MOBILITEITSRAAD
- - Woensdag 23.09.2015 / 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

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

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

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

één afgevaardigde vanuit de Jeugdraad:

VOORZITTER

X

PLAATSVERVANGEND LID GECORO David Lenaerts

één afgevaardigde vanuit de GECORO:

X
X

Peter Hofman
Catherine Coelis
Filip De Clercq

X

Gezinsbond De Pinte

Eric Verstuyft

X

Gezinsbond Zevergem

Luc Van Melckebeke

X

Ferry Comhair

X

Mark Van Neste

X

X

N-VA

Colette Verslyppe
Alexander Vanryckeghem
Annemie Nijs

Open VLD

Rita De Jaegher

X

CD&V

Frans Naessens

één afgevaardigde van de lokale ondernemersraad:

X

één afgevaardigde vanuit elk afdeling van de Gezinsbond:

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

vertegenwoordigers van de politieke fracties:
Ruimte

X

X

leden met raadgevende functie:
gemeentelijke administratie

Mario De Wispelaere

gemeentelijke administratie

--

politiezone

Luc De Vos

politiezone

Melanie Desmet

X

X
X

Agenda
1. Verslag vorige vergadering (01.07.2015)
2. Meldingskaarten
a. Voetgangerstunnel
b. Baron de Gieylaan
c. Groenstraat
3. Punten in behandeling:
a. Moerkensheide – Nieuwstraat: parkeerprobleem
4. Mobiliteitsplan: www.depinteonderweg.be
5. Adviesvraag verkaveling Bommelhoek
6. Adviesvraag fiets- en voetgangersbrug Duivebeek ter hoogte van Louis Van Houttepark
7. Burgemeestersconvenant – mobiliteit
8. Varia

Bespreking
1.

Verslag vorige vergadering (01.07.2015)
Het verslag wordt goedgekeurd.

2.

Meldingskaarten
a. Voetgangerstunnel
De raad is het er over eens dat er geen bijkomende infrastructurele aanpassingen nodig zijn; de
beugels kunnen niet dichter op elkaar worden geplaatst dan nu het geval is omdat er dan geen
doorgang meer mogelijk is voor fietskarren/bakfietsen/grote buggy’s/… Andere opties die de
fietsers kunnen verplichten om af te stappen lijken er niet te zijn. Aan de politie wordt gevraagd of
er kan gecontroleerd worden of het verbod om te fietsen in de voetgangerstunnel wordt nageleefd.
De politie zal deze controles combineren met de reeds geplande actie inzake het gebruik van het
fietslicht tijdens de komende donkere maanden.
Er is momenteel een project lopende om de tunnel te verfraaien. Bij de realisatie van dit project kan
er ook nog eens een sensibiliseringsactie worden opgestart.

b. Baron de Gieylaan
-

-

Deel vanaf rotonde met Vredestraat/Kasteellaan tot de rotonde aan de Keistraat
De raad is het erover eens dat de bestaande signalisatie in orde is. Om de veiligheid van de
fietsers te verbeteren wordt er voorgesteld om het fietspad te markeren ter hoogte van de
dwarse parkeerplaatsen.
Deel vanaf rotonde aan de Keistraat tot de grens met Sint-Denijs-Westrem
Omwille van het feit dat de Stad Gent concrete plannen heeft om in dit deel van de Baron de
Gieylaan (op hun grondgebied) een dubbelrichtingsfietspad aan te leggen zal het fietscomfort
op middellange termijn aanzienlijk verbeteren. Er zijn dus geen bijkomende initiatieven nodig.
De raad vraagt om de situatie ter hoogte van de recent aangelegde rijbaankussens te
herbekijken. Nu wordt er regelmatig geslalomd om de kussens te vermijden. Dit zal verder
besproken worden met oa de Stad Gent en de werkgroep mobiliteit Parkbos.

c.

Groenstraat




3.

Tegen de richting in rijden door fietsers: er wordt gevraagd of de politie hier kan
tussenkomen;
Wielertoeristen op de rijweg: ook hiervoor wordt er gevraagd aan de politie om dit te
controleren;
Afsnijden rotonde: de vraag is niet geheel duidelijk, maar als de voertuigen de rijrichting
nemen zoals het hoort en enkel afsnijden over de kasseizone is dit volgens de regels.

Punten in behandeling
a. Moerkensheide – Nieuwstraat: parkeerprobleem
De raad is van oordeel dat het huidige parkeerprobleem het best kan worden opgelost door het
invoeren van een parkeerregeling waarbij er volledig op de berm mag worden geparkeerd. Dit zal
worden aangeduid met verkeersborden, maar (omwille van de ‘losse’ ondergrond) zonder
parkeervakmarkering.
Het zebrapad in deze zone mag worden verwijderd.
Om de bereikbaarheid van het voet- en fietspad te garanderen voor de bewoners (aan de andere
kant van de straat), wordt er best onderzocht of er geen bijkomende onderbrekingen nodig zijn
van de haag.

b. Florastraat (herneming agendapunt vergadering 01.07.2015)
De politie gaat akkoord met de plaatsing van het bord D10 langs het fietspad in het deel tussen
de spoorweg en de rotonde aan de Keistraat. Omwille van het dubbelrichtingsfietspad moeten
deze borden in beide richtingen worden geplaatst.

c. Twee Dreven (herneming agendapunt vergadering 01.07.2015)
Naar aanleiding van een klacht van een inwoonster van Twee Dreven over te snel rijden van
sluipverkeer in Twee Dreven in de richting van de Spoorweglaan (vooral in de ochtend) werden er
snelheidsmetingen uitgevoerd in Twee Dreven tussen Lindenpark en Spoorweglaan.
Uit deze metingen blijkt dat er geen specifiek snelheidsprobleem is:
o Richting Keistraat: V85 = 40 km/uur
o Richting spoorweg: V85 = 38 km/uur
o Maximaal gemeten snelheid: 68 km/uur

4.

Mobiliteitsplan: www.depinteonderweg.be
De leden van de raad worden er op attent gemaakt dat, zoals afgesproken, de inspraakcampagne
momenteel lopende is. Aan alle aanwezigen wordt gevraagd mee te werken om deze campagne aan
zoveel mogelijk inwoners van de gemeente kenbaar te maken.

5. Adviesvraag verkaveling Bommelhoek
De raad behoudt zijn advies van de vorige vergadering (25.03.2015):
De adviesraad heeft geen opmerkingen over het verkavelingsontwerp wat betreft de voorzieningen en
ontsluitingsmogelijkheden voor zowel het fiets- als autoverkeer. Er wordt wel gevraagd om er op toe te
zien dat er per woongelegenheid zeker 2 parkeerplaatsen, al dan niet op privéterrein, worden voorzien.
Omdat de realisatie van de verkaveling een stijging van het autoverkeer met zich zal meebrengen
vraagt de adviesraad wel bijzondere aandacht voor:
 de verspreiding van het autoverkeer eens dit verkeer zich in de Bommelstraat zal bevinden. Een
groot deel van dit verkeer zal richting Keistraat willen zodat een aangepaste heraanleg van het
kruispunt Bommelstraat – Keistraat noodzakelijk lijkt. De mobiliteitsraad vraagt om deze
bijkomende verkeersstroom richting Keistraat mee in rekening te nemen in het Mobiliteitsplan.
 de verkeersafwikkeling in de Nijverheidsstraat: naast een toename van het autoverkeer zal er ook
een toename zijn van het fietsverkeer zodat er moet op gelet worden dat de fietsers niet in de
verdrukking komen in dit smalle deel van de Nijverheidsstraat. De raad is het erover eens om het
eventuele invoeren van een fietsstraat te laten afhangen van het uiteindelijke gebruik van deze
straat. Dit betekent dat er moet worden gewacht op de realisatie van de verkaveling om een goed
beeld te kunnen vormen van het uiteindelijke gebruik via metingen.

6.

Adviesvraag fiets- en voetgangersbrug Duivebeek ter hoogte van Louis Van Houttepark
Er zijn geen opmerkingen inzake het ontwerp. De raad heeft wel zijn bedenkingen bij de plaatsing van
het bord F99b, dit wordt als overbodig beschouwd en wordt dus beter niet geplaatst.

7. Burgemeestersconvenant – mobiliteit
Het verslag van de vergadering van 14 september 2015 inzake dit thema wordt kort toegelicht. Omdat
het verslag niet vooraf werd overgemaakt aan de leden van de mobiliteitsraad zal dit bij een volgende
bespreking worden hernomen.

8. Varia
Er wordt gevraagd of het dossier ‘sociale woningen in Moerkensheide’ voor advies kan worden
voorgelegd aan de mobiliteitsraad.
 er wordt geantwoord dat dit aan de gecoro wordt voorgelegd waarbij de vertegenwoordiger van
de mobiliteitsraad in deze gecoro het aspect ‘mobiliteit’ in dit dossier kan beoordelen.
De volgende vergadering wordt vastgelegd op woensdag 25 november 2015 om 20u00 in de raadzaal
van het gemeentehuis. De volgende zaken staan alvast op de agenda:
1. Verslag vorige vergadering (23.09.2015)
2. Mobiliteitsplan: evaluatie bevraging bevolking (www.depinteonderweg.be )
3. Punten in behandeling:
a. Burgemeestersconvenant - mobiliteit
b. Baron de Gieylaan - rijbaankussens
4. Varia

