MOBILITEITSRAAD
- - Woensdag 21.12.2016 / 20u00-22u10 / 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

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

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

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:

Luc Vermassen

X

X

Gezinsbond De Pinte

Eric Verstuyft

X

Gezinsbond Zevergem

Luc Van Melckebeke

X

één afgevaardigde vanuit elk afdeling van de Gezinsbond:

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

CD&V

Frans Naessens

X

gemeentelijke administratie

Mario De Wispelaere

X

gemeentelijke administratie

--

politiezone

Luc De Vos

politiezone

--

vertegenwoordigers van de politieke fracties:

X
X

leden met raadgevende functie:

X

Agenda
1. Verslag vorige vergadering (19.10.2016)
2. Melding: snelheid in de Picassostraat
3. Mail Veilige bermen vzw: minder bomen in de bermen
4. Lokale adviesraden samen sterk
5. Mobiliteitsplan – bespreking na de infomarkt op woensdag 30.11
6. Mobiliteitsplan – bespreking op woensdag 18 januari met alle adviesraden
7. Varia
Bespreking
1. Verslag vorige vergadering (19 oktober 2016)
Het verslag wordt goedgekeurd.

2. Melding: snelheid in de Picassostraat
De raad is van oordeel dat in een dergelijke korte doodlopende straat geen snelheidsremmers nodig zijn.

3. Mail Veilige bermen vzw: minder bomen in de bermen
De raad neemt kennis van het mailbericht en beslist hierbij om geen concrete acties te koppelen aan zijn
vraag; er zullen dus geen bomen worden gerooid om de bermen meer ‘vergevingsgezind’ te maken. Er
wordt wel voorgesteld om bij nieuwe wegenaanleg zoveel als mogelijk rekening te houden met de richtlijnen
van het Handboek Vergevingsgezinde Wegen dat werd opgesteld door het Agentschap Wegen en Verkeer.

4. Lokale adviesraden samen sterk
In het voorjaar van 2016 werd er een informatie- en inspiratiemoment georganiseerd rond het thema
‘samenwerking tussen adviesraden’ op initiatief van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen en onder
begeleiding van de vzw De Wakkere Burger. De bedoeling hiervan was alle plaatselijke raden samen te
brengen en te zorgen voor een betere informatie-uitwisseling tussen de raden.
In navolging hiervan beslist de raad om in de toekomst aan de vertegenwoordigers van de verschillende
adviesraden (MINA-raad, seniorenraad, jeugdraad, gecoro en de LEM-raad) steeds te vragen of er in ‘hun’
raad zaken werden besproken die relevant zijn voor de mobiliteitsraad.
Bijkomend kan het, naar analogie van bijvoorbeeld de gecoro of de MINA-raad, nuttig zijn om in de
toekomst ‘open’ vergaderingen te houden waarop ook de leden van de andere adviesraden worden
uitgenodigd. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn voor de vergadering van 18 januari inzake het
mobiliteitsplan.

5. Mobiliteitsplan – bespreking na de infomarkt op woensdag 30.11
a.

naar een aangenaam dorpscentrum
-

de raad is van oordeel dat er in de Baron de Gieylaan geen specifiek mobiliteitsprobleem is, maar dat
dit eerder het geval is aan het Kerkplein en aan het kruispunt Polderdreef – Vredestraat. Hierbij
denkt de raad dat voor beide locaties het principe van ‘rondrijden’ een oplossing kan zijn. Of dit best
kan gerealiseerd worden door middel van een rotonde of door ‘rond het (Europa)plein rijden’ zal
latere studie moeten uitwijzen.
Een eventueel tekort aan parkeerplaatsen (op het Kerkplein) kan worden opgelost door potentiële
projectontwikkeling in de zone achter de kerk;

-

ter vervanging van de haakse parkeerplaatsen in de Baron de Gieylaan geeft de raad de voorkeur
aan schuin parkeren in plaats van langsparkeren;

-

voor de Baron de Gieylaan gaat de voorkeur naar tweerichtingsverkeer in plaats van
éénrichtingsverkeer;

-

de aanleg van fietssuggestiestroken in de Baron de Gieylaan wordt als positief ervaren. Er zijn wel
vragen omtrent de vooropgestelde breedte van 1,70 meter; deze wordt als heel breed ervaren;

-

de Kasteellaan inrichten als schoolstraat (= doorgaand verkeer onmogelijk maken door het creëren
van een autovrije zone) tijdens de schoolspits wordt als negatief ervaren omdat dit mogelijk meer
hinder zal veroorzaken dan voordeel zal opleveren;

b.

naar een efficiënt en goed toegankelijk station
-

de raad staat positief tegenover het uitbouwen van het station tot voorstadsstation;

-

de aanleg van een fietsstraat in de Stationsstraat - Nijverheidsstraat - Aan de bocht wordt
besproken. Hierbij wordt voorgesteld een verkeersplateau aan te leggen ter hoogte van de bocht
tussen de Van Eyckstraat en de fietsstraat/Nijverheidsstraat;

-

het creëren van een ‘stationsplein’ aan de huidige locatie van de lokale politie wordt als
vanzelfsprekend, en zelfs noodzakelijk, aanzien omdat er op die manier plaats kan worden gemaakt
voor een bushalte voor De Lijn, bijkomende fietsenstallingen en een kiss&ride zone;

-

de raad verklaart zich akkoord met het behoud van het fietspunt, het minimaal behoud van de
huidige pendelparking en het creëren van een betere, kortere verbinding tussen de NMBS-parking
(tussen de 2 spoorwegen) en de perrons;

-

de raad vindt dat er een busverbinding moet worden voorzien tot aan het station (kant
Stationstraat).

c.

naar een duurzaam Parkbos
-

de verlenging van tramlijn 7 en de aanleg van een park&ride parking van minimum 300 plaatsen
langs de N43 worden positief onthaald;

-

de denkpiste om een nieuwe ontsluitingsweg te creëren langs de Rosdamstraat ter vervanging van
de huidige ontsluiting langs de Baron de Gieylaan wordt negatief onthaald. Inzake de ontsluiting van
De Pinte op de N43 is het noodzakelijk dat er voldoende aandacht gaat naar een goede en vlotte
aansluiting van het verkeer komende van De Pinte op de N43.

d.

naar een gedifferentieerd snelheidsbeleid
-

e.

dit punt zal bij een volgende bespreking worden hernomen.

naar veilige en verkeersluwe fietsroutes
-

omwille van tijdsgebrek wordt de bespreking van dit agendapunt niet meer opgestart.

6. Varia
Er wordt gevraagd om bij een eventuele heraanleg van de parkeerplaatsen in de Baron de Gieylaan de
boordsteen aan de oversteekplaatsen weg te nemen zodat al deze overgangen beter toegankelijk zijn voor
rolstoelgebruikers, kinderwagens,…
De volgende vergadering zal plaatsvinden op woensdag 18 januari 2016 om 20u00 in de raadzaal
van het gemeentehuis. Hierbij zal het mobiliteitsplan worden besproken door alle adviesraden.
De daaropvolgende vergadering zal plaatsvinden op woensdag 22 februari 2017. De volgende zaken staan
alvast op de agenda:
1. Verslag vorige vergadering (21 december 2016)
2. Punten in behandeling: \
3. Punten aangebracht door de vertegenwoordigers van de andere adviesraden
4. Mobiliteitsplan: opmerkingen na de vergadering van 18.01.2017
5. Varia

