MOBILITEITSRAAD
- - Woensdag 22.04.2015 / 20u00-21u30 / raadzaal gemeentehuis - leden met stemgerechtigde functie (21):

AANWEZIG

deskundigen en geïnteresseerde burgers / vrijwilligers

AFWEZIG

VERONTSCHULDIGD

Chris Poulissen
Peter Hofman
Frank Van hoorde

X

Martin Strobbe
ONDERVOORZITTER /
EFFECTIEF LID GECORO

Els Van Gelder

X
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

vrije basisschool Zevergem

Stéphanie Reynaert

X

gemeenschapsschool De Kleine Prins

Ann Stur

X

leefschool De Boomhut

Sofie Michels

X

erasmus atheneum

Miguel Detemmerman

X

één afgevaardigde vanuit de Fietsersbond:

Joe Rogge

X

één afgevaardigde vanuit de MINA-raad:

Guy Maes

X

één afgevaardigde vanuit de Seniorenraad:

Anniek Decock

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
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
Mark Van Neste

X
X

vertegenwoordigers van de politieke fracties:
Ruimte

Colette Verslyppe

X

N-VA

Alexander Vanryckeghem

Open VLD

Rita De Jaegher

X

CD&V

Frans Naessens

X

gemeentelijke administratie

Mario De Wispelaere

X

gemeentelijke administratie

--

politiezone

Luc De Vos

politiezone

Melanie Desmet

X

leden met raadgevende functie:

X
X

Agenda

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Verslag vorige vergadering
Guido Gezellelaan – snelheid
Polderbos – oversteekplaats aan gemeenteschool
Julien Anthierenslaan – snelheid + voorrang van rechts aan kruispunt met Hortensialaan
Julien Anthierenslaan – verkeersveiligheid
Polderdreef –parkeerplaatsen / blauwe zone
Varia

Bespreking

1.

Verslag vorige vergadering
Het verslag wordt goedgekeurd.
De voorzitter deelt mee dat hij een aantal agendapunten in een andere volgorde wenst te behandelen.

2.

Polderbos – oversteekplaats aan gemeenteschool
Het al dan niet verplaatsen van de omega-elementen en hun uiteindelijke locatie (eventueel +/- 1,5
meter van het fietspad, in het verlengde van de buisafsluiting) wordt besproken maar er wordt beslist
om de situatie voorlopig te laten zoals ze is. Het eventuele aanpassen van de situatie zal worden
bekeken bij de heraanleg van de kleuterspeelplaats.
In plaats van 2 paaltjes te plaatsen vlak vóór en vlak na het zebrapad wordt voorgesteld het
verkeersbord te verplaatsen. Op deze manier wordt het ook onmogelijk om vlak vóór het zebrapad te
parkeren.
De raad suggereert, als alternatief, om aan de gemachtigde opzichter te vragen om elke dag tijdens de
schoolspits 2 verkeerskegels te plaatsen vóór en na het zebrapad. Op deze manier zal er immers ook
niet worden geparkeerd.

3.

Julien Anthierenslaan – snelheid + voorrang van rechts aan kruispunt met Hortensialaan
+ Julien Anthierenslaan – verkeersveiligheid
De raad beslist deze melding eerst te objectiveren door het uitvoeren van snelheidsmetingen.

4.

Polderdreef –parkeerplaatsen / blauwe zone
De raad beslist de situatie te laten zoals ze is. Eventuele wijzigingen kunnen opnieuw ter sprake komen
als het parkeren in de dorpskern wordt besproken tijdens de opmaak van het mobiliteitsplan.

5.

Mobiliteitsplan – stand van zaken
Omdat er nog enkele wijzigingen moeten worden aangebracht aan de ontwerp-startnota werd deze nog
niet geagendeerd voor de bespreking. De bespreking is nu voorzien voor de volgende bijeenkomst.

6.

Punten in behandeling


Guido Gezellelaan – snelheid
Op basis van de meetresultaten lijkt er geen probleem te zijn. De raad stelt dan ook voor om geen
snelheidsremmende maatregelen te nemen.
Meetresultaten:
- Richting Borluutlaan: V85 = 51 km/uur met piek 79 km/uur
-

6. Varia



Op de volgende vergadering zal de oriëntatienota van het mobiliteitsplan worden besproken.
Agenda volgende vergadering (woensdag 22.04.2015 om 20u00):
o Verslag vorige vergadering
o Guido Gezellelaan: bespreking resultaat snelheidsmetingen
o Memlinglaan: bespreking resultaat snelheidsmetingen
o Mobiliteitsplan: bespreking ontwerp oriëntatienota
o Varia

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

