MOBILITEITSRAAD
- - Woensdag 25.02.2015 / 20u00-21u30 / raadzaal gemeentehuis - leden met stemgerechtigde functie (21):

AANWEZIG

deskundigen en geïnteresseerde burgers / vrijwilligers

AFWEZIG

VERONTSCHULDIGD

Chris Poulissen
Peter Hofman
Frank Van hoorde

ONDERVOORZITTER /
EFFECTIEF LID GECORO

X

Martin Strobbe

X

Els Van Gelder

X

Hendrik De Speele
Johan Van Wambeke
één afgevaardigde uit het oudercomité of directie van elke
scholengemeenschap uit de gemeente:
gemeentelijke basisschool
VERTEGENWOORDIGER
SCHOOLRAAD

X
X

Marcel Mol

X

vrije basisschool De Pinte

Sven Van Oost

X

vrije basisschool Zevergem

Stéphanie Reynaert

X

gemeenschapsschool De Kleine Prins

Ann Stur

X

leefschool De Boomhut

Sofie Michels
Miguel Detemmerman
Katrien Choueiri

X
X

Joe Rogge

X

erasmus atheneum
één afgevaardigde vanuit de Fietsersbond:

VOORZITTER

één afgevaardigde vanuit de MINA-raad:

Guy Maes

één afgevaardigde vanuit de Seniorenraad:
één afgevaardigde vanuit de Jeugdraad:

X

Anniek Decock
PLAATSVERVANGEND LID GECORO David Lenaerts

één afgevaardigde vanuit de GECORO:

Peter Hofman

één afgevaardigde van de lokale ondernemersraad:

Catherine Coelis

X
X
X
X

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

Eric Verstuyft

X

Gezinsbond Zevergem

Luc Van Melckebeke

X

Ferry Comhair

X

Mark Van Neste

X

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

vertegenwoordigers van de politieke fracties:
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

--

politiezone

Luc De Vos

politiezone

Melanie Desmet

X
X

leden met raadgevende functie:

X
X

Agenda

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

Goedkeuren verslag vorige vergadering
Plaatsen van fluomannetjes aan alle scholen in De Pinte (zoals aan GBS Zevergem)
Europaplein: parkeerprobleem
Vraag voor aanpassing dienstregeling NMBS
Station De Pinte: toegankelijkheid perrons (toelichting door schepen Comhair)
Varia

Bespreking

1.

Verslag vorige vergadering
Het verslag wordt goedgekeurd mits volgende aanpassingen:
 Miguel Detemmerman was aanwezig in plaats van afwezig
 Frans Naessens was verontschuldigd in plaats van afwezig
 Catherine Coelis (en plaatsvervanger Barbara Thiron) zijn allebei verontschuldigd
Inzake de bespreking van het fietspad Moerkensheide wenst Luc De Vos de volgende bepaling toe te
voegen: “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”.
Het aangepaste verslag zal worden doorgestuurd.

2. Plaatsen van fluomannetjes aan alle scholen in De Pinte (zoals aan GBS Zevergem)
De raad gaat akkoord dat aan de andere scholen deze vorm van sensibilisering wordt voorgesteld zodat
ze eventueel, in eigen beheer, een gelijkaardige actie kunnen uitwerken voor hun school. Dergelijke
acties zouden best wel beperkt worden tot kortere periodes om het effect actueel te houden. Door een
ongewijzigde opstelling verliest deze signalisatie na verloop van tijd immers zijn effect. De fluomannetjes
kunnen eventueel afgewisseld worden met andere figuren naargelang de periode van het jaar.
De exacte plaats van de figuren moet eerst steeds ter goedkeuring worden voorgelegd aan het college,
om te vermijden dat de figuren hinderlijk zouden zijn voor andere weggebruikers.

3. Europaplein: parkeerprobleem
Door de nabijgelegen handelaars wordt er een grote parkeerdruk ervaren op het Europaplein.
Door een lid van de raad wordt er opgemerkt dat de parkeerdruk van leerkrachten vrij laag is maar dat
de parking wel intensief wordt gebruikt tijdens de schoolspits en bij vertrek/aankomst van de bus en de
ouders bij schooluitstappen. Op zaterdag zou de parking worden gebruikt door personen die hun voertuig
daar achterlaten om bijvoorbeeld te gaan mountainbiken.
Een mogelijke optie zou het invoeren van een ‘blauwe zone’ kunnen zijn.
De raad stelt echter voor om het probleem te objectiveren door tellingen uit te voeren. Dit kan
bijvoorbeeld elke weekdag omstreeks 9u30 en 15u00. Op deze manier kan men achterhalen hoe groot
de parkeerdruk is en of dit om lang- of kortparkeerders gaat.

4. Vraag voor aanpassing dienstregeling NMBS
Na bespreking van de gekende knelpunten en de mogelijke oplossingen beslist de raad om aan de NMBS
de volgende wijzigingen te vragen:
 Tijdens de ochtendspits: één bijkomende P-trein met halte in De Pinte en bestemming Brussel;
 Betere spreiding van de rechtstreekse P-treinen Brussel – De Pinte tijdens de avondspits: nu is er
een tussentijd van enerzijds 14’ en anderzijds 46’ tussen 2 treinen;
 Bijkomende zichtplaatsen: nu is er op sommige treinen met bestemming Brussel onvoldoende
plaats voor de personen die opstappen in De Pinte;
 Een rechtstreekse verbinding van uit De Pinte naar de luchthaven.

5. Station De Pinte: toegankelijkheid perrons (toelichting door schepen Comhair)
Door vele personen, maar vooral door minder valide personen, wordt de opstap van het perron naar de
trein als te hoog ervaren.
De raad ondersteunt deze opmerking. Er wordt voorgesteld om aan de NMBS te vragen om het ophogen
van de perrons opnieuw op te nemen in de meerjarenplanning, bij voorkeur voor een realisatie op korte
termijn.
Er wordt gevraagd om in het gemeentelijk mobiliteitsplan hier ook aandacht te willen aan geven.
Noot achteraf: zie bijlage: brief van 2 maart van de NMBS waaruit blijkt dat de aanpassing van de
perrons momenteel niet kan gegarandeerd worden aangezien dit nog ter bespreking ligt bij de opmaak
van het budget.
6. Varia



Achterkant station (Florastraat): parkeerplaatsen Kiss&Ride beter markeren zodat deze opnieuw
(en meer) worden gebruikt;
Nieuwstraat – Moerkensheide: door de bewoners wordt er een grote parkeerdruk ervaren door de
voertuigen van de bewoners van de nieuw gebouwde sociale woningen grenzend aan de
verkaveling. De voertuigen parkeren nu op de verhoogde berm in de bebouwde kom, wat
wettelijk niet kan.
De raad stelt voor dit punt in een volgende vergadering te hernemen.

--------------------------

Volgende:
 infovergadering verkaveling Bommelhoek: donderdag 19.03.2015 om 20u00 in cafétaria
sportpark Moerkensheide
 mobiliteitsraad: woensdag 25.03.2015 om 20u00 in de raadzaal

