Adviesraad verkeer en veiligheid
- woensdag 21.09.2011 (20u30 – 22u25)

AANWEZIGHEIDSLIJST:
* AANWEZIG:
- Leden met stemgerechtigde functie:
Luc Van Melckebeke, penningmeester - gezinsbond Zevergem
Johan Van Wambeke, gecoöpteerd lid
Frank Van Hoorde, BIN-werking
Hendrik de Speele, civiele bescherming
Luc Debaene (in vervanging van Jan Lombaert), vrije basisschool de Pinte
Marcel Mol (in vervanging van Wim Goeteyn), gemeentelijke basisschool
- Leden met waarnemende functie:
Frans Naessens, schepen
Eva De Schryver, Open VLD
Kathleen Ghyselinck, CD&V - NVA
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:
Willy Dierckens, voorzitter - gecoöpteerd lid
Detemmerman Miguel, KA Erasmus De Pinte
- Leden met waarnemende functie:
William De Koster, Vlaams Belang
- Leden met raadgevende functie:
Koen De Bleeckere, adjunct dienst grondzaken
Luc Degryse, wijkpolitie De Pinte
* AFWEZIG:
- Leden met stemgerechtigde functie:
Paul Carlier, ondervoorzitter - gecoöpteerd lid
Marcel De Mey, gecoöpteerd lid
Christophe De Castro, Gezinsbond De Pinte
Roger Dewolf, sportraad
Roger Claeys, seniorenraad
Monique Vanginderdeuren, raad voor cultuurbeleid
Bart Van der Beken / Dieter De Vos, jeugdraad
- Leden met waarnemende functie:
Chantal De Vriese, Open VLD (plaatsvervangend)
- Leden met raadgevende functie:
Danny Cobbaert, regioverantwoordelijke De Lijn – Gent
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Goedkeuring verslag vorige vergadering (25.05.2011)
Beslissingen college na advies van de raad: terugkoppeling vorige vergadering
heraanleg kruispunten Oude Gentweg - Klossestraat – Hemelrijkstraat
meldingskaart 48: fietspad Keistraat (deel tussen Langevelddreef en Moeistraat)
meldingskaart 57: Keistraat: overdreven snelheid + aanleg asverschuivingen
meldingskaart 58: Memlinglaan: overdreven snelheid
BIJKOMEND: verkavelingsontwerp Langevelddreef – Spoorweglaan - Berkenlaan
varia

BESPREKING:
1.

Goedkeuring verslag voorgaande vergadering (25.05.2011).
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.

heraanleg kruispunten Oude Gentweg - Klossestraat – Hemelrijkstraat
Na de uiteenzetting van de plannen door de VLM geeft de raad een gunstig advies over het voorgestelde
voorontwerp. Er worden wel twee bedenkingen gemaakt:
1. is er wel voldoende zicht voor de fietsers / voetgangers die de Klossestraat willen dwarsen komende uit de
Oude Gentweg op het verkeer dat van links (brug) komt? Door de aanleg van de middenberm en de
bijhorende asverschuiving staan deze fietsers / voetgangers in het nieuwe voorstel immers 2 à 3 meter
verder naar achter.
2. kunnen er in de Klossestraat, naast de asverschuiving / middenberm, nog bijkomende snelheidsremmers
worden voorzien zodat deze oversteek ook in werkelijkheid een ‘zone 50’ zal zijn?

4.

meldingskaart 48: fietspad Keistraat (deel tussen Langevelddreef en Moeistraat)
Omdat de raad van oordeel is dat het ‘overrijden’ van het fietspad op deze plaats mede het gevolg is van de
aanwezigheid van twee parkeerplaatsen ter hoogte van de apotheek wordt voorgesteld om aan het
gemeentebestuur van Sint-Martens-Latem nogmaals te vragen of deze plaatsen kunnen weggenomen worden.
Door de nieuwe inplanting van het gebouw is er nu misschien meer plaats op het terrein waardoor de
parkeerplaatsen op de rijweg in de Keistraat niet langer nodig zijn.
Indien het wegnemen van de parkeerplaatsen niet haalbaar is stelt de raad voor om enkele ‘flexibele’ paaltjes
op de rand van het fietspad te plaatsen.

5.

meldingskaart 57: Keistraat: overdreven snelheid + aanleg asverschuivingen
De raad adviseert de situatie te behouden zoals ze nu is. De Keistraat is immers een ontsluitingsweg waar het
verkeer aan een aangepaste snelheid moet kunnen rijden. Door de aanleg van asverschuivingen zou de
doorstroming in het gedrang kunnen komen wat zeker niet de bedoeling kan zijn op een ontsluitingsweg.
Om de voorziene snelheid van 50km/h te respecteren worden er momenteel regelmatig snelheidscontroles
gehouden. Dit zal ook in de toekomst zo blijven.

6.

meldingskaart 58: Memlinglaan: overdreven snelheid
Om het probleem juist te kunnen inschatten zullen er deze maand nog snelheidsmetingen gebeuren zodat
zowel het aantal voertuigen als de snelheid van deze voertuigen gekend zijn. Op basis van deze meetgegevens
zal dan geoordeeld worden of er op korte termijn infrastructurele maatregelen kunnen genomen worden.
De raad merkt wel op dat enkele jaren terug, op vraag van de inwoners, een bestaande drempel in de
Memlinglaan werd weggenomen.

7.

BIJKOMEND: verkavelingsontwerp Langevelddreef – Spoorweglaan – Berkenlaan
De raad is van oordeel dat het volledige wegenisconcept en de daarbij horende verkeersafwikkeling beter moet
bestudeerd worden. Als belangrijkste opmerkingen over het huidige voorstel worden volgende zaken
aangehaald:
* de Spoorweglaan moet breder worden aangelegd zodat er ruimte is voor:
- een dubbelrichtingsfietspad aan de kant van de spoorweg;
- een volwaardig voetpad aan de kant van de verkaveling;
- een voldoende brede rijweg;
* de rotonde zou moeten opschuiven in de richting van het tuincentrum;
* de verkaveling zou moeten ontsloten worden via de rotonde / Langevelddreef;
* er zou meer (‘voldoende’) gestructureerde parkeerplaats moeten worden voorzien voor de bewoners én
bezoekers in de verkaveling. Er moet meer duidelijkheid zijn over het aan tal parkeerplaatsen en de juiste
locatie ervan.

8.

varia
Geen vragen / opmerkingen

Namens de raad
De secretaris
Mario De Wispelaere

Verslag opgemaakt door de dienst grondzaken op maandag 31.10.2011

De voorzitter
Willy Dierckens

