MOBILITEITSRAAD
- - Woensdag 19.10.2016 / 20u00-22u15 / refter GBSaadzaal gemeentehuis - leden met stemgerechtigde functie (21):

AANWEZIG

deskundigen en geïnteresseerde burgers / vrijwilligers

AFWEZIG

VERONTSCHULDIGD

Chris Poulissen
Peter Hofman
Frank Van hoorde

X

Martin Strobbe

X

Els Van Gelder

X

Hendrik De Speele

X

Johan Van Wambeke

X

X

vrije basisschool De Pinte

Marcel Mol
Sven Van Oost
Kenny Devrieze

vrije basisschool Zevergem

Stéphanie Reynaert

X

gemeenschapsschool De Kleine Prins

Ann Stur

X

leefschool De Boomhut

Sofie Michels

X

erasmus atheneum

Miguel Detemmerman

X

ONDERVOORZITTER /
EFFECTIEF LID GECORO

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

X

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

--

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:

X

leden met raadgevende functie:

X

Agenda
1. Toelichting Patrick Maes inzake mobiliteitsplan
2. Verslag vorige vergadering (15 juni 2016)
3. Verkeersonveiligheid en parkeerproblematiek in de Nieuwstraat en Moerkensheide
4. Ooievaarslaan – Koekoekstraat: afsluiten aan één zijde
5. Snelheidsregime Klossestraat 50/70
6. Voorrangsregeling Leeuwerikstraat – Lijsterstraat
7. Fietspad brug Baron de Gieylaan: betere signalisatie
8. Flitslocaties in de gemeente
9. Varia

Bespreking
1. Toelichting Patrick Maes inzake mobiliteitsplan
De resultaten van het verkeersonderzoek dat werd uitgevoerd op basis van de besluiten in de
oriëntatienota worden toegelicht door de heer Patrick Maes. De presentatie wordt aan alle leden van
de raad bezorgd.
Er wordt een infomarkt, waarbij de bewoner zijn inspraak kan geven over 5 thema’s van het
mobiliteitsplan, georganiseerd op woensdag 30 november in het OCP. De aanwezigheid van alle leden
van de raad is aan te bevelen.

2. Verslag vorige vergadering (15 juni 2016)
Het verslag wordt goedgekeurd.

3. Verkeersonveiligheid en parkeerproblematiek in de Nieuwstraat en Moerkensheide
De raad is van oordeel dat de problemen sterk verminderd, zelfs opgelost, zijn sinds het versturen
van een brief naar de bewoners van de sociale woningen in de Nieuwstraat waarbij werd gevraagd
om gebruik te maken van hun garages zodat ze niet langer in de langse richting over het fietspad
moeten rijden tot aan hun woning. Omdat de parkeersituatie momenteel als normaal wordt
beschouwd worden er geen verdere actie ondernomen.
Aan de klager kan worden gemeld dat hij de zichtbaarheid op zijn perceel sterk kan verbeteren door:
 Achterwaarts te parkeren op zijn oprit zodat hij steeds voorwaarts rijdend zijn oprit kan verlaten;
 In de voortuinstrook de haag op de perceelsgrens, zo nodig in overleg met zijn buur, te snoeien
zodat hij beter zicht heeft op het aankomend verkeer.

4. Ooievaarslaan – Koekoekstraat: afsluiten aan één zijde
Volgens de huidige situatie is er reeds een bord ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’ aanwezig bij het
inrijden van de verkaveling. De raad is van oordeel dat dit zo kan blijven. Dit zal opnieuw aan bod
komen bij de verdere uitwerking van het mobiliteitsplan.

5. Snelheidsregime Klossestraat 50/70
Niettegenstaande het feit dat enkele leden van de raad van oordeel zijn dat in een verbindingsweg
(N43-N60) zoals de Klossestraat een richtsnelheid van 70 km/uur is aangewezen, adviseert de
meerderheid van de raad om over het volledige traject de snelheid terug te brengen tot 50 km/uur.
Belangrijke argumenten hiervoor zijn de aanwezigheid van Parkbos-wandelaars in (hoofdzakelijk) het
deel tussen de Oude Gentweg en de Baron de Gieylaan alsook het feit dat er in de Klossestraat
enkele drukke oversteekplaatsen voor fietsers (Oude Gentweg, Nazarethstraatje, Jeroom
Duquesnoylaan) zijn. Bijkomend wordt er gepleit voor een duidelijke eenvormige snelheidszone,
zonder afwisselende snelheden, waarbij een snelheidszone van 50 km/uur noodzakelijk is.

6. Voorrangsregeling Leeuwerikstraat – Lijsterstraat
De raad is van oordeel dat de Leeuwerikstraat een voorrangsstraat is ten opzichte van de
Lijsterstraat. Dit is overeenkomstig de huidige plaatsing van verkeersborden.
In de Nazarethstraat (komende van de spoorweg richting centrum) zou er vlak voor het kruispunt
met de Nazarethstraat een bord B15f
moeten worden geplaatst.

7. Fietspad brug Baron de Gieylaan: betere signalisatie
De raad erkent het probleem maar is ook van mening dat de signalisatie voldoende duidelijk is zodat
er geen bijkomende signalisatie moet komen. Er wordt wel gevraagd na te kijken of er geen borden
zijn ‘verstopt’ door takken van bomen/struiken.

8. Flitslocaties in de gemeente
De raad vindt dat het niet tot zijn taak behoort om hier advies over te geven.

9. Varia
Bij de werken aan de Hemelrijkstraat/Oude Gentweg werden de fietsers door de aannemer op een
onoordeelkundige manier omgeleid.
 Er wordt geantwoord dat de aannemer de vergunningsvoorwaarden niet respecteerde.
Er wordt gemeld dat er in 2016 al zeven voertuigen zich hebben vastgereden in de tunnel. De vraag
stelt zich of er geen betere hoogteaanduiding kan komen.
 er wordt geantwoord dat bij de werken ‘Langevelddreef: tunnel en rotonde’ aan beide zijden van
de tunnel een portiek zal worden geplaatst zodat voertuigen daar al zullen ‘voelen’ dat ze te
hoog zijn. De start der werken is gepland voor midden 2017. Hierbij wordt ook de stand van
zaken van het dossier toegelicht en in het bijzonder ook het wegenisprofiel in het deel tussen de
nieuw aan te leggen rotonde en de Evescheutbeek. Het bestaand profiel wordt hierbij niet
gewijzigd maar wel verbeterd; volgens het advies van de MINA-raad worden de bestaande
zijbermen behouden met aanplant van nieuwe bomen.
De volgende vergadering zal plaatsvinden op woensdag 21 december 2016 om 20u00 in de
raadzaal van het gemeentehuis. De volgende zaken staan alvast op de agenda:
1. Verslag vorige vergadering (19 oktober 2016)
2. Punten in behandeling: \
3. Mobiliteitsplan: opmerkingen na het inspraakmoment van 30.11.2016
4. Varia

