MOBILITEITSRAAD
- - Woensdag 15.06.2016 / 20u00-22u35 / raadzaal gemeentehuis - leden met stemgerechtigde functie (21):

AANWEZIG

deskundigen en geïnteresseerde burgers / vrijwilligers

AFWEZIG

VERONTSCHULDIGD

Chris Poulissen
Peter Hofman

ONDERVOORZITTER /
EFFECTIEF LID GECORO

Frank Van hoorde

X

Martin Strobbe

X

Els Van Gelder

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

X

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

X

PLAATSVERVANGEND LID GECORO David Lenaerts

X

één afgevaardigde vanuit de Jeugdraad:

VOORZITTER

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

X

Annemie Nijs

X

Mark Van Neste

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

Colette Verslyppe

X

N-VA

Alexander Vanryckeghem

Open VLD

Rita De Jaegher

X

CD&V

Frans Naessens

X

X

leden met raadgevende functie:
gemeentelijke administratie

Mario De Wispelaere

X

gemeentelijke administratie

--

politiezone

Luc De Vos

X

politiezone

Melanie Desmet

X

Agenda
1. Kindergemeenteraad: vraag voor het invoeren van een autoloze zondag (afgeven petitie)
2. Verslag vorige vergadering (27 april 2016)
3. Punten in behandeling:
a. Resultaat bevraging treinreizigers (herkomst en vervoersmidddel)
b. Resultaat tellingen Nazarethstraatje-Klossestraat-Heidestraat
4. Verslag iGBC 17.05.2016 ‘fietspad Baron de Gieylaan’
5. Verslag RMC 23.05.2016 ‘oriëntatienota mobiliteitsplan’ (verslag nog niet ontvangen)
6. Verkeerssituatie omgeving Groenpark – Groenstraat: aanpassing borden zodat fietsers komende van
de spoorweg rechtstreeks naar het Groenpark kunnen fietsen
7. Veldstraat: aanpassen snelheidsregime (brief inwoner)
8. Varia


agendapunt tussen te voegen naargelang tijdstip aankomst vertegenwoordiger provincie (Sven
Taeldeman): Fietsstraat Oude Gentweg en plateau’s aan de zijstraten: toelichting door de provincie

Bespreking
1. Verwelkoming door de voorzitter waarna de schepen van mobiliteit, mevrouw Annemie Nijs, alle
aanwezigen herinnert aan het dodelijk ongeval van voorbije zondag in de Klossestraat en hierbij wijst
op het belang van een goed mobiliteitsbeleid. Aansluitend wordt de Fietsersbond, en in het bijzonder
de heer Joe Rogge, bedankt voor de organisatie van hun wel- en knelpuntentocht. De
aandachtspunten inzake verkeersveiligheid die hierbij naar voor kwamen kunnen bij een volgend
overleg worden besproken.
2. Kindergemeenteraad: vraag voor het invoeren van een autoloze zondag (afgeven petitie)
Een vertegenwoordiging van de kindergemeenteraad (Lukas Soens, Lode De Witte, Elias Vercruysse
en Casper Niemegeers) komt vragen of er een autoloze zondag kan worden georganiseerd in de
gemeente. Ze hebben daarvoor een ganse reeks handtekeningen verzameld die worden afgegeven
aan de schepen van mobiliteit.
De handtekeningen worden in ontvangst genomen waarbij de schepen belooft dit voor te leggen aan
het college van burgemeester en schepenen op maandag 27 juni 2016, met de bedoeling om een
autoluwe / autoloze dag te organiseren in minstens een deel van de gemeente.
De mobiliteitsraad adviseert dit voorstel positief waarbij wordt voorgesteld dit te realiseren in de
week van de mobiliteit en in het bijzonder op zondag 18 september (autovrije zondag). Inzake de
omvang van dit initiatief zijn er verschillende ideeën, elk met hun voor- en nadelen:
 Afsluiten van één of meerdere straten in woonwijken (nadeel: dit is een herhaling van de
speelstraten en dus weinig vernieuwend);
 Afsluiten van een deel van de dorpskern tijdens een weekdag of weekenddag (nadelen: tijdens de
week zijn de handelaars moeilijk(er) bereikbaar, dorpskern afsluiten zonder animatie /
‘mobiliteitsactiviteiten’ lijkt weinig zinvol);
 Afsluiten van schoolstraten tijdens de spits of de volledige dag (nadelen: woon-werk verkeer
wordt bemoeilijkt op een schooldag en dus ook een werkdag, handelaars moeilijk(er) bereikbaar)
Ook omtrent het tijdstip wordt de vraag gesteld of het allemaal haalbaar en beheersbaar is, gelet op
de organisatie van de speelstraat begin september en de organisatie van de braderie de week
voorafgaand aan de week van de mobiliteit.
De raad stelt voor om in 2016 te starten met een sensibiliseringsactie (infoblad + eventueel folder
via de scholen) zodat het komende jaar kan worden nagedacht over een meer ingrijpende actie.
Belangrijk hierbij is dat er een voldoende groot draagvlak wordt gecreëerd bij buurtbewoners,
scholen, middenstand, verenigingen,… Meer informatie: www.duurzame-mobiliteit.be ,
www.weekvandemobiliteit.be en www.weekvandemobiliteit.be/autovrije-zondag-0.

3. Verslag vorige vergadering (27 april 2016)
Er zijn geen opmerkingen; het verslag wordt goedgekeurd.
Er wordt gevraagd om voor een volgende vergadering aan de vertegenwoordigers van de scholen te
vragen of zij kunnen zorgen voor een betere vertegenwoordiging van hun school op de
vergaderingen.

4. Punten in behandeling:
a. Resultaat bevraging treinreizigers (herkomst en vervoersmidddel)
De resultaten van de metingen worden overlopen. Opvallend hierbij is het grote aantal reizigers
uit De Pinte en directe omgeving (80% woont op minder dan 5-6 kilometer, dus fietsafstand van
het station) en het zeer beperkt aantal gebruikers van de lijnbus. Deze gegevens worden mee
genomen bij de verdere verwerking van het mobiliteitsplan.
b. Resultaat tellingen Nazarethstraatje-Klossestraat-Heidestraat
De resultaten van de metingen worden overlopen. Opvallend hierbij is het grote aantal fietsers,
overwegend schoolgaande jeugd, en het feit dat een groot deel van hen zich in groep
verplaatst.
Omdat het onduidelijk is welke invloed de realisatie van de fietsverbinding langs de Oude
Gentweg zal hebben op het aantal fietsers langs deze verbindingsas, worden er voorlopig geen
blijvende infrastructurele maatregelen getroffen. Bij de heraanleg van de toplaag asfalt in de
Klossestraat (voorjaar 2017) zullen er wel 2x2 rijbaankussens worden geplaatst ter hoogte van
het kruispunt.
c. Toegevoegd agendapunt: burgemeestersconvenant
Er wordt gevraagd naar de stand van zaken omtrent dit dossier. Momenteel is de dienst milieu /
duurzaamheid bezig met de concrete uitwerking van enkele acties. Van zodra deze klaar zijn
zullen deze worden gecommuniceerd. De gevraagde infovergadering ‘burgemeestersconvenant –
mobiliteit’ zal pas na de zomer kunnen worden georganiseerd.

5. Verslag iGBC 17.05.2016 ‘fietspad Baron de Gieylaan’
Kennisname van het verslag en korte toelichting omtrent het verdere verloop. Omdat dit dossier
wordt ‘getrokken’ door de Stad Gent wordt het verdere verloop vooral door hen bepaald. Inzake het
stukje Keistraat (Rosdamstraat – rotonde) werd door de gemeente beslist dit in deze fase zelfstandig
uit te werken; afhankelijk van de tijdsplanning en de intenties van de stad Gent kan dit later
eventueel nog aan hun dossier worden gekoppeld.

6. Verslag RMC 23.05.2016 ‘oriëntatienota mobiliteitsplan’
Kennisname van het verslag. Aandachtspunten in dit verslag zijn de bijzondere lof voor het gevolgde
inspraaktraject en het feit dat fietsvoorzieningen aan belang winnen bij de opmaak van het nieuwe
mobiliteitsplan.

7. Verkeerssituatie omgeving Groenpark – Groenstraat: aanpassing borden zodat fietsers
komende van de spoorweg rechtstreeks naar het Groenpark kunnen fietsen
De mobiliteitsraad geeft een negatief advies omtrent deze vraag omdat de huidige rijweg te smal is
voor een (vracht-) wagen en kruisende fietser. Met een volledige aanpassing van de wegbreedte (al
dan niet met private inneming) kan er op termijn wel een betere fietsvoorziening komen.

8. Fietsstraat Oude Gentweg en plateau’s aan de zijstraten
De heer Sven Taeldeman stelt namens de provincie het volledige project ‘fietssnelwegen’ voor.
Hierbij wordt bijzondere aandacht gegeven aan de twee fietssnelwegen die door De Pinte lopen,
waarbij uiteindelijk de focus wordt gelegd op het project dat momenteel klaar is voor uitvoering: de
fietsstraat in een deel van de Oude Gentweg.
De adviesraad gaat akkoord met het principe van fietsstraat in het deel van de Oude Gentweg zoals
dit wordt voorgesteld op de plannen. Ook de overgang ‘dubbelrichtingsfietspad – fietsstraat’ wordt
positief onthaald.
Ook over de rest van de weginrichting zijn er geen opmerkingen behalve over de verkeersplateaus in
de zijstraten en dan in het bijzonder het verkeersplateau in het Louis Van Houttepark. Sommige
leden van de adviesraad oordelen dat dit verkeersplateau geen meerwaarde heeft omdat de inwoners
de situatie daar kennen en omdat dit een ontsluiting is van een straat met weinig woningen en
plaatselijk verkeer met het statuut van "doorlopende straat". De aanleg van het verkeersplateau zal
enkel onnodige hinder veroorzaken tijdens de werken.
De




provincie benadrukt de pluspunten van de verkeersplateaus:
Uniformiteit in het wegbeeld;
Buurtbewoners / gewoontegebruikers blijvend attent maken op de verkeerssituatie;
Bezoekers die de situatie niet kennen alert maken op de voorrangsregeling en het principe van
‘fietsstraat’.

Niettegenstaande enkele leden van de mobiliteitsraad de aanwezigheid van het verkeersplateau in
het Louis Van Houttepark geen meerwaarde/noodzaak vinden gaat de raad (met 6 stemmen voor, 4
stemmen tegen en 2 onthoudingen) akkoord met het principe dat de fietssnelweg voorrang moet
hebben ten opzichte van de zijstraten en dat de verkeersplateaus nodig zijn om deze
voorrangsregeling / -beleving te versterken.
9. Veldstraat: aanpassen snelheidsregime (brief inwoner)
De raad beslist dit te bespreken bij de afbakening van de snelheidszones tijdens de verdere
uitwerking van het mobiliteitsplan.
10. Varia
De vragen omtrent de verkeersonveiligheid en parkeerproblematiek in de verkaveling Moerkensheide
worden in de volgende vergadering behandeld.
De volgende vergadering zal plaatsvinden op woensdag 28 september 2016 om 20u00 in de
raadzaal van het gemeentehuis. De volgende zaken staan alvast op de agenda:
1. Verslag vorige vergadering (15 juni 2016)
2. Punten in behandeling: \
3. Verkeersonveiligheid en parkeerproblematiek in de Nieuwstraat en Moerkensheide
4. Varia

