MOBILITEITSRAAD
- - Woensdag 27.04.2016 / 20u00-21u40 / 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

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

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

X
X

één afgevaardigde vanuit de GECORO:

Peter Hofman

X

één afgevaardigde van de lokale ondernemersraad:

Luc Vermassen

X

Gezinsbond De Pinte

Eric Verstuyft

X

Gezinsbond Zevergem

Luc Van Melckebeke

één afgevaardigde vanuit elk afdeling van de Gezinsbond:

X

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

Annemie Nijs

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. Verslagen vorige vergadering (20.01.2016 en 02.03.2016)
2. Mobiliteitsplan: verslag GBC 11 april 2016
3. Zichtbaarheid Groenstraat – Groenpark (melding)
4. Startnota iGBC 21.04.2016 (aanleg fietssnelwegen)
5. Veilige oversteek van het Nazarethstraatje over de Klossestraat naar de Heidestraat (Stad Gent) –
zienswijze
6. Voorstel Stad Gent om een snelheidsbeperking van 30 km per uur in te voeren in de Baron de
Gieylaan (deel Klossestraat – rotonde drie sleutels)
7. Tellingen op donderdag 28.04 inzake herkomst & vervoersmiddel van de treinreizigers
8. Varia
Bespreking
1. Verslagen vorige vergadering (20 januari 2016 en 02 maart 2016)
Er zijn geen opmerkingen; de verslagen worden goedgekeurd.
2. Mobiliteitsplan: verslag GBC 11 april 2016
Het verslag wordt toegelicht door de voorzitter. Er zijn hieromtrent geen bijzondere opmerkingen.
Omwille van de wisselende snelheidsregimes én de verschillen tussen Gent en De Pinte wordt er
gevraagd een inventaris op te maken van de huidige snelheidsregimes in de Klossestraat en dit om
de verschillen tussen de zones 50 en 70 beter te detecteren. De huidige situatie lijkt immers wettelijk
niet in orde te zijn.
3. Zichtbaarheid Groenstraat – Groenpark (melding)
De raad blijft bij zijn standpunt van de vorige keer (mobiliteitsraad 26 november 2014); er komt dus
geen verkeersspiegel.
Bijkomend wordt er gevraagd om dergelijke vragen/meldingen in de toekomst niet opnieuw voor te
leggen aan de adviesraad indien de raad daar in het recente verleden al een standpunt heeft over
ingenomen.
4. Startnota iGBC 21 april 2016 (aanleg fietssnelwegen)
De startnota wordt toegelicht door de voorzitter. De belangrijkste principes van deze startnota
worden aanvaard door de raad. Ook de overgang van het dubbelrichtingsfietspad naar de fietsstraat
in de Oude Gentweg (verkeersplateau zoals de Visserij in Gent) wordt principieel aanvaard.
Het principe dat als gevolg van het invoeren van een ‘fietsstraat’ de fietsers belangrijker worden
gemaakt dan de autobestuurder wordt in vraag gesteld, maar uiteindelijk blijft de raad bij het
standpunt dat het inrichten van een fietsstraat op deze fietssnelweg de beste oplossing is.
5. Veilige oversteek van het Nazarethstraatje over de Klossestraat naar de Heidestraat (Stad
Gent) – zienswijze
Door de gemeenteraad werd gevraagd wat het standpunt is van de mobiliteitsraad inzake de huidige
wegsituatie voor (hoofdzakelijk) fietsers, lopers en wandelaars die van uit de trage weg (het
Nazarethstraatje) de Klossestraat willen oversteken naar de Heidestraat (en omgekeerd).
Als bijkomende informatie wordt er gemeld dat de Stad Gent de toplaag in de volledige Klossestraat
wil vernieuwen waardoor misschien de opportuniteit ontstaat om dit kruispunt anders in te richten.
Door de raad wordt de vraag gesteld hoe intens het gebruik van deze oversteekplaats is. Na de
realisatie van de fietsvoorzieningen in de Oude Gentweg bestaat de kans immers dat het gros van de
fietsers de oude spoorwegverbinding zal volgen om richting Gent (Don Bosco,…) te fietsen. Op basis
van deze telgegevens kan dan tijdens de volgende bijeenkomst van de mobiliteitsraad worden
beoordeeld of een aangepaste kruispuntinrichting al dan niet opportuun/prioritair is.

6. Voorstel om een snelheidsbeperking van 30 km per uur in te voeren in de Baron de
Gieylaan (deel Klossestraat – rotonde drie sleutels)
Er wordt toegelicht dat deze vraag voortkomt van uit de iGBC (Stad Gent, gemeente De Pinte en de
andere mobiliteitspartners) bij de bespreking van het project ‘fietspad Baron de Gieylaan’. Omwille
van de te smalle wegbreedte en de te respecteren minimumbreedtes voor fiets- en voetpaden is de
totale rijwegbreedte voor kruisende bussen van De Lijn te smal bij een snelheidsregime van 50 km
per uur. Indien de snelheid wordt verlaagd naar 30 km per uur kan de huidige breedte (5,9 meter)
worden aanvaard.
De raad stelt voor om in deze zone 50 km per uur te voorzien waarbij de wegbreedte wordt verbreed
tot de gewenste breedte door De Lijn. Het tekort aan breedte kan worden gecompenseerd bij het
voetpad.
Het invoeren van een snelheidsbeperking van 30 km per uur in deze zone is niet wenselijk aangezien
de raad van oordeel is dat dit een oneigenlijk gebruik is van de ‘zone 30’; bijkomend is een
opeenvolging van verschillende snelheidsregimes op dergelijke korte afstand niet wenselijk.
7. Tellingen op donderdag 28 april inzake herkomst & vervoersmiddel van de treinreizigers
Er wordt gemeld dat er op voorstel van De Lijn een bevraging zal gebeuren van de treinreizigers om
zo te kunnen achterhalen op welke wijze ze zich naar het station verplaatsen en van uit welke
gemeente ze komen. Deze bevraging is voorzien voor donderdag 28 april tussen 6u00 en 9u00.
8. Varia
-

Fietsvoorzieningen in de KMO-zone als omleiding voor het op- en afrittencomplex E17-N60:
reactie gemeentebestuur Nazareth (brief als bijlage)

-

Ronde tafel ‘verkeersveiligheid’ op dinsdag 26 april 2016
Op uitnodiging van de politie kwamen 6 bewoners van de politiezone samen om na te denken
over verkeersveiligheid. Enkele markante standpunten
 Misschien onverwachts: repressie (= boetes) wordt door de meesten als nodig, zelfs
positief, ervaren. Vaak kwam zelfs naar voren dat het wat strenger mag (gevoel van
straffeloosheid).
 En waarom geen 'optreden op maat'? Bij eenmalige, lichte overtredingen eerder
'opvoedend' optreden. En zwaardere straffen bij grote en herhaaldelijke overtredingen.
 Men vraagt van de politie meer duiding: wat de overtreding precies inhoudt, waarom, wat
de risico's zijn.
 Ook preventie blijft nodig, met acties en campagnes. Met een sleutelrol voor
verkeersopvoeding - voor groot én klein.
 De aanwezigen kregen een notie van de vrij grote administratieve werklast die
verkeershandhaving met zich meebrengt. Misschien is er daar nog ruimte voor
vereenvoudiging of automatisering?
 De politie moet blijven inzetten op dialoog, communicatie, leren van mekaar.

De volgende vergadering zal plaatsvinden op woensdag 25 mei 2016 om 20u00 in de raadzaal van
het gemeentehuis. De volgende zaken staan alvast op de agenda:
1. Verslag vorige vergadering (27 april 2016)
2. Punten in behandeling:
a. Burgemeestersconvenant – mobiliteit: datum infovergadering
b. Resultaat bevraging treinreizigers (herkomst en vervoersmidddel)
c. Resultaat tellingen Nazarethstraatje-Klossestraat-Heidestraat
3. Verslag iGBC ‘fietspad Baron de Gieylaan’
4. Verslag RMC ‘oriëntatienota mobiliteitsplan’
5. Verslag werkgroep ‘mobiliteit Parkbos’
6. Varia

