Adviesraad verkeer en veiligheid
- woensdag 15.12.2010 (20u00 – 22u10)

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
- Leden met waarnemende functie:
Frans Naessens, schepen
Eva De Schryver, Open VLD
William De Koster, Vlaams Belang
Kathleen Ghyselinck, CD&V - NVA
- Leden met raadgevende functie:
Luc De Vos, lokale politie Schelde - Leie
Mario De Wispelaere, diensthoofd grondzaken
Marc Meire, wijkpolitie De Pinte

* VERONTSCHULDIGD:
- Leden met stemgerechtigde functie:
Wim Goeteyn, gemeentelijke basisschool
Detemmerman Miguel, KA Erasmus De Pinte
- Leden met waarnemende functie:
Chantal De Vriese, Open VLD (plaatsvervangend)
- Leden met raadgevende functie:
Koen De Bleeckere, adjunct dienst grondzaken
Luc Degryse, wijkpolitie De Pinte
* AFWEZIG:
- Leden met stemgerechtigde functie:
Jan Milh, Gezinsbond De Pinte
Marcel De Mey, gecoöpteerd lid
Roger Dewolf, sportraad
Roger Claeys, seniorenraad
Monique Vanginderdeuren, raad voor cultuurbeleid
Pascal Ysebaert, jeugdraad
- Leden met waarnemende functie:
Jean Pierre Burvenich, Ruimte
- Leden met raadgevende functie:
Danny Cobbaert, regioverantwoordelijke De Lijn – Gent
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Goedkeuring verslag vorige vergadering (16.06.2010)
Beslissingen college na advies van de raad: terugkoppeling vorige vergadering
meldingskaart 20: Grote Steenweg 150: ligging bushalte + snel verkeer
meldingskaart 40: Hugo Verriestlaan: (te snel) sluikverkeer
meldingskaart 41: Nazarethstraat: te hoge snelheden
meldingskaart: Polderdreef: oversteekbaarheid ter hoogte van de Jasmijnstraat
meldingskaart: Baron de Gieylaan: aanduiding ‘zone 30’ + te snel verkeer aan kerkplein
meldingskaart: verkeersveiligheid in de Koning Albertlaan
meldingskaart: Keistraat: (te snel en te veel) sluikverkeer
meldingskaart: evaluatie aanduiding hoogte tunnel Langevelddreef
toegangsweg naar Viteux (kant Koning Albertlaan): hinder door geparkeerde auto’s
verkeersraad: voorstel tot uitbreiding met een vertegenwoordiger van unizo
Nazarethstraat – Leeuwerikstraat: gedeeltelijke aanleg van fietspaden: bespreking ontwerpplan
aanleg fietspaden in de Polderdreef / Keistraat / Mieregoed: stand van zaken
varia

BESPREKING:
Er wordt vooraf gevraagd of er wel voldoende stemgerechtigde leden aanwezig zijn. De voorzitter beslist hier
niet op in te gaan en de vergadering toch al te laten beginnen.
1.

Goedkeuring verslag voorgaande vergadering (16.06.2010).
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.

2.

Beslissingen college na advies van de raad: terugkoppeling vorige vergadering
De raad heeft geen opmerkingen.
Schepen Naessens deelt mee dat de gemeenteraad heeft beslist een snelheidsbeperking van 50km/h (in
plaats van de door de raad voorgestelde 70 km/h) in te voeren in de Heirweg (vanaf ’t Kruisken via de
brug tot aan Savaanstraat - Interbrew)

3.

meldingskaart 20: Grote Steenweg 150: ligging bushalte + snel verkeer
De raad stelt voor om aan De Lijn te vragen of de haltepaal enkele meters kan verplaatst worden in de
richting van Eke. Op deze manier moet men de stilstaande bus niet meer ‘in de bocht’ voorbij én komt
deze haltepaal dichter bij de tegenoverstaande halte te liggen.
Het voorstel om de flitslocatie aan te passen wordt niet weerhouden omdat dit geen oplossing is voor het
probleem waarvan sprake in de meldingskaart.

4.

meldingskaart 40: Hugo Verriestlaan: (te snel) sluikverkeer
Uit meetresultaten van de politie blijkt dat:
- de V85-norm in de zomervakantie 52 km/h bedraagt en in de schoolperiode (oktober) 51 km/h;
- er ongeveer 2400 voertuigen per week (in één richting) door de straat rijden.
Uit deze cijfers blijkt dat de snelheid voor deze relatief bochtige straat aan de hoge kant is maar toch
aanvaardbaar is. Het aantal voertuigbewegingen voor dergelijke woonomgeving kan als normaal
beschouwd worden.
De raad stelt voor de situatie te laten zoals ze nu is. Er zal, zoals voorzien in het mobiliteitsplan, worden
nagegaan om in de straat een ‘zone 30’ in te voeren. Omdat dit gepaard gaat met infrastructurele
maatregelen zal dit echter niet op korte termijn zijn.

5.

meldingskaart 41: Nazarethstraat: te hoge snelheden
Uit meetresultaten van de politie blijkt dat:
- de V85-norm minder dan 60 km/h bedraagt en de gemiddelde snelheid zelfs minder dan 40 km/h;
- er ongeveer 4800 voertuigen (in beide richtingen) door de straat rijden in een periode van 2 weken;
Uit deze cijfers blijkt dat de snelheid voor deze straat aanvaardbaar is. Het aantal voertuigbewegingen
voor dergelijke woonomgeving kan als normaal beschouwd worden.
Rekening houdende met de geplande rioleringswerken en met de bijhorende wegenisaanleg, stelt de raad
voor de situatie voorlopig te laten zoals ze nu is. Indien na de heraanleg van de straat zou blijken dat,
bijvoorbeeld door het betere wegdek, er effectief een snelheidsprobleem zou bestaan kan de situatie
opnieuw besproken worden.

6.

meldingskaart: Polderdreef: oversteekbaarheid ter hoogte van de Jasmijnstraat
Op de vraag om een zebrapad aan te leggen ter hoogte van de Jasmijnstraat kan niet worden ingegaan
omdat dit juist in een bocht is. Omwille van de beperkte zichtbaarheid in een bocht kunnen er op
dergelijke plaatsen immers geen zebrapaden worden aangelegd. Indien de vorig jaar geplaatste
verkeersspiegel als onvoldoende wordt beschouwd stelt de raad voor om, indien mogelijk, zelfs op een
andere plaats de rijweg over te steken.
Ook de vraag voor de aanleg van een verkeersdrempel wordt negatief geadviseerd omdat deze drempel
van het ‘lage type’ moet zijn doordat ook de bussen van De Lijn over die drempel moeten. Deze drempel
zou dus weinig effect hebben.

7.

meldingskaart: Baron de Gieylaan: aanduiding ‘zone 30’ + te snel verkeer aan kerkplein
De raad is van oordeel dat de opmerking inzake de aanduiding van de ‘zone 30’ onterecht is omdat de
borden ‘zone 30’ telkens bij het begin van de zone moeten staan en dus niet moeten herhaald worden in
het begin van elke straat. Komende van het Kerkplein begint de ‘zone 30’ ruim voor de Baron de Gieylaan
zodat de Baron de Gieylaan deel uit maakt van deze zone. De borden die de ‘zone 30’ moeten aanduiden
staan bovendien waar ze horen te staan.
Ook de opmerking inzake het ‘te snel verkeer’ op het Kerkplein wordt als onterecht beschouwd. Door het
bochtige parcours op het Kerkplein en de drempels in de Baron de Gieylaan wordt de toegelaten snelheid
immers vrij goed gerespecteerd.

8.

meldingskaart: verkeersveiligheid in de Koning Albertlaan
Om deze opmerking juist te kunnen beoordelen zal de politie snelheidsmetingen uitvoeren. Afhankelijk
van het resultaat van die metingen kan dan onderzocht worden of er verdere maatregelen nodig zijn of
niet.

9.

meldingskaart: Keistraat: (te snel en te veel) sluikverkeer
Er wordt geantwoord dat snelheidscontroles de enige remedie zijn tegen het snelle sluikverkeer in de
Keistraat. Aan de politie wordt gevraagd het aantal controles in 2011 op minstens het zelfde aantal te
houden als in 2010.

10. meldingskaart: evaluatie aanduiding hoogte tunnel Langevelddreef
De huidige situatie wordt reeds min of meer als voldoende beschouwd. Aangezien er echter nog steeds
wagens zijn die zich ‘vastrijden’ in de tunnel wordt gevraagd na te gaan of het (financieel) haalbaar is om
aan beide inritten een portiek te plaatsen met daaronder panelen aan een ketting zodat voertuigen reeds
voor het inrijden van de tunnel ‘verwittigd’ worden dat ze te hoog zijn.

11. toegangsweg naar Viteux (kant Koning Albertlaan): hinder door geparkeerde auto’s
Om de doorgang van uit de Koning Albertlaan tot aan het restaurant voor auto’s onmogelijk te maken zal
het wegneembaar palatje op slot worden gedaan. Om het parkeren op de toegangsweg naar de
parkeerplaatsen achter het koetshuis te beletten wordt er voorgesteld langs die toegangsweg borden
parkeerverbod te plaatsen.

12 verkeersraad: voorstel tot uitbreiding met een vertegenwoordiger van Unizo
De raad heeft geen bezwaar tegen het voorstel om de raad uit te breiden met een vertegenwoordiger van
Unizo. Er wordt wel opgemerkt dat de samenstelling van de raad momenteel niet voldoet aan de regels
inzake de aanwezigheidsverhouding man / vrouw in de raad.

13. Nazarethstraat – Leeuwerikstraat: gedeeltelijke aanleg van fietspaden: bespreking
ontwerpplan
Er zijn geen opmerkingen over het plan in zijn geheel. Ook het voorstel van kruispuntherinrichting aan ‘de
ezelshoek’ wordt aanvaard.

14. aanleg fietspaden in de Polderdreef / Keistraat / Mieregoed: stand van zaken
De stand van zaken van voormelde projecten wordt kort toegelicht. Er zijn geen opmerkingen.

15. varia
-

er wordt gevraagd of de Heirweg een voorrangsstraat kan worden ten opzichte van de
Zwartegatstraat.
er wordt gevraagd of er in de Heirweg een bord ‘voorrangsweg’ kan geplaatst worden vlak voor de
uitrit van de Makro;
er wordt gevraagd of het gemeenteplein permanent kan opengesteld worden als parking;
in de Groenstraat wordt er soms op de rijweg geparkeerd (aan traiteurszaak) wat hinderlijk is voor het
doorgaand verkeer. Kan dit opgelost worden door bijvoorbeeld het schilderen van een middenlijn
waardoor er niet meer mag geparkeerd worden?
kan in de Stationsstraat aan de kant van het hellend vlak van de voetgangerstunnel (kant
Anthierenslaan) de boordsteen verlaagd worden zodat de ‘opstap’ verdwijnt voor fietsers?
op de vraag of de Boeregemstraat kan gestrooid worden bij ijzel en sneeuw wordt geantwoord dat er
bij het strooien absolute voorrang wordt gegeven aan de hoofdwegen en belangrijke verbindings- en
ontsluitingswegen. De Boeregemstraat valt daar niet onder waardoor er niet wordt gestrooid.
bij activiteiten in het café op de hoek van Den Beer en de Grote Steenweg (‘de soda’) wordt er wil
geparkeerd in de Korte Veldstraat waardoor de doorgang soms onmogelijk wordt. De politie antwoordt
dat ze hier extra controles zullen houden.
ter hoogte van de parkeerplaatsen op de hoek Kasteellaan – Vredestraat (‘de Post’) liggen er enkele
diepe putten.
er wordt opgemerkt dat er een verzakking is op de hoek Leliestraat – Azaleastraat én dat twee van de
drie werflichten kapot zijn.

Namens de raad
De secretaris
Mario De Wispelaere

Verslag opgemaakt door de dienst grondzaken op woensdag 22.12.2010

De voorzitter
Willy Dierckens

