niveau

Gemeente

continu

cfr. Ontwerp GRS

3

Uitwerken van fijnmazig netwerk van publieke ruimten

Gemeente

continu

cfr. Ontwerp GRS

Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente

continu
continu
continu
continu
continu

cfr. Ontwerp GRS
cfr. Ontwerp GRS
cfr. Ontwerp GRS
cfr. Ontwerp GRS
cfr. Ontwerp GRS

A.2. Strategisch ruimtelijke projecten
4
5
6
7
8

Multifunctionele centrumstrip
Multifunctionele cluster Moerkensheide
Lokaal bedrijventerrein Zwarte Gat
Portaal Den Beer
WUG Bommelhoek en Moerkensheide

A.3. Categoriseren van wegen
9

Profileren van wegen en kruispunten conform categorisering
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Gemeente/AWV

VLM

continu

1

Mobiliteitsplan Gemeente De Pinte

Actieprogramma - Beleidsplan versie 3 - PAC 20/03/06
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Werkdomein B : De gewenste verkeersstructuur
Actoren
Nummer

Maatregel

Initiatief

Participant

KT (=< 2009)

Timing
MLT ('10 - '12)

LT (> 2012)

Opmerking

Raming

t Kruisken - Leliestraat

47.796
34.741
26.618
26.269
cfr fietspaden

B.1. Verblijfsgebieden / voetgangersnetwerken
Aanleg van voetpaden
10
Polderdreef
11
Pont Zuid - Veldstraat
12
Zevergem Dorp
13
Florastraat
14
Vredestraat
15
Diverse straten in de stationsomgeving

Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente

X
X
X
X
X

Blijpoel - kerk en VBS - Veldstraat
Tunnel - politie
X

16

Uitrusten van oversteekplaatsen

Gemeente

X

17

Onderzoek naar 'trage wegen'

Gemeente

X

X

€
€
€
€

evtl. ook fietspaden
X
Inventaris, uitrustings- en gebruiksmogelijkheden, …

B.2. Fietsbeleidsplan
Aanleg van vrijliggende fietspaden
18
Nieuwe Steenweg N60
19
Den Beer
20
Stationsstraat
21
Bommelstraat

AWV
Gemeente
TMVW
Gemeente

Aanleg van aanliggende fietspaden
22
Vredestraat

Gemeente

VLM
Gemeente

X

Dubbelrichtings beide zijden van Den Beer tot Tramstraat (Modules 11/13)

X
X

eenzijdig dubbelrichtingsfietspad
X

X

23
24
25

Keistraat
Keistraat
Florastraat

Gemeente
Gemeente
Gemeente

Gent

2007
X

26

Plaatsen van fietsenstallingen

Gemeente

X

X

X

27

Uitrusten van oversteekplaatsen

Gemeente

X

X

X

De Lijn

X

500.000 €
100.000 €
cfr wegen
75.000 €

Verhoogd aanliggend, in combinatie met nieuwe voetpaden, en vernauwing t.h.v.
schooluitgang
t.h.v. Den Duiver
t.h.v. brug over de spoorweg

123.066 €

Hertracering lijnen 34-35-36, 76 + nieuwe buslijn 78 + invoeren belbus

550.000 €

50.000 €
50.000 €

X

B.3. Beleidsplan openbaar vervoer
Aanbod van ontsluitende (bus)lijnen
28
Realiseren van basismobiliteit
Inrichten van halteinfrastructuur
29
Florastraat / Langevelddreef
30
alle 'gewone' bushaltes

Gemeente
Gemeente

De Lijn
De Lijn

2007
X

AWV
AWV
AWV
AWV

TV3V
TV3V

X
gerealiseerd
gerealiseerd

TMVW
TMVW
TMVW
TMVW
TMVW
TMVW
TMVW

Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente

X

X

terminushalte
jaarlijks budget

2.000 €

B.4. Wegenbeleidsplan
Herinrichting bovenlokale wegennet
31
Op/afrittencomplex E17 / N60
32
Kruispunt De Klosse : N60 / Klossestraat
33
Kruispunt Den Beer : N60 / Polderdreef / Den Beer
34
Nieuwe Steenweg N60
Herinrichting lokale wegennet
35
Bommelstraat
36
Florastraat
37
Stijn Streuvelslaan
38
Berkenlaan
39
Leeuwerikstraat
40
Nazarethstraat
41
Stationsstraat

VLM

X

X
X
X
X
X
X
X

2
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Van Den Beer tot Savaanstraat (rotonde Begoniastraat) (TV3V 4072 / 4110)
uitgevoerd in 2004
uitgevoerd in 2005
Herprofilering N60 ten noorden van E17 in kader Parkbos (Module 16)

rioleringswerken
rioleringswerken
rioleringswerken
rioleringswerken
rioleringswerken
rioleringswerken
rioleringswerken

405.000 €
125.000 €
250.000 €

350.000 €

750.000 €
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Werkdomein B

Werkdomein B : De gewenste verkeersstructuur
Actoren
Nummer

Maatregel

Timing
MLT ('10 - '12)

Initiatief

Participant

KT (=< 2009)

LT (> 2012)

Opmerking

Herinrichting kruispunten
42
Nieuwstraat / Heirweg (Zwarte Gat)

Gemeente

Nazareth

X

Invoeren enkelrichtingsverkeer
43
Stationsstraat

Gemeente

X

rijrichting nog onbekend

Instellen tonnagebeperking
44
Veldstraat

Gemeente

X

T.g.v. Grote Steenweg

Raming

B.5. Verkeersveiligheidsplan
Herinrichting van onveilige wegvakken en kruispunten

cfr. B4 Wegenbeleidsplan

Invoeren snelheidsbeperkingen
45
Heetschure
46
Berkenlaan - Twee Dreven
47
Bommelhoek
48
Polderbos
49
Vogelwijk
50
Poldergoed
51
Stationsomgeving
52
Scheldevelde
53
t Wijngaardeke
54
Parkbos

Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente

Aanbrengen van snelheidsremmers
55
Oude Gentweg
56
Eeuwfeestlaan

Gemeente
Gemeente

X
X
X
gerealiseerd
X
X
X

VLM

X
X
X

gerealiseerd
X

verblijfsgebied : zone 30
verblijfsgebied : zone 30
verblijfsgebied : zone 30
verblijfsgebied : zone 30
verblijfsgebied : zone 30
verblijfsgebied : zone 30
verblijfsgebied : zone 30
verblijfsgebied : zone 30
verblijfsgebied : zone 30
verblijfsgebied : zone 30

3 asverschuivingen
asverschuiving (proefproject)

4.755 €

B.6. Parkeerplan
Aanleggen van publieke parkeerterreinen
57
Pendelparking station

Gemeente

Invoeren van blauwe zone
58
Baron de Gieylaan

Gemeente

X

Gemeente

in uitvoering

59

Onderzoek naar zones voor vrachtwagenparkeren

B.7. Overstapvoorzieningen
60
Bushalte nabij station NMBS
61
Onderzoek naar doorsteek kop perrons - Florastraat

Gemeente
NMBS

NMBS

De Lijn
Gemeente

2006

62 plaatsen tussen spoorlijnen 75 en 68

Tussen Kerkplein en (incl.) post

X
X

optimaliseren bereikbaarheid nieuwe terminushalte bus

3
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78.000 €

1.000 €
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Werkdomein C

eventueel Module 15 af te sluiten

Werkdomein C : Ondersteunende en flankerende maatregelen
Actoren
Nummer

Maatregel

C.1. Publieke betrokkenheid verhogen
62
Informatie via website van de Gemeente
63
Informatie via affiches, stands, ...
64
Informatie huis-aan-huis
65
Adviesraden

Initiatief

Participant

KT (=< 2009)

Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente

Timing
MLT ('10 - '12)

LT (> 2012)

Opmerking

continu
continu
continu
continu

Veiligheid en Verkeer, Ruimtelijke Ordening

continu

cfr. C.1

Mobiliteitsbeleid, info over openbare werken,
aanbod openbaar vervoer, links, ...

C.2. Duurzaam verplaatsingsgedrag stimuleren
66
67
68
69

Promotie aanbod openbaar vervoer
Verkeerseducatie in scholen
Fietsvergoeding aan personeel
Invoeren Derde BetalersSysteem

De Lijn / NMBS
Lokale Politie
Gemeente
Gemeente

Gemeente

continu
De Lijn/NMBS

X

C.3 Planmatige aanpak bij effecten van mobiliteitsgenererende actoren
70
71
72

Opmaak schoolvervoersplannen
Analyse van verkeersongevallen, intensiteiten, ...
Cursus gemachtigde opzichter

Gemeente
Lokale Politie
Gemeente

Provincie / Scholen
continu

C.4 Druk op leefmilieu verminderen
73
74

Cluster Mobiliteit in Milieujaarprogramma
Minder hinder-plan

Technum n.v. - Afdeling Ruimtelijke Planning - Sr003esu_actieprogramma

Gemeente
Gemeente

continu
continu

4

bij belangrijke wegeniswerken

8.2 MONITORING

8. VERDER PLANPROCES

8.1 IMPLEMENTATIE
Het ontwikkelen van een duurzaam mobiliteitsbeleid en het effectief
tot stand brengen van een duurzame mobiliteit op het gemeentelijk
niveau zal stof vormen voor de komende jaren. Feit is dat vooral
vanuit budgettaire redenen (investeringsprogramma) zich hier
beperkingen stellen. Een doordachte fasering en prioriteitsstelling,
met oog op een tastbare vooruitgang, is hierbij dan ook aan de orde.
Ook het feit dat de ontwikkeling van een duurzaam mobiliteitsbeleid
duidelijk voeling heeft met het bewerkstelligen van een grondige
mentaliteitswijziging bij de weggebruiker, zal maken dat een aantal
resultaten niet steeds op korte termijn te verwachten zijn.
Voornoemde redenen bewegen er zeker toe om een relevante
implementatieperiode voor het mobiliteitsbeleid te voorzien, waarbij
een periode van 10 à 15 jaar gangbaar is. Temeer omdat de
maatregelen niet altijd onmiddellijk zullen effecteren, zou zelfs een
periode van 20 jaar mogen worden aangenomen. Het spreekt vanzelf
dat dergelijke beleidsperiodes onderhevig zijn aan diverse
maatschappelijke veranderingen, die mede zich laten voelen op het
vlak van verkeer en vervoer. Hierdoor zullen op termijn de nodige
bijsturingen aan het Beleidsplan en ook het Actieprogramma
noodzakelijk zijn.
Om er voor te zorgen dat het Gemeentelijke Mobiliteitsplan een
dynamisch plan wordt en kan anticiperen op het maatschappelijk
evolutieproces, maar zeker ook te zorgen dat het Beleid wel degelijk
de juiste beslissingen en maatregelen neemt, is nood aan een
adequaat monitoring- en evaluatiesysteem.
MOBILITEITSPLAN DE PINTE

Een eerste vereiste vormt het detecteren van de discrepanties tussen
de
werkelijke
mobiliteitssituatie
en
het
nagestreefde
mobiliteitspatroon. Voor de onderlinge vergelijking van de beide
situaties kunnen een aantal indicatoren aangewend worden. Deze
indicatoren houden verband met de doelstellingen die in het
Gemeentelijk Mobiliteitsplan staan ingeschreven. Voor de hand
liggende indicatoren zijn bv. :
• Verkeersveiligheid op het stedelijk wegennet
• Verkeersleefbaarheid in de kern- en woongebieden (diverse
raakvlakken)
• Bereikbaarheid
van
monoof
multifunctionele
aantrekkingspolen
• Vervoerswijzekeuze bij de weggebruikers
Het mag duidelijk zijn dat niet alle indicatoren op éénzelfde wijze of
met eenzelfde frequentie als evaluatie-instrument kunnen worden
gehanteerd. Sommige indicatoren laten toe om ze vlotter te hanteren
(vb veiligheid), andere dienen eerder gereserveerd te worden voor
evaluatie over langere periode (vb. leefbaarheid). Het is wenselijk om
steeds te werken aan de hand van een kwantificeerbare
methodiek. In deze methodiek wordt de voor- en nasituatie van een
bepaalde maatregel gemeten, vb. snelheidsmetingen voor en na het
aanleggen van een verkeersremmer. De praktijk laat echter nu reeds
vermoeden dat een dergelijke methodiek niet altijd voor alle criteria
realiseerbaar is. Daarnaast is voor een aantal aspecten het
gemeentelijk niveau onderhevig aan invloeden vanuit het
bovenlokale niveau, hetgeen de kwantitatieve evaluatie tevens
bemoeilijkt.
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Gezien de veelheid aan beschikbare gegevens o.m. verworven in de
gedetailleerde verkeersonderzoeken te De Pinte, wordt in het
Gemeentelijk Mobiliteitsplan expliciet navolgende monitoring
voorzien.
Criterium
Doorgaand

Methodiek

Actor

Herkomst/bestemmingsonderzoek

Gemeente

Parkeerdruk

Parkeeronderzoek

Gemeente

Ongevallen

Analyse statistieken

verkeer
Gemeente

/

Politie
OV-gebruik

Analyse bezetting

De Lijn / NMBS

Tabel 2 : Monitoring

onderzoeken, …) en het bewaken van de samenhang van
het
Gemeentelijk
Mobiliteitsplan
met
andere
beleidsdomeinen.
In deze tussentijdse evaluatie kan op basis van de bevindingen van
het betreffende dienstjaar het opgestelde Actieprogramma
geactualiseerd, verfijnd of bijgestuurd worden. Op het gemeentelijk
niveau is de periode van de begrotingsopmaak hiervoor het
uitgelezen moment. Deze toetsingsmomenten kunnen rond bepaalde
indicatoren opgebouwd worden. Verkeersveiligheid is hiervan het
meest treffende voorbeeld. Cijfers rond de verkeers(on)veiligheid
kunnen aanleiding geven tot een flexibel bijsturen van het
Actieprogramma. De tussentijdse evaluatie dient te gebeuren in de
schoot van de Gemeentelijke Begeleidingscommissie. De
besluitvorming dient aansluitend vertaald te worden naar de
programmatiecel bij de verschillende beleidsactoren.

8.3 EVALUATIE
Bij de evaluatie van het Mobiliteitsplan tegen de vooropgestelde
doelstellingen dient inzake frequentie een zekere gelaagdheid
ingebouwd. Sinds 31/12/01 is Omzendbrief 2001/4 ter zake van
kracht. De doelstelling van de jaarlijkse voortgangsrapportering is
drieledig :
• Opvolging van de mate waarin men heeft toegewerkt naar de
vooropgestelde doelstellingen van het mobiliteitsplan.
• Het opvolgen van de gemaakte afspraken van de
verschillende partners in het Beleidsplan. Hierbij wordt vooral
nagegaan of de verschillende taken werden uitgevoerd en
wat de status is van de projecten die lopen of dienen
uitgevoerd te worden.
• Het bewaken van de samenhang tussen de projecten
onderling (afspraken over coördinatie tussen projecten,
MOBILITEITSPLAN DE PINTE

De globale evaluatie van het Mobiliteitsplan kenmerkt zich door een
meer fundamentele toetsing van het plan. Globale ontwikkelingen en
tendenzen in het landschap van verkeer en vervoer noodzaken om
het plan na 5 jaar te actualiseren, en te beslissen over een eventuele
noodzaak tot een integrale herziening van het Mobiliteitsplan. Een
fundamentele herziening van (een deel van) het Gemeentelijk
Mobiliteitsplan kan zich tevens aandienen wanneer in de gemeente
(of zelfs regio) een dermate invloedrijk nieuw ruimtelijk project of
infrastructurele voorziening tot ontwikkeling komt, en daardoor het
mobiliteitspatroon ten gronde wordt gewijzigd. Bij de globale
evaluatie van het Gemeentelijke Mobiliteitsplan kan het zelfs
wenselijk zijn de doelstellingen aan te scherpen, steeds rekening
houdend met de actuele verkeers- en vervoersproblematiek en –
beleid op hoger niveau. Het doel van de 5-jaarlijkse bijsturing is
bijgevolg te komen tot een evaluatie van het bestaande
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Mobiliteitsplan en tot het formuleren van een nieuwe lange termijn
visie aan de hand van een (ver)nieuw(d) duurzaam lange termijn
scenario.
Ook
in
dit
evaluatieproces
speelt
de
Begeleidingscommissie een sleutelfunctie. Terugkoppeling met de
Provinciale Auditcommissie (na volledige herziening van het plan) is
aangewezen.
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SCHOOLOMGEVINGEN
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Gemeentelijke Basisschool, Polderbos (402 lln.)
Pluspunten:
• Snelheidsbeperking 30 km/u
• Zebrapad op plateau +
accentverlichting
• Dubbel gebruik parkings OCP
• Opstelruimte aan schoolpoort
• Voet- en fietspaden
Minpunten:
• Geen
Maatregelen:
• Niet noodzakelijk

Vrije Basisschool, Baron de Gieylaan (401 lln.)
Pluspunten:
• Gemachtigde opzichter
• Snelheidsbeperking 30 km/u
• Duidelijk herkenbare schoolomgeving
• Voetpaden en oversteekplaats
• Nieuwe heraanleg Baron de Gieylaan
Minpunten :
• Geen
Maatregelen :
• Geen

Vrije Basisschool, toegang Polderdreef (401 lln.)

Pluspunten :
• Snelheidsbeperking 30
km/u
• Bi-flash en
accentverlichting
• Kiss-and-ride
• Duidelijk herkenbare
schoolomgeving
Minpunten :
• Onaangepaste snelheden
• Smal voetpad aan
overzijde straat

Vrije Basisschool, Zevergem (145 lln.)
Pluspunten:
• Gemachtigde opzichter
• Snelheidsbeperking 30 km/u
• Voetpaden en oversteekplaats
Minpunten:
• Geen fietspaden
• Smal voetpad aan overzijde straat
• Schoolomgeving niet duidelijk
herkenbaar
Maatregelen:
• Bi-flash te verplaatsen
• Accentverlichting zebrapad

Gemeenschapsschool De Kleine Prins, Kasteellaan(125 lln.)
Pluspunten :
• Snelheidsbeperking 30 km/u Kasteellaan
• Gescheiden toegangen voor auto’s &
voetgangers/fietsers
• Voetpaden/fietspaden in Kasteellaan
• Zebrapad op hoek Vredestraat/
Kasteellaan
Minpunten :
• Geen fietspaden in Vredestraat
• Uitgang BKO Dolfijn in Vredestraat
• Snelheidsregime 50 km/u Vredestraat
Maatregelen :
• Heraanleg Vredestraat gepland

Gemeenschapsschool De Boomhut, Breughellaan (85 lln.)
Pluspunten :
• Snelheidsbeperking 30 km/u
• Woonstraat : rustig karakter
Minpunten :
• Parkeerprobleem : niet reglementair
parkeren op berm (vrije doorgang 1m50)
• Voetpaden aan schoolzijde te smal,
ontbrekend aan overzijde
Maatregelen :
• Aanleg van voetpaden en oversteek
• Accentverlichting zebra
• Bundelen van toegang
voetgangers/fietsers

Koninklijk Atheneum Erasmus, Polderdreef (205 lln.)
Pluspunten :
• Bi-flash
• Accentverlichting aan zebrapad
• Voet- en fietspaden in Polderdreef
Minpunten :
• Schoolomgeving niet duidelijk
Maatregelen :
• ‘Variabele’ snelheidsbeperking
30km/u (belang van doorstroming op
lokale weg 1)
• Plaatselijk versmallen van de rijloper
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27/06/05

DATUM:

zie bijlage

zie bijlage

Weefstraat – Nieuwstraat (tot rondpunt Nazarethstraat als lokale weg 1)
Grote Steenweg (ten noorden van E17) als lokale weg 3 => impliceert
geen aansluiting voor gemotoriseerd verkeer in Wegenbeleidsplan
(bevestiging streefbeeld Parkbos)
Kortrijkseheerweg (Nazareth) als lokale weg 3

o
o

o

Inhoudelijke invulling blijft beperkt tot koppeling met snelheidsregimes.
o

Bevestiging kaart en teksten uit Synthesenota
k:\rp\bg\ov\depinte\62-50700\2ver\21plangroep\ve006esu.doc

o

• Fietsnetwerk :

Kaart 7 in Synthesenota wordt bevestigd, mits aaneensluiten van
‘lobben’ indien niet gescheiden door lokale wegen 1 of 2
o

• Verblijfsgebieden :

Kaart 4 in Synthesenota wordt bevestigd met navolgende keuzes
o

• Categorisering van het wegennet :

Beleidsplan : aandachtspunten vanuit College

Synthesenota werd positief geëvalueerd op PAC. Volgende aandachtspunten dienen
meegenomen bij de uitwerking van het Beleidsplan :
• Verwerking gezinsenquête
• Zone 30 rond schoolomgevingen
• Afstemming met buurgemeenten aangaande categorisering lokale wegen
• Flankerend beleid

Synthesenota : bespreking PAC 30/05/05

zie bijlage

VERDELING :

VERONTSCHULDIGD :

AANWEZIG :

DOOR

DATUM

TE BEHANDELEN

6

VERSLAG NR.:

Mobiliteitsplan DE PINTE
Verslag vergadering Plangroep dd 22/06/05

62-50700

DOSSIER NR.:

.

Evtl. in Beleidsplan enkel ‘principekaart’ opnemen ipv tracékeuzes
Evtl. Beleidsplan uitwerken in doorgroeiscenario : vanuit visie De Lijn
(werken met belbussen) naar visie Gemeente (reguliere bediening)
Verder te bespreken (met De Lijn).

o
o
o

70 BUBEKO op voorwaarde van wijziging verkeersreglement
Uitwerking op kaart

o
o

Verdere uitwerking (infra, organisatie) vergt overleg met schoolbesturen

o

Gemeente onderzoekt aanstelling ‘parkeerbedrijf’ ivm handhaving
Principiële uitwerking weren van vrachtwagenparkeren in verkavelingen
+ eerste selectie alternatieven

o
o

Koppeling met mogelijke subsidiëring

Technum nv, Afdeling Ruimtelijke Planning

Opgemaakt te Gent,

2. Bespreking Draft Beleidsplan in GBC : 22/09/05 te 14u00

1. Overmaken aan Technum Raadsbesluiten omtrent schoolomgeving zone 30

Afspraken

o

• Actietabel :

Invoeren kortparkeren na overleg met middenstand
o

• Parkeerbeleid :

Na overleg met schoolbesturen worden (nog) niet tot zone 30 gerekend
3° uitgang Gemeenschapsschool De Kleine Prins in de Vredestraat én
uitgang KA Erasmus in Polderdreef.

o

• Schoolomgevingen :

Aanpassing tabel 6 blz 36 Synthesenota : lokale wegen 2 en 3 regimes
70 / 50 in restgebied.

o

DATUM

Carlos Vermeiren

Gemeente

Technum

Gemeente

Gemeente

Technum

Uitwerken routing voor doorgaand (zwaar) vervoer via lokale wegen 2
waarbij stationstunnel, Florastraat, Bommelstraat en zone 30 omgeving
Kerkplein worden gemeden.

o

• Snelheidsregimes :

Gemeente

Aantakking Mieregoed wordt overlegd met inwoners

GBC

Gemeente

DOOR

o

• Wegenbeleidsplan :

Geregeld openbaar vervoer tussen de Pinte en Zevergem is
voorkeurscenario voor College ; bevraging inwoners Zevergem
(gezinsenquête) afwachten.

o

• Openbaar vervoer :

DATUM

TE BEHANDELEN

PAG. N°

Bijlage : Aanwezigheidslijst
Naam

Instantie

Functie / dienst

D'Hondt Philippe
Dierkens Willy

Gemeente De Pinte
Gemeente De Pinte

Schepen Milieu
Voorzitter Verkeersraad

Naessen Frans
Van de Walle Eddy
Van Neste Mark
Van Peteghem Martin
Vermeersch Germain
Vermeiren Carlos
De Vos Luc
De Moor Tom
Sucaet Erwin

Gemeente De Pinte
Gemeente De Pinte
Gemeente De Pinte
Gemeente De Pinte
Gemeente De Pinte
Gemeente De Pinte
Politie
Gemeente De Pinte
Technum nv

Schepen Mobiliteit
lid GECORO
Schepen RO & Financiën
Burgemeester
lid GECORO
Hoofd Technische Dienst
Commissaris
Voorzitter GECORO
Projectleider

Tel
09/280.80.86
053/72.66.85

E-mail

22/06/2005

philippe.dhondt@depinte.be

V
A

09/280.80.85
0476/56.24.85

frans.naessens@depinte.be

A
A
A
V
A
A
A
V
A

eddy.vandewalle@b-rail.be

09/280.80.84
09/280.80.80

mark.vanneste@depinte.be
burgemeester@depinte.be
germain.vermeersch@pandora.be

09/280.80.21
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carlos.vermeiren@depinte.be

09/240.09.11

erwin.sucaet@technum.be

luc.devos@pzschelde-leie.be

A = aanwezig V = verontschuldigd

26/09/’05

DATUM:

zie bijlage

zie bijlage

Invoeren éénrichtingsverkeer in (o.m.) Stationsstraat ligt (reeds
geruime tijd) ter discussie in Verkeersraad.
o

k:\rp\bg\ov\depinte\62-50700\2ver\22gbc\ve005esu.doc

• Heraanleg Vredestraat gepland gekenmerkt door verhoogd aanliggende
fietspaden (beide zijden) + wegvernauwing (4,00 m) thv uitgang
Erasmusschool.

=> voorstel circulatie uitwerken

J Anthierenslaan : 50 km/u indien aanrijroute bussen naar station en
aanleg fietsvoorzieningen
o

• Stationsomgeving

• Openbaar vervoer : realisatie Basismobiliteit De Pinte tegen 2007, wellicht
gekenmerkt door frequentieverhoging en uitsplitsing lijn 76 (3 takken ?) +
belbus Nazareth – De Pinte – Sint-Martens-Latem.
=> in Beleidsplan enkel principes opnemen en geen ‘tracékaart’

Bespreking krachtlijnen Beleidsplan

Op 22/06 ging vergadering Plangroep door, waarin voor de meeste zaken een keuze
werd gemaakt tussen de varianten voorgesteld in de Synthesenota. Op sommige
punten is evenwel verder overleg – o.m. binnen GBC – nodig. Voorafgaandelijk
werden geen documenten toegestuurd aan leden GBC. De krachtlijnen worden
gepresenteerd a.d.h.v. Powerpoint presentatie (zie bijlage).

zie bijlage

VERDELING :

VERONTSCHULDIGD :

AANWEZIG :

Technum

Technum

DOOR
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62-50700

DOSSIER NR.:

.

Technum
allen

• Ontwerp Actietabel overmaken aan actoren
• Opmerkingen indienen bij Gemeente

Opgemaakt door Erwin Sucaet

• Volgende GBC : bespreking opmerkingen : donderdag 24/11/05 te 14u00

Technum

Gemeente

DOOR

• Draft Beleidsplan overmaken aan Gemeente

Afspraken

• Gemeente heeft nog geen beslissing genomen / verder overleg gepleegd omtrent
: N60 / Mieregoed, uitwerking schoolomgevingen, invoeren kortparkeren,
gemeentelijk parkeerbedrijf en flankerende maatregelen.

DATUM
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half oktober

half oktober
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Senave Georges
Rogge Georges
Taeldeman Sven
De Moor Tom
Brackman Ingrid
Van Rijckeghem Christiane
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Gemeente De Pinte
Gemeente De Pinte
Gemeente De Pinte
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Gemeente De Pinte
Gemeente De Pinte
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NMBS Dir Netwerk Deinze
NMBS-Holding
Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente De Pinte
NMBS Dir Reizigers Gent
NMBS-Holding

Sucaet Erwin
De Backer Roos

Technum nv
Technum nv

Schepen Mobiliteit
Fractie Ruimte
GECORO
GECORO
Schepen RO & Financiën
Burgemeester
GECORO
Hoofd Technische Dienst
Fractie Groen!
Commissaris
Stationschef
Adjunct district directeur
Mobiliteitcel
Voorzitter GECORO
Directie reizigers
Districtsdirecteur B-Holding
Projectleider Gemeentelijk
Mobiliteitsplan
verkeerskundig medewerkster
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Tel
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V
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jacqueline.haegens@tijd.com

09/280.80.85
0476/56.24.85

frans.naessens@depinte.be
katie.vancauwenberghe@pandora.be
eddy.vandewalle@b-rail.be

09/280.80.84
09/280.80.80

mark.vanneste@depinte.be
burgemeester@depinte.be
germain.vermeersch@pandora.be

09/280.80.21

carlos.vermeiren@depinte.be
colette.verslyppe@belgacom.net

09/321.76.68
09/242.69.20

luc.devos@pzschelde-leie.be

09/267.75.36

sven.taeldeman@oost-vlaanderen.be

09/241.23.61

ingrid.brackman@b-rail.be

09/240.09.11
09/240.09.11

roos.debacker@technum.be

georges.senave@b-rail.be

erwin.sucaet@technum.be

A
A
V
V
A
A
A
A
A
V
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A
V
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A = aanwezig V = verontschuldigd
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24/11/’05

DATUM:

zie bijlage

zie bijlage

DOOR
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Punctuele opmerkingen
Technum
o P 8: doelgroep = alle weggebruikers
o P 8: laatste zin 1ste alinea verkeersleefbaarheid aanpassen tot: ‘Het moet de
bedoeling zijn de verkeersleefbaarheid in De Pinte te verbeteren.’
o P 12: verduidelijken term “A- locatie”
o P 17: verwarring over naam Krekelstraat op grondgebied van De Pinte en Gent
o P 19: bij de groene ankerpunten ‘Kasteelpark Kunstschildersweg’ verwijderen
o P 28: ‘Het weren van vrachtwagenparkeren in de verkavelingen. Een alternatieve
locatie kan indien mogelijk worden aangeboden.’
o P 29: herhalen van belang van voorzieningen voor de langzame weggebruiker
o P 31: De Lijn haalt aan dat het 5.2.2. te beknopt is ⇒ een brede waaier aan
mogelijkheden is aan SC voorgelegd maar er zijn hieromtrent nog geen
beslissingen genomen
o P 33: De maatregelen convenantgebonden uitwerken en meer mogelijke modules
toevoegen.
o P 36: AWV als actor verwijderen

Door College en Technische Dienst, AWV, Groen ! en Gecoro (Gemain Vermeersch)
werden correcties voorgesteld aan versie 1 van het Beleidsplan. Afgesproken werd in
deze vergadering enkel in te gaan op de te wijzigen zaken :

Bespreking opmerkingen Beleidsplan

zie bijlage

VERDELING:

VERONTSCHULDIGD:
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DOOR

Schepen D’Hondt meldt dat in de nota een inventaris en het belang van de ‘trage
wegen’ ontbreekt. Het herwaarderen van buurtwegen is niet opgenomen, dit dient
minstens vermeld te worden in het rapport. AWV merkt hierbij op dat dit aspect
in de meeste gemeenten als actie wordt opgenomen.

Opgemaakt door Roos De Backer

o volgende GBC: woensdag 15/02/’06 om 14u00

o Procesgang : Eerst GBC, dan PAC en daarna Beleidsplan voorleggen aan de
Gemeenteraad

o Rapport van de persoonsenquête wordt samen overgemaakt met dit verslag. Evt.
opmerkingen dienen te worden doorgespeeld aan Gemeente uiterlijk 01/02/’06.

Afspraken

o

Varia

Circulatie Stationsomgeving De Pinte
o de verkeersraad staat niet volledig achter het voorstel m.b.t. de circulatie
o Er werd op de verkeersraad een wegprofiel goedgekeurd tot het herinrichten van
de Stationsstraat n.a.v. de geplande rioleringswerken. Er zou éénrichtingsverkeer
gelden maar over de richting is op heden nog geen consensus.
o Schepen Naessens stelt voor verkeerstellingen te organiseren om een beter beeld
te krijgen van de hoofdstromen m.b.t. het parkeren in de stationsomgeving. A.d.h.
daarvan is het dan mogelijk een gefundeerde beslissing te nemen m.b.t. de
richting van het verkeer in de Stationsstraat.
Gemeente
o Om met het beleidsplan naar PAC te gaan hoeft dit niet tot in het detail te zijn
uitgewerkt. De bestaande ideeën gezien worden als aanzet van een
vervolgverhaal.
o De Lijn meldt dat:
⇒ er een concreet voorstel klaarligt voor busvervoer in De Pinte. Het is de
bedoeling dat dit van kracht wordt op 01/09/’06. Het zal met de gemeente
worden besproken op 19/01/’06.
⇒ er geen vaste busverbinding voorzien wordt aan de achterzijde van het
station, wel een belbus.
o Groen! vestigt de aandacht op het feit dat de plannen aan het station in de eerste
plaats gericht moeten zijn op de treingebruikers en voetganger, fietser en
busgebruiker in voortransport ; het parkeerverhaal komt op de tweede plaats! Alle
aanwezigen bevestigen dit.

Routing doorgaand zwaar verkeer Zevergem centrum
o Vooral veroorzaakt door vrachtwagens m.b.t. fabriek van Coca Cola
o Het gaat hier vooral om verkeer dat via de Veldstraat het centrum van Zevergem
binnenrijdt (Z→N): invoeren van een tonnagebeperking. Routing via de Oude
Steenweg terug naar de N60 hypotheceert het gewenste afsluiten ervan (in kader
van weren sluipverkeer op N60c).
o Afspraken maken met Stad Gent voor N→Z richting
o Op termijn zal door het verlengen van de tramlijn tot Zwijnaarde Hekers deze
alternatieve route minder interessant worden voor vrachtverkeer.
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053/72.66.85

philippe.dhondt@depinte.be
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09/280.80.85
0476/56.24.85

frans.naessens@depinte.be
katie.vancauwenberghe@pandora.be
eddy.vandewalle@b-rail.be

09/280.80.84
09/280.80.80

mark.vanneste@depinte.be
burgemeester@depinte.be
germain.vermeersch@pandora.be

09/280.80.21

carlos.vermeiren@depinte.be
colette.verslyppe@belgacom.net
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09/242.69.20

luc.devos@pzschelde-leie.be
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ingrid.brackman@b-rail.be

georges.senave@b-rail.be

A
A
V

A
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A
A
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A
Districtsdirecteur B-Holding
Projectleider Gemeentelijk
Mobiliteitsplan
verkeerskundig medewerkster
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09/240.09.11

erwin.sucaet@technum.be
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23/02/’06

DATUM:

zie bijlage

zie bijlage

P 12 : Toevoegen : …portaalsite Den Beer…
Industriezone aan Zwartegat vermelden als C-locatie
P 19 : Bij de opsomming groene ankerpunten vermelden of deze al dan niet
vandaag toegankelijk zijn voor het publiek.
P 21 : Florastraat moeten ook worden opgenomen als lokale fietsroute (Kaart 7).
P 21 : De fietstunnel/brug over de N60 aan Den Beer opgenomen in het GRS De
Pinte overnemen als mogelijke actie op lange termijn. maar niet in de Studie
Parkbos. AWV meldt dat deze niet vermeld staat in finale versie Studie Parkbos
(streefbeeld) en dat het Gewest normaal geen fietstunnels/bruggen aanlegt op
secundaire wegen.
P 22 : De Lijn meldt dat de toekomstige busstructuur van kracht wordt vanaf
01/09/’06 :
⇒ Huidige bundel 34-35-36 wordt doorgetrokken naar de noordzijde van
het station De Pinte.
⇒ Buslijn 76 krijgt een nieuw tracé met een lus door de wijk Bommels en
Nieuwstraat / Zwartegat met terminus in KMO Eke. Zal een frequentie
hebben van 30 min op week- & zaterdag en 60 min op zondag.
⇒ Buslijn 78 verzorgt de verbinding Zevergem – De Pinte met terminus op
de grens met Gent. Bussen rijden door naar Don Bosco Zwijnaarde
tijdens de schoolpiekuren.
⇒ Er komt een belbus Sint-Martens-Latem – Nazareth – De Pinte met het
station De Pinte als ankerpunt.
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Bespreking Beleidsplan
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AWV stelt voor om een doorlopende nummering van de maatregelen toe te
voegen in de actietabel.
Concrete acties zijn niet altijd enkel op KT, maar kunnen ook op MT en LT
voorzien worden.
Bij KT maatregelen waarvan geen raming bekend ’PM’ vermelden.
Fietspadenproject N60 is geen Module 16
Continue aandachtspunten vermelden zoals het plaatsen van fietsenstallingen,
inrichting oversteekplaatsen, …

Opgemaakt door Roos De Backer

o Agendering Beleidsplan op PAC bij voorkeur maart 2006.

o Ontbrekende ramingen worden zo snel mogelijk overgemaakt aan Technum.

o Het rapport ‘Persoonsenquête’ werd niet meegestuurd met verslag vorige GBC.
Zal nog worden overgemaakt door de Gemeente aan alle GBC-leden.

Afspraken

o
o
o

o

o

Bespreking Actietabel

o

o

o

o

o

o

o

o

⇒ Groen! vraagt of het mogelijk is om ook een halte te voorzien t.h.v. de
Post. Op heden zijn er 2 haltes dicht bij elkaar, maar allebei te ver van de
Post gelegen.
P 23 : Figuur 5 en bijhorende teksten mogen verwijderd worden aangezien er
toch geen buslijn komt aan de voorzijde van het station.
P 25 : De firmanaam Coca Cola niet vermelden omdat dit bedrijf niet alleen
verantwoordelijk is voor het doorgaand zwaar verkeer in De Pinte.
P 25 : Er is nog geen consensus binnen de Gemeente over de richting van het
éénrichtingsverkeer in de Stationsstraat.
P 27 : De verschillende ‘wijken’ een naam toekennen en verduidelijken op de
Kaarten 4-5-6.
P 28 : Blauwe zone en bewonersparkeren worden ingevoerd. De haakse
parkeerplaatsen voor de Post worden ook kortparkeren (Kaart 14)
Kortparkeren geldt enkel op weekdagen overdag.
Parking Begonia en OCP op Kaart 14 wat lager positioneren.
P 28 : Bij het kader met de verkeersborden vermelden dat dit enkel een
toelichting is, geen beleidskeuze. Het technisch reglement moet nog worden
uitgewerkt.
P 29 : De NMBS onderzoekt of aan de kop van het station een doorsteek kan
worden gemaakt naar de perrons vanaf de nieuwe bushalte in de Florastraat /
Langevelddreef.
P 32 : Een ‘Minder hinder’-plan wordt opgenomen bij de flankerende
maatregelen. De Gemeente kan Module 15 afsluiten van zodra een concreet
project zich aandient.
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