Adviesraad verkeer en veiligheid
- woensdag 17.03.2010 (20u00 - 21u45)

AANWEZIGHEIDSLIJST:
* AANWEZIG:
- Leden met stemgerechtigde functie:
Willy Dierckens, voorzitter - gecoöpteerd lid
Paul Carlier, ondervoorzitter - gecoöpteerd lid
Luc Van Melckebeke, penningmeester - gezinsbond Zevergem
Johan Van Wambeke, gecoöpteerd lid
Frank Van Hoorde, BIN-werking
Hendrik de Speele, civiele bescherming
Jan Lombaert, vrije basisschool de Pinte
Jan Milh, Gezinsbond De Pinte
Marcel De Mey, gecoöpteerd lid
Roger Claeys, seniorenraad
- Leden met waarnemende functie:
Frans Naessens, schepen
Eva De Schryver, Open VLD
William De Koster, Vlaams Belang
Jean Pierre Burvenich, Ruimte
- Leden met raadgevende functie:
Luc De Vos, lokale politie Schelde - Leie
Mario De Wispelaere, diensthoofd grondzaken

* VERONTSCHULDIGD:
- Leden met stemgerechtigde functie:
Detemmerman Miguel, KA Erasmus De Pinte
Roger Dewolf, sportraad
- Leden met waarnemende functie:
-- Leden met raadgevende functie:
Koen De Bleeckere, adjunct dienst grondzaken
* AFWEZIG:
- Leden met stemgerechtigde functie:
Wim Goeteyn, gemeentelijke basisschool
Monique Vanginderdeuren, raad voor cultuurbeleid
Pascal Ysebaert, jeugdraad
- Leden met waarnemende functie:
Chantal De Vriese, Open VLD (plaatsvervangend)
Kathleen Ghyselinck, CD&V - NVA
- Leden met raadgevende functie:
Danny Cobbaert, regioverantwoordelijke De Lijn - Gent
Luc Degryse, wijkpolitie De Pinte

AGENDA:
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering (20.01.2010)
2. Beslissingen college na advies van de raad: terugkoppeling vorige vergadering
3. Kasverslag 2009
4. Vraag voor oprichting commissie ‘parkeer- en mobiliteitsproblematiek centrum De Pinte’
5. Verkeerssituatie dorpskern De Pinte (S-bocht)
6. Pintestraat 97: aanleg parkeerplaats tussen fietspad en rijweg
7. Pastoor Van Ackerlaan: inrichten van een woonerf
8. Verbindingsweg Salviapark - Louis Van Houttepark: vraag voor verbod doorgang bromfietsers
9. Varia

BESPREKING:
1.

Goedkeuring verslag voorgaande vergadering (20.01.2010).
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.

2.

Beslissingen college na advies van de raad: terugkoppeling vorige vergadering
De raad heeft geen opmerkingen.

3.

Kasverslag 2009
Het ‘kasverslag 2009’ wordt kort toegelicht door de penningmeester. De raad heeft geen opmerkingen.

4.

Vraag voor oprichting commissie ‘parkeer- en mobiliteitsproblematiek centrum De Pinte’
Dit punt wordt toegelicht door schepen Naessens waarbij hij, als aanvulling op de brief van Ruimte,
opmerkt dat er in 2001 reeds een studie over de verkeerssituatie in het centrum werd uitgevoerd door
het studiebureau ‘Langzaam Verkeer’. Op basis van deze studie werden er enkele zaken aangepast aan
de toen geldende verkeersregelingen (invoeren ‘zone 30’ …).
In 2004 werd er door studiebureau Technum een nieuwe studie gemaakt in het kader van het
mobiliteitsplan. De belangrijkste bemerkingen van deze studie werden opgenomen als actiepunt binnen
het mobiliteitsplan. Enkele nog te realiseren zaken, zoals het invoeren van kortparkeren, zullen zo snel
mogelijk voorbereid worden.
Wat de vraag naar de oprichting van een gemeenteraadscommissie betreft verwijst de schepen naar het
bestaan van de gemeentelijke begeleidingscommissie (GBC) en van de adviesraad verkeer en veiligheid.
Een bijkomende, derde, commissie of raad lijkt de schepen bijgevolg niet aangewezen. De raad sluit zich
unaniem aan bij deze visie.
Bij de bespreking van dit punt concentreert de raad zich vooral op het feit of er al dan niet een
parkeerprobleem is in de Baron de Gieylaan en of er al dan niet kortparkeren moet ingevoerd worden. Dit
zal in een volgende raad als apart agendapunt verder besproken worden.

5.

Verkeerssituatie dorpskern De Pinte (S-bocht)
Om de verkeersveiligheid (voor fietsers) te verbeteren is de raad akkoord met het voorstel om de 2
busstroken aan het kerkplein om te vormen tot fietspad indien de bushaltes daar kunnen weggenomen
worden. Aan De Lijn zal gevraagd worden of de mogelijkheid bestaat de haltes op het Kerkplein weg te
nemen en te verplaatsen richting Groenstraat of richting Vredestraat.
De eventuele aanleg van fietssuggestiestroken in het smallere deel tussen de Baron de Gieylaan en Park
te Poldere zal later bekeken worden. Door deze fietssuggestiestroken kan er een verbinding worden
gevormd tussen de fietspaden in de Groenstraat en de Polderdreef

6.

Pintestraat 97: aanleg parkeerplaats tussen fietspad en rijweg
Omdat er geen verkeerstechnische bezwaren zijn tegen de aanleg van een parkeerplaats ter hoogte van
de woning Pintestraat 97 heeft de raad op het vlak van verkeer en veiligheid geen bezwaar tegen de
aanleg van deze parkeerplaats.

7.

Pastoor Van Ackerlaan: inrichten van een woonerf
Er wordt opgemerkt dat er geen relatie is tussen het onveiligheidsgevoel van de inwoners van de Pastoor
Van Ackerlaan en het statuut of de inrichting van de rijweg. Bovendien is het invoeren van een woonerf
met de huidige weginrichting niet mogelijk aangezien er volgens de principes van een ‘woonerf’
bijvoorbeeld geen voetpaden mogen zijn …
De raad adviseert niet verder in te gaan op de vraag omdat het realiseren van een woonerf niet haalbaar
is zonder de hele straat her in te richten. Bovendien is een andere weginrichting geen garantie om
vreemde bezoekers uit de straat te houden.
Indien de betrokken inwoners dit wensen kunnen ze eventueel, in samenwerking met aanpalende straten,
een BIN oprichten.

8.

Verbindingsweg Salviapark - Louis Van Houttepark: vraag voor verbod doorgang bromfietsers
De raad blijft bij zijn vorig standpunt om daar momenteel geen borden te voorzien. De noodzaak voor het
plaatsen van borden aan dergelijke wegels zal eventueel opnieuw bekeken worden van zodra de
verkeersbordendatabank klaar is. Het is immers de bedoeling een uniform beleid uit te werken voor alle
wegels in de gemeente.

9.

Varia
-

ter hoogte van de Keistraat (naast de brug) ontbreekt er een verkeersbord waardoor er auto’s langs
daar proberen te rijden (richting achterkant Daningsdreef).
→ de verkeerssignalisatie in die omgeving zal nagezien worden.

-

er zouden regelmatig jongeren op het dak van de school klimmen.
→ de politie zal extra toezicht houden.

-

wanneer wordt de accentverlichting aan de scholen geplaatst
→ er zal worden aangedrongen bij Eandis om dit zo snel mogelijk uit te voeren.

-

de volgende vergadering zal plaatsvinden op woensdag 21 april (bij voldoende agendapunten) of
woensdag 19 mei
Namens de raad

De secretaris
Mario De Wispelaere

Verslag opgemaakt door de dienst grondzaken op donderdag 01.04.2010

De voorzitter
Willy Dierckens

