MOBILITEITSRAAD
- - Woensdag 19.02.2014 / 20u05-22u15 / Veldblomme - leden met stemgerechtigde functie:

AANWEZIG

deskundigen en geïnteresseerde burgers / vrijwilligers
PLAATSVERVANGEND LID
GECORO

ONDERVOORZITTER /
EFFECTIEF LID GECORO

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

AFWEZIG

Chris Poulissen

VERONTSCHULDIGD

X

Peter Hofman

X

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

gemeenschapsschool De Kleine Prins

Ann Stur

X

leefschool De Boomhut

Sofie Michels

X

erasmus atheneum

X

Miguel Detemmerman

één afgevaardigde vanuit de Fietsersbond:

VOORZITTER

Joe Rogge

één afgevaardigde vanuit de MINA-raad:

Guy Maes

één afgevaardigde vanuit de Seniorenraad:

Anniek Decock

één afgevaardigde vanuit de Jeugdraad:

David Lenaerts

één afgevaardigde vanuit de GECORO:

--

één afgevaardigde van de lokale ondernemersraad:

Catherine Coelis

X
X
X
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:
de schepen(en) bevoegd voor Mobiliteit en Openbare werken:

Ferry Comhair

X

Mark Van Neste

X

Ruimte

Colette Verslyppe

X

N-VA

Alexander Vanryckeghem

X

Open VLD

Rita De Jaegher

X

CD&V

Frans Naessens

X

gemeentelijke administratie

Mario De Wispelaere

X

gemeentelijke administratie

--

politiezone

Luc De Vos

X

politiezone

Melanie Desmet

X

vertegenwoordigers van de politieke fracties:

leden met raadgevende functie:

Agenda
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
2. Terugkoppeling beslissing door het college van burgemeester en schepenen
3. Gemeentelijke Begeleidingscommissie (GBC): toelichting taak / opdracht van de GBC + samenstelling van
de commissie
4. Aanduiden van een vertegenwoordiger van de mobiliteitsraad in de GBC
5. Baron de Gieylaan (deel tussen Kerkplein en bpost): visie inzake eventuele heraanleg
6. Vraag inzake infoavond in verband met gezondheid, milieu en verkeer (meer bepaald fijn stof) in
samenwerking met de MINA-raad.
7. meldingskaarten:
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8. Varia

24:
29:
95:
42:
32:
53:
60:
63:
65:
70:
73:
76:
78:
79:
80:

Heirweg: snelheidsremmende maatregelen
verkeerssituatie Begonialaan – Julien Anthierenslaan
verkeerssituatie Stationsstraat – Julien Anthierenslaan
Polderbos: bijkomende oversteekplaats
Langevelddreef: te smalle parkeerplaatsen
Azaleastraat: zichtbaarheid en ‘afsnijden bocht’
Polderdreef – Jasmijnstraat: snelheidsremmer
Koning Albertlaan: snelheid
rotonde aan Bpost
Toutefais: overdreven snelheid
Stationsstraat (deel tussen tunnel en station)
Baron de Gieylaan (gemeenteplein): bereikbaarheid halte schoolbus
Baron de Gieylaan (Keistraat – Kortrijksestwg): invoeren snelheidsbeperking
kruispunt Koning Albertlaan – Koning Leopoldlaan
Julien Anthierenslaan: plaatsing bloembakken

Bespreking

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
Er zijn geen inhoudelijke opmerkingen over het verslag. Het verslag wordt goedgekeurd.
Mevrouw Colette Verslype merkt op dat ze haar voor de vorige vergadering had verontschuldigd en
dat ze dus niet als ‘afwezig’ moet worden aangeduid op het verslag.

2. Terugkoppeling beslissing door het college van burgemeester en schepenen
Er wordt gemeld dat het college kennis heeft genomen van de beslissingen van de adviesraad inzake
de diverse aanstellingen en dat het huishoudelijk reglement door het college werd goedgekeurd.

3. Gemeentelijke Begeleidingscommissie (GBC): toelichting taak / opdracht van de GBC +
samenstelling van de commissie

De taak, opdracht en samenstelling van de commissie worden toegelicht. Er zijn hieromtrent geen
verdere vragen.

4. Aanduiden van een vertegenwoordiger van de mobiliteitsraad in de GBC
Na de toelichting van het vorige punt stelt de voorzitter zichzelf kandidaat als vertegenwoordiger van
de mobiliteitsraad in de GBC. Er stellen zich geen andere leden van de adviesraad kandidaat.
De raad is akkoord om de heer Joe Rogge aan te stellen als vertegenwoordiger.

5. Baron de Gieylaan (deel tussen Kerkplein en bpost): visie inzake eventuele heraanleg
De schepen van mobiliteit licht toe dat de bespreking van dit agendapunt zich momenteel beperkt tot de
vraag voor een oplijsting van de bestaande knelpunten en mogelijke voorstellen tot verbetering. De
praktische aanpak en de verdere ontwikkeling van een toekomstplan zal gebeuren tijdens de periode van
de opmaak van het mobiliteitsplan. Enkele belangrijke vragen die zich nu reeds stellen zijn bijvoorbeeld de
volgende:
- hoe gaan we om met het gemengd verkeer in de straat en dan vooral met de plaats van de fietsers en
voetgangers tussen het autoverkeer;
- wat doen we met de bestaande verkeersdrempels (behouden, aanpassen, vervangen door andere
snelheidsremmers, verwijderen,…);
Aan de leden van de mobiliteitsraad wordt dan ook gevraagd wat zij vinden van de huidige verkeerssituatie
en dan in het bijzonder de situatie tijdens de schoolspits. Deze zaken kunnen dan aan bod komen bij een
volgende bespreking.
Naar aanleiding van een vraag naar bijkomende parkeerplaatsen voor mindervaliden meldt de schepen van
openbare werken dat er na de aanleg van het voetpad aan de nieuwe bibliotheek op die plaats 2
bijkomende parkeerplaatsen voor mindervaliden zullen komen. Bijkomend zullen er op relatief korte
termijn ongeveer 15 extra parkeerplaatsen worden gecreëerd op het gemeenteplein en ook de oprijelementen van de verkeersdrempel aan de bibliotheek zullen worden aangepast zodat de helling minder
steil wordt.
Eénrichtingsverkeer instellen in de straat kan een optie zijn. Hier zijn voor- en nadelen aan verbonden.
De raad zal die verder bekijken.
Op de vraag wat er gebeurt met het huidige straatbeeld dat in feite bestaat uit 2 rijen geparkeerde wagens
en of er is nagedacht over het feit dat ‘zachtere’ drempels mogelijk een hogere snelheid van het
autoverkeer tot gevolg hebben wordt er geantwoord dat de voormelde aanpassingen tot doel hebben om
een snelle oplossing te kunnen bieden voor enkele actuele problemen. Een globale aanpak zal immers de
nodige tijd vragen en daarom wordt er niet gewacht.
Het lijkt nuttig te zijn om bij een volgende bespreking te kunnen beschikken over de ongevallencijfers in de
straat en over het standpunt van de LEM-raad inzake de gewenste herinrichting van de Baron de Gieylaan.

6. Vraag inzake infoavond in verband met gezondheid, milieu en verkeer (meer bepaald fijn stof)
in samenwerking met de MINA-raad.
De raad is akkoord met het voorstel om een infoavond te organiseren maar stelt voor om dit voor een
ruimer publiek, zijnde gans de bevolking, te organiseren.

Na dit punt overloopt de voorzitter de belangrijkste actiepunten inzake mobiliteit uit het beleidsplan 20142019. Omdat deze al eerder werden toegelicht wordt hier niet verder op ingegaan.

7. Meldingskaarten:


meldingskaart 24: Heirweg: snelheidsremmende maatregelen
De raad stelt voor om in de Heirweg (vanaf rotonde Zwartegat tot aan de grens met Nazareth) het huidige
snelheidsregime van 70 km/uur te verminderen naar 50 km/uur. Aan Nazareth kan worden gevraagd of dit ook kan
op grondgebied Nazareth.



meldingskaart 29: verkeerssituatie Begonialaan – Julien Anthierenslaan
De raad is van oordeel dat er geen verkeersspiegels kunnen worden geplaatst om de zichtbaarheid te verbeteren
bij het verlaten van private opritten, omwille van de precedentswaarde. De raad is van oordeel dat dit tot een
wildgroei aan spiegels zou leiden. Het al dan niet invoeren van een ‘zone 30’ moet worden besproken bij de
opmaak van het mobiliteitsplan. De raad stelt voor dat er aan de melder word gesuggereerd om eventueel een
spiegel te plaatsen op de private eigendom van zijn overbuur, in samenspraak met de buren.



meldingskaart 95: verkeerssituatie Stationsstraat – Julien Anthierenslaan
Door de aanleg van de nieuwe parking en de bouw van een appartementsgebouw op die hoek heeft dit probleem
zich ondertussen opgelost en is er dus geen nieuwe beslissing meer nodig.



meldingskaart 42: Polderbos: bijkomende oversteekplaats
De raad stelt voor om de situatie te behouden zoals ze is aangezien er op relatief korte afstand reeds een zebrapad
is.



meldingskaart 32: Langevelddreef: te smalle parkeerplaatsen
Omdat een ‘ideale’ oplossing (zeker op korte termijn) niet haalbaar is omwille van de onvoldoende beschikbare
breedte van het openbaar domein én het veeleisende programma (voldoende brede rijweg die geschikt is voor
kruisende bussen De Lijn, 2x éénrichtingsfietspad, parkeerplaatsen, eventueel voetpaden) stelt de raad voor om in
eerste instantie het fietspad aan weerszijden te markeren met een onderbroken lijn zodat het voor alle
weggebruikers duidelijk is dat dit een fietspad is. Op langere termijn kunnen er eventueel ook parkeerstroken
worden afgebakend.



meldingskaart 53: Azaleastraat: zichtbaarheid en ‘afsnijden bocht’
Het probleem is al deels opgelost door het schilderen van een middellijn in de bocht. Aangezien de melder is
overleden wordt er niet verder ingegaan op dit punt.



meldingskaart 60: Polderdreef – Jasmijnstraat: snelheidsremmer
De raad stelt voor om geen aanpassingswerken uit te voeren aan het kruispunt aangezien deze weinig effectief
zouden zijn om tot een veiligere oversteekbaarheid van het kruispunt te komen. Om dit kruispunt te ontwijken kan
er eventueel wel via de Azaleastraat naar ’t Kruisken worden gefietst om daar dan de veiligere fietsoversteekplaats
te gebruiken. Een andere mogelijkheid is om in de Polderdreef een deel tegen de rijrichting in te fietsen om dan de
oversteekplaats aan ’t Kruisken te kunnen bereiken. Wettelijk gezien mag men in tegenrichting fietsen naar een
veilige oversteekplaats. Een bijkomend zebrapad aanleggen op die locatie in een zone 70 zou een vals gevoel van
veiligheid geven. Richtlijnen raden dit af.



meldingskaart 63: Koning Albertlaan: snelheid
De raad is akkoord met het voorstel van de schepen van mobiliteit om aan de inwoners van de Koning Albertlaan
via een enquête enkele gerichte vragen te stellen over de huidige proefopstelling. Deze reacties kunnen dan
besproken worden door de mobiliteitsraad.



meldingskaart 65: rotonde aan Bpost
Als de rotonde door fietsers op een correcte manier genomen wordt, is er geen probleem. De raad stelt voor om
aan de scholen te vragen om bij het lessenpakket ook voldoende aandacht te willen schenken aan de regels inzake
verkeersveiligheid én op de voordelen van het correcte gebruik van deze regels.



meldingskaart 70: Toutefais: overdreven snelheid
Deze vraag zal worden hernomen bij een volgende vergadering en dit in het kader van een globale visie over
snelheidsremmers in verblijfsgebieden.



meldingskaart 73: Stationsstraat (deel tussen tunnel en station)
De raad stelt voor om door middel van een verkeersbord de weggebruikers komende van de Groenstraat te
waarschuwen dat er fietsers van rechts kunnen komen.



meldingskaart 76: Baron de Gieylaan (gemeenteplein): bereikbaarheid halte schoolbus
Er komen geen aanpassingen. De vraag wordt gesteld of dit wel degelijk een probleem is aangezien de kinderen
steeds begeleid worden tot aan de schoolbus.



meldingskaart 78: Baron de Gieylaan (Keistraat – Kortrijksestwg): invoeren snelheidsbeperking
De raad is voorstander om de snelheid te verlagen naar 70 km/uur. Dit zal besproken worden met de Stad Gent
om dit prioritair aan te pakken.



meldingskaart 79: kruispunt Koning Albertlaan – Koning Leopoldlaan
De raad stelt voor om door middel van een aangepaste wegmarkering (eventueel met bloembakken) het kruispunt
te ‘hertekenen’ zodat het verkeer komende van de Koning Leopoldlaan haakser aansluit op de Koning Albertlaan.
Op deze manier zal het verkeer minder snel van uit de Koning Leopoldlaan naar het station kunnen. Het principe
‘voorrang van rechts’ blijft behouden en wordt ook het best gesignaleerd door middel van een verkeersbord.



meldingskaart 80: Julien Anthierenslaan: plaatsing bloembakken
Dit zal later worden besproken; samen met meldingskaart 70 aangaande snelheidsremmers in verblijfsgebieden.

8. Varia
De eerstvolgende vergadering zal worden gehouden op woensdag 26.03.2014. Daarna zullen de
vergaderingen telkens de vierde woensdag van de maand worden gehouden.
Inzake de meldingskaarten wordt afgesproken om in de toekomst alle verwijzingen naar personen te
schrappen.
Er wordt gemeld dat er de komende maanden belangrijke werken van start gaan in de zuidrand van Gent
met een onvermijdelijk impact op de mobiliteit die mogelijks ook zijn weerslag zal hebben in De Pinte. Er
wordt afgesproken dit bij een volgende gelegenheid verder te bespreken.
Omwille van de aanstelling van Peter Hofman als deskundige in de Gecoro zal er een nieuwe
plaatsvervanger voor de vertegenwoordiging van uit de mobiliteitsraad moeten worden aangeduid.

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

