MOBILITEITSRAAD
- - Woensdag 28.01.2015 / 20u00-21u45 / raadzaal gemeentehuis - leden met stemgerechtigde functie (21):

AANWEZIG

deskundigen en geïnteresseerde burgers / vrijwilligers

Chris Poulissen

AFWEZIG

VERONTSCHULDIGD

X

Peter Hofman

ONDERVOORZITTER /
EFFECTIEF LID GECORO

Frank Van hoorde

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

X

vrije basisschool Zevergem

Stéphanie Reynaert

X

gemeenschapsschool De Kleine Prins

Ann Stur

leefschool De Boomhut

Sofie Michels

erasmus atheneum

Miguel Detemmerman

X

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

één afgevaardigde vanuit de Fietsersbond:

X

Joe Rogge

X

één afgevaardigde vanuit de MINA-raad:

Guy Maes

X

één afgevaardigde vanuit de Seniorenraad:

Anniek Decock

X

één afgevaardigde vanuit de Jeugdraad:

VOORZITTER

X

PLAATSVERVANGEND LID GECORO David Lenaerts

één afgevaardigde vanuit de GECORO:

Peter Hofman

één afgevaardigde van de lokale ondernemersraad:

Catherine Coelis

X
X
X

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

Eric Verstuyft

Gezinsbond Zevergem

Luc Van Melckebeke

X
X

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

Ferry Comhair

X

Mark Van Neste

X

Wim Vanbiervliet

X

Ruimte

Colette Verslyppe

X

N-VA

Alexander Vanryckeghem

Open VLD

Rita De Jaegher

CD&V

Frans Naessens

X

gemeentelijke administratie

Mario De Wispelaere

X

gemeentelijke administratie

Bram Mathys

X

politiezone

Luc De Vos

X

politiezone

Melanie Desmet

de schepen bevoegd voor Jeugd
vertegenwoordigers van de politieke fracties:

X
X

leden met raadgevende functie:

X

Agenda

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Verslag vorige vergadering
Koning Albertlaan - resultaten enquête bloembakken
Fietspad doorheen verkaveling Moerkensheide
Polderdreef – schooluitgang
Varia
Toegevoegd punt: reglement speelstraten

Bespreking

1.

Verslag vorige vergadering

Het verslag wordt goedgekeurd.
Opmerking inzake de snelheid in de Klossestraat – het college heeft gevraagd om dit mee op te
nemen in het Mobiliteitsplan.
Er wordt een punt toegevoegd aan de agenda van de vergadering. Reglement speelstraten. Dit punt
wordt als eerste punt besproken.
2.

Reglement speelstraten

De leden van de mobiliteitsraad ontvangen een ontwerp van het nieuwe reglement.
Het nieuwe reglement zal ervoor zorgen dat de gemeente in regel is met de wetgeving.
De voornaamste wijzigingen zijn:
- Inperken van de duur van de speelstraat
- Inperken in uren per dag
Opmerking politie: de speelstraten dienen aangeduid te worden met wit/rode bakens en niet de
nadars die nu gebruikt worden.
De mobiliteitsraad geeft gunstig advies
3.

Koning Albertlaan - resultaten enquête bloembakken

Uit de enquête blijkt dat de bewoners voor het behoud zijn van de bloembakken. De voornaamste
opmerking is dat door de plaatsing van de bloembakken de situatie voor voetgangers en fietsers ter
hoogte van de bloembakken er niet veiliger op is geworden.
De raad bespreekt mogelijke maatregelen om dat probleem op te lossen. Er worden 2 voorstellen
naar voren geschoven:
- Klinkerstroken heraanleggen en asfalteren
- De betonvakken af te bakenen met een volle witte lijn in de langsrichting
Op korte termijn wordt gekozen voor ‘flankerende maatregelen’ te nemen en op lange termijn is op
te nemen in het mobiliteitsplan.
Uit deze voorstellen komt de raad de tot consensus die als bijlage is toegevoegd aan het verslag.
- De klinkerstroken worden afgebakend door een onderbroken witte lijn over de volledige
afstand van de Koning Albertlaan;
- 20 meter voor en na elke bloembak een volle witte lijn te voorzien die door een vloeiende
lijn de bloembak insluit de volle en de onderbroken lijn;

-

In de zone voor en na de bloembak tussen de volle en de onderbroken lijn worden schuine
volle lijnen aangebracht, deze beletten het parkeren;

Er wordt opgemerkt dat de voorrangsborden er niet allemaal zouden staan. Na onderzoek blijkt deze
opmerking ongegrond.
De raad wenst geen extra bloembakken. Eenrichtingsverkeer wordt afgewezen of dient bekeken te
worden in het mobiliteitsplan.

4.

Fietspad doorheen verkaveling Moerkensheide

Er is de opmerking dat het in de huidige situatie over een fietsweg gaat. Politie meldt dat het een
openbare weg betreft waar alle verkeer is op toegelaten, volgens de normale wetgeving.
Het woonerf wordt ontsloten door middel van deze fietsweg. (langs beide zijden van de fietsweg zijn
platines aangebracht. Vandaar kan gebodsbord D7 of D19 niet geplaatst worden kant Pintestraat.
Op de kruising fietsweg-Bachtenboslaan is gevaarsbord A51 aangebracht met onderbord M10
(vaststelling ter plaatste 11-02-2015).
De raad adviseert om de signalisatie aan te passen/ signalisatie aan te brengen.
- Voorrangsborden (B15a) op de fietsweg
- Voorrangsborden (B1) met onderbord op de rijweg haaks op de fietsweg
- De borden F99 en F101 (weg voorbehouden voor fietsers en voetgangers” worden
geplaatst aan begin en einde van deze weg, deze borden worden ter hoogte van elk
kruispunt herhaald in beide richtingen”.
Aan de aannemer aanleg FASE 2 verkaveling Moerkensheide is bovenstaande suggestie reeds
doorgegeven. De borden zijn nog niet geplaatst, werken zijn nog niet opgeleverd.
5.

Polderdreef - schooluitgang

Op vraag van de school naar de hoge snelheid ter hoogte van de school wegens het niet correct
werken van de slimme borden ‘zone 30’. Door de gemeente is een firma aangesteld die de borden
van een onderhoud zullen voorzien. Het probleem van de hoge snelheid zal na reparatie van de
borden zichzelf oplossen.
6.

Varia

- signalisatie werken Bommelstraat. Zowel aan de aannemer als gemeentepersoneel is gevraagd om
de signalisatie na te kijken en borden weg te nemen die niet meer van tel zijn, zoals bv. ‘kruispunt
afgesloten tot eind oktober’.
- er loopt een toeristische fietsknooproute langs de Nijverheidsstraat.
- bushalte Kerkplein, kant kasteel Viteux: bus houdt halt 50% op de voorziene strook en 50% op de
rijweg. Tijdens piekmomenten blokkeert de bus het volledige kruispunt. Schepen Comhair stelt voor
om dit probleem te melden aan De Lijn.
--------------------------

Volgende vergadering op 25 februari 2015 om 20u in de raadzaal gemeentehuis

