MOBILITEITSRAAD
- - Woensdag 27.05.2015 / 20u00-22u20 / 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
één afgevaardigde uit het oudercomité of directie van elke
scholengemeenschap uit de gemeente:
VERTEGENWOORDIGER
gemeentelijke basisschool
SCHOOLRAAD

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

X

leefschool De Boomhut

Sofie Michels

X

erasmus atheneum

Miguel Detemmerman

één afgevaardigde vanuit de Fietsersbond:

Joe Rogge

X

één afgevaardigde vanuit de MINA‐raad:

Guy Maes

X

één afgevaardigde vanuit de Seniorenraad:

Anniek Decock

X

PLAATSVERVANGEND LID GECORO David Lenaerts

X

één afgevaardigde vanuit de Jeugdraad:

VOORZITTER

X

één afgevaardigde vanuit de GECORO:

Peter Hofman

één afgevaardigde van de lokale ondernemersraad:

Catherine Coelis

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

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

vertegenwoordigers van de politieke fracties:

X

leden met raadgevende functie:

X
X

Agenda

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

Verslag vorige vergadering
Mobiliteitsplan: bespreking ontwerp oriëntatienota
Mobiliteitsplan: participatietraject
Oude Gentweg – aanleg fietspad
Bommelstraat – Keistraat: herinrichting kruispunt
Punten in behandeling:
a. Julien Anthierenslaan: snelheid
b. Moerkensheide – Nieuwstraat: parkeerprobleem
7. Varia

Bespreking

1.

Mobiliteitsplan: participatietraject
Schepen Comhair geeft een toelichting inzake de reeds ondernomen stappen en de huidige stand van
zaken inzake de opmaak van de voorliggende nota. Aansluitend worden de verschillende fases,
inspraakmomenten en –middelen zoals vermeld in de nota overlopen.
De raad heeft geen opmerkingen inzake het voorgelegde communicatie- en participatietraject.

2.

Mobiliteitsplan: bespreking ontwerp oriëntatienota
De papieren versie van de nota wordt aan alle aanwezigen overhandigd waarna deze wordt toegelicht
door de ontwerper, de heer Patrick Maes.
Tijdens de toelichting wordt de bedenking gemaakt of de Baron de Gieylaan wel als een ‘onveilige straat’
moet worden beschouwd. Dit is een punt dat later, ook rekening houdende met de input van de
bevolking, verder zal worden bediscussieerd.
Er wordt afgesproken dat alle aanwezige leden van de adviesraad hun eventuele opmerkingen
doorsturen tegen maandag 15.06.2015. Deze opmerkingen zullen dan worden besproken tijdens de
volgende bijeenkomst van de adviesraad.

3.

Verslag vorige vergadering
Het verslag wordt goedgekeurd.
Inzake de vastlegging van de criteria voor het al dan niet aanleggen van snelheidsremmers wordt er
afgesproken dat aan allebei de volgende voorwaarden moet zijn voldaan:
- Overschrijding van de V85 met minstens 10%
- Minstens 60% van de inwoners van de betrokken straat moeten akkoord zijn met de
vooropgestelde snelheidsremmer.

4.

Oude Gentweg – aanleg fietspad
Het plan wordt toegelicht door de schepen van Openbare Werken. Aan het eerder advies van de raad
wordt tegemoet gekomen met uitzondering van de breedte van het fietspad dat op 2,50 m behouden
blijft om technische redenen. De adviesraad keurt het voorstel goed.



5.

Bommelstraat – Keistraat: herinrichting kruispunt
De raad geeft positief advies voor het voorstel met ‘de bocht’ waarbij de as Keistraat (brug) –
Bommelstraat een voorrangsweg wordt ten opzichte van het deel van de Keistraat richting Nazareth.
Er wordt wel gevraagd om een deel van de middengeleider niet aan te leggen zodat de
oversteekbaarheid van de fietsers beter wordt.

6.

Bijkomend punt: wijziging van het BFF (Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk)
Het voorstel van de provincie om de BFF-route via de Klossestraat af te schaffen en een route via de
Baron de Gieylaan (Sint-Denijs-Westrem tot Louis Van Houttepark) in te voeren, wordt besproken. De
bedoeling van dit voorstel is om een betere fietsroute te voorzien tussen De Pinte en Sint-DenijsWestrem.
De adviesraad is akkoord met de nieuwe route maar wenst wel dat het deel in de Klossestraat tussen de
N60 en de Oude Spoorwegbedding (Oude Gentweg) behouden blijft. Op deze manier kunnen de
inwoners van Zevergem en Zwijnaarde gemakkelijk aansluiten op de nieuw te realiseren fietsas oude
spoorwegbedding.

7.

Punten in behandeling:
a. Julien Anthierenslaan: snelheid
De gemeten V85-waarden (beide rijrichtingen) bedragen respectievelijk 53 km/uur en 54 km/uur.
Dit is lager dan de afgesproken grens (minstens 10% hoger dan de V85-norm) om
snelheidsremmers voor te stellen. Er worden dan ook geen specifieke maatregelen voorgesteld.
b. Moerkensheide – Nieuwstraat: parkeerprobleem
Dit punt wordt in een volgende vergadering hernomen.

8.

Varia
De volgende vergadering zal plaatsvinden op woensdag 01.07.2015 om 20u00 in de raadzaal van het
gemeentehuis. De volgende zaken staan alvast op de agenda:
1.
2.
3.
4.

Verslag vorige vergadering (27.05.2015)
Mobiliteitsplan: bespreking ontwerp oriëntatienota
Verkeerssituatie Savaanstraat/Oude Eedstraat
Punten in behandeling:
a. Moerkensheide – Nieuwstraat: parkeerprobleem
5. Varia

