MOBILITEITSRAAD
- - Woensdag 03.09.2014 / 22u00-22u15 / vergaderzaal OCP - leden met stemgerechtigde functie (21):

AANWEZIG

deskundigen en geïnteresseerde burgers / vrijwilligers

Chris Poulissen
Peter Hofman

één afgevaardigde uit het oudercomité of directie van elke
scholengemeenschap uit de gemeente:
gemeentelijke basisschool
VERTEGENWOORDIGER
SCHOOLRAAD

X

X

Martin Strobbe

X

Els Van Gelder

X

Hendrik De Speele

X

Johan Van Wambeke

X

Marcel Mol

X

vrije basisschool De Pinte

Sven Van Oost

vrije basisschool Zevergem

Stéphanie Reynaert

gemeenschapsschool De Kleine Prins

Ann Stur

X

leefschool De Boomhut

Sofie Michels

X

erasmus atheneum
één afgevaardigde vanuit de Fietsersbond:

één afgevaardigde vanuit de MINA-raad:
één afgevaardigde vanuit de Seniorenraad:
één afgevaardigde vanuit de Jeugdraad:

X
X

Miguel Detemmerman
VOORZITTER Joe Rogge
Plaatsvervanger: Hans De
Ruyter

X

Guy Maes

X

X
X

Anniek Decock
PLAATSVERVANGEND LID GECORO David Lenaerts

één afgevaardigde vanuit de GECORO:

--

één afgevaardigde van de lokale ondernemersraad:

Catherine Coelis

VERONTSCHULDIGD

X

Frank Van hoorde
ONDERVOORZITTER /
EFFECTIEF LID GECORO

AFWEZIG

X
X

X

één afgevaardigde vanuit elk afdeling van de Gezinsbond:
Gezinsbond De Pinte

Eric Verstuyft

X

Gezinsbond Zevergem

Luc Van Melckebeke

X

leden met waarnemende functie (6):
de schepen(en) bevoegd voor Mobiliteit en Openbare werken:

Ferry Comhair

X

Mark Van Neste

X

Ruimte

Colette Verslyppe

X

N-VA

Alexander Vanryckeghem

Open VLD

Rita De Jaegher

CD&V

Frans Naessens

vertegenwoordigers van de politieke fracties:

X
X
X

leden met raadgevende functie:
gemeentelijke administratie

Mario De Wispelaere

X

gemeentelijke administratie

--

politiezone

Luc De Vos

X

politiezone

Melanie Desmet

X

Agenda
1.

Oude Gentweg – bespreking voorontwerp

Bespreking

1. Oude Gentweg – bespreking voorontwerp
Aansluitend op de informatievergadering inzake de geplande werken in de Oude Gentweg en
Hemelrijkstraat bespreekt de mobiliteitsraad het voorgestelde voorontwerp. Dit voorontwerp omvat
de volgende werken:
In het deel tussen de Stijn Streuvelslaan en de woning Oude Gentweg 7 wordt er een nieuwe
gescheiden riolering aangelegd waarbij aan weerszijden van de nieuwe rijweg een
fietssuggestiestrook wordt aangelegd;
In het deel tussen de woningen Oude Gentweg 7 en 57 wordt de rijweg behouden en wordt aan
de kant van de even huisnummers de bomenrij verwijderd zodat de aanleg van een
dubbelrichtingsfietspad mogelijk wordt;
Vanaf de woning Oude Gentweg 57 tot aan het kruispunt met de Hemelrijkstraat kan de
bomenrij aan weerszijden van de rijweg behouden blijven en wordt het dubbelrichtingsfietspad
aangelegd tussen de bomenrij en de perceelsgrens;
Het deel van de Oude Gentweg en de Klossestraat wordt aangelegd als autovrije straat
(doodlopend aan de Klossestraat) waarbij er wel toegang (met de auto) mogelijk is voor de
bewoners. Voor de fietsers komt er een fietsweg in uitgewassen beton met een breedte van 3
meter;
In de Hemelrijkstraat wordt er vanaf de Klossestraat tot ongeveer 160 meter voorbij het
kruispunt met de Oude Gentweg een gescheiden riolering aangelegd met een rijweg in asfalt.
Omwille van de afwezigheid van voorzitter Joe Rogge, zal de vergadering worden geleid door
mevrouw Els Van Gelder, ondervoorzitster.
De raad neemt kennis van de schriftelijk overgemaakte vaststellingen, beoordeling en voorsteladviezen van de heer Joe Rogge. De raad is hierbij van oordeel dat de aanleg van
fietssuggestiestroken geen optie is omwille van de slechte staat van de rijweg en het gegeven dat
een nieuwe rijweg over de volledige lengte niet haalbaar is omwille van de kostprijs. Omwille van de
slechte staat van de rijweg is ook de aanleg van aanliggende fietspaden (met behoud van de rijweg)
geen optie omwille van de vele niveauverschillen van de huidige rijweg.
Omwille van de wens om de bomen zoveel als mogelijk te behouden is ook de aanleg van 2 vrij
liggende fietspaden niet mogelijk.
Rekening houdende met de bestaande budgettaire middelen en de wens om de bomen te behouden
is de raad akkoord met het voorgestelde wegprincipe.
De raad geeft een gunstig advies mits volgende aanpassingen:
fietsverbinding tussen het brugje over de Duivebeek (Louis Van Houttepark) en het kruispunt
Oude Gentweg – Stijn Streuvelslaan kan worden verbeterd, alsook de aansluiting op de Baron
de Gieylaan;
de breedte van het dubbelrichtingsfietspad op 2,75 meter te brengen (i.p.v. 2,50 meter);
aangepaste openbare verlichting te voorzien over het volledige traject.
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