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1. Kennisname ontslag lid
Barbara Thiron biedt haar ontslag aan als LEM-raad-lid.
De LEM-raad bedankt haar voor haar enthousiaste inzet en vinden het heel jammer dat ze
stopt.
2. Aanduiden plaatsvervangend vertegenwoordiger Gecoro
Door het ontslag van Barbara Thiron moet een plaatsvervangend vertegenwoordiger in de
Gecoro worden aangeduid.
De raad gaat unaniem akkoord om Eveline Goossens aan te stellen als plaatsvervanger.
3. Informatie uit Gecoro, mobiliteitsraad en gemeenteraad
3.1

Gecoro
 De Gecoro besprak de bouw van een appartementsgebouw naast 4distravel in de Baron
de Gieylaan.

3.2

Mobiliteitsraad - aansluitend op agendapunt 4. Overlegmoment De Pinte
Onderweg 2017-02-22
 Volgende week vindt er opnieuw een open mobiliteitsraad plaats. Aan de adviesraden
wordt gevraagd ook agendapunten aan te brengen.
 Guy Maes licht toe wat de Gecoro zal aanbrengen:
o Tegen het knippen van wegen. Door de verkavelingen stijgt het aantal inwoners
en de intensiteit van het verkeer dus wegen moet eigenlijk breder en veiliger
(bv. met brede fietspaden).
o Teveel toegespitst op mobiliteit in De Pinte. De mobiliteit van Gent speelt ook
een rol → Hoe zit het met de infrastructuur van de ons omliggende gemeenten
en hoe kunnen we dat op elkaar afstemmen?
o Stationsomgeving: circulatie in zijn geheel te bekijken.
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Er moet rekening worden gehouden met de voorziene projectzones van het
RUP, bv. bijkomende parkeerplaatsen, veilige verbinding met station,
projectzone Florastraat
Problematiek van het parkeren rond station aanpakken.
Volgens de berekening zijn de wegen bijna verzadigd, dit moet ook worden
aangepakt.
Er moet rekening worden gehouden met de toegankelijkheid en veiligheid voor
minder mobiele personen

De LEM-raad vindt dat:









het mobiliteitsplan moet voorzien zijn op wat de toekomst brengt, en
dus moet rekening houden met projectzones die in het RUP voorzien
zijn.
Er moet ook gekeken worden naar andere mobiliteitsvormen zoals trein,
tram, bus, park & ride … zodat de verkeersdruk kan worden ontlast
Bereikbaarheid is belangrijk
Voor een aantal problemen wordt geen oplossing voorgesteld bv. het feit
dat ter hoogte van het Kerkplein de meeste verkeersongelukken
gebeuren
De scholen zijn uitgenodigd voor de volgende vergadering, wordt de
lokale middenstand ook apart uitgenodigd?
Er wordt te weinig rekening gehouden met commerciële belangen
(parkeerplaatsen, blauwe zone)

5. Advies belastingreglement reclamedrukwerk
De LEM-raad geeft een gunstig advies aangezien er nog steeds rekening wordt gehouden met de
opmerking van 2014-02-05 om in het reglement te voorzien dat drukwerk kleiner of gelijk aan een
A4 én met een maximumgewicht van 10 gram vrijgesteld is van de belasting.
6. Promotie van markten: goede praktijken gebundeld
De leden van de LEM-raad ontvingen de documentatie van VVSG. De voorzitter vraagt om deze
zeker te bekijken.
In de brochure staat een voorbeeld, m.n. ‘Fiesta Europa’. Dat zou een goede test zijn voor een
markt in De Pinte.




De markt mag niet concurrentieel zijn voor de lokale middenstand in De Pinte
Traditionele markten trekken steeds minder volk
Bij voorkeur vindt een markt plaats op zaterdagvoormiddag, op zondag kan de
middenstand niet profiteren van de passage van het volk

7. Ambacht in de Kijker 2017
Het persbericht wordt meegedeeld. Het werd ook doorgemaild naar de middenstanders van wie de
gemeente een e-mailadres heeft.
Er zijn in De Pinte wel een aantal zaken die in aanmerking komen.
Volgende vergaderingen:
- dinsdag 18 april 2017 om 20 uur in de schepenzaal
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