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Agenda

1. Toelichting voorontwerp mobiliteitsplan door Patrick Maes
2. Autoloze zondag 2017 (17 september): brainstorm
3. Meldingen:
a. Gloxinialaan: spelende kinderen
b. Eeuwfeestlaan: hinder door geparkeerde voertuigen
c. Polderdreef: schoolomgeving VBS
d. Klossestraat: fietspad
e. Baron de Gieylaan: vrachtwagens tijdens de schoolspits
4. Varia

Bespreking
1. Voorzitter Joe Rogge deelt mee dat de heer Martin Strobbe zijn ontslag heeft aangeboden als lid van de
mobiliteitsraad. Omdat er hierdoor momenteel slechts vijf van de tien beschikbare functies zijn ingevuld
binnen de categorie ‘maximaal zes deskundigen en maximaal vier geïnteresseerde burgers’ stelt de
voorzitter voor om een oproep te plaatsen in het infoblad om zo de groep ‘deskundigen/geïnteresseerden’
opnieuw aan te vullen. De raad is akkoord met dit voorstel.

2. Toelichting voorontwerp mobiliteitsplan door Patrick Maes
De huidige stand van zaken en enkele uitgangspunten voor het beleidsplan worden aan de hand van een
presentatie toegelicht door ontwerper Patrick Maes. Deze presentatie wordt voorlopig niet verspreid.
Op basis van de huidige informatie en de vragen/bedenkingen van de raad van deze avond zal Patrick Maes
het beleidsplan verder uitwerken in de periode juli-augustus zodat het in september/oktober kan worden
voorgelegd aan de mobiliteitsraad en de GBC.
De raad heeft na de toelichting de volgende vragen/bedenkingen:


waarom blijft de Grote Steenweg 70km/uur als één van de weinige wegen binnen de gemeente terwijl
de fietsers wel langs daar worden gestuurd als alternatief voor de N60?
o

terechte opmerking, maar dit kan en zal worden opgelost door de aanleg van een van de rijweg
afgescheiden fietsinfrastructuur.



waarom wordt er geen ‘zone 30’ ingevoerd in de Bommelstraat (deel Pintestraat – Polderbos) en
Polderbos?
o

de ‘zone 30’ aan de schoolomgeving in Polderbos bestaat nu reeds maar werd verkeerdelijk niet
aangeduid op het plan. Het plan zal worden aangepast;

o

een ‘zone 30’ in de Bommelstraat werd niet weerhouden omdat dit een belangrijke
ontsluitingsweg is waarbij nieuw aan te leggen fietspaden de ‘missinglink’ tussen de fietspaden
in de Bommelstraat en de Pintestraat/Nieuwstraat zullen oplossen. Indien er wordt gekozen voor
een ‘zone 30’ wordt er ook gekozen voor gemengd verkeer waarbij de aanleg van fietspaden niet
wenselijk is.



de verkaveling Moerkensheide en de schoolomgeving Breughellaan zullen worden toegevoegd aan het
overzichtsplan ‘zone 30’.



zal een verlenging van ‘lijn 7’ geen weerslag hebben op de ‘vraag/aanbod’ van de busvoorzieningen in
het dorpscentrum?
o

wellicht wel, maar het is nu nog te vroeg om daar rekening mee te houden omdat er momenteel
te veel onbekenden (tijdsplanning, locatie eindhalte, frequentie aanbod,…) zijn.



Klossestraat – Oude Gentweg: op langere termijn zou het kruispunt beter worden ondertunneld (of
vervangen door een brug).



waarom wordt er voorgesteld om bij een eventuele heraanleg van de Langevelddreef op de rijweg te
parkeren?
o

er is momenteel onvoldoende beschikbare plaats binnen de huidige rooilijnbreedte van 12 meter
voor de aanleg van én een rijweg én fietspaden én parkeerstroken,…. Bovendien is het zo dat er
in een zone 50 op de openbare weg mag worden geparkeerd.



waarom wordt er uiteindelijk gekozen voor langsparkeren in de Baron de Gieylaan?
o

langs parkeren is verkeersveiliger omdat zowel bij haaks als schuin parkeren het probleem van
beperkte zichtbaarheid blijft bestaan. Door in de Baron de Gieylaan asverschuivingen te voorzien
kunnen er eventueel wel nog locaties worden voorzien voor haaks parkeren.



de rijwegen naast de tunnel Groenstraat – aan de Bocht zijn momenteel niet goed ingericht voor fietsers
en voetgangers. Dit probleem wordt ook niet opgelost door de fietsstraat ‘Stationsstraat –
Nijverheidsstraat’ aangezien het probleem zich situeert in de delen tussen de fietsstraat en de rotonde
aan Polderbos. Kan er een oplossing worden voorzien in het beleidsplan?
o



dit zal de nodige aandacht krijgen bij de verdere uitwerking van het mobiliteitsplan.

als in het beleidsplan bepaalde dwarsprofielen worden voorzien, wordt er best bij vermeld dat deze een
mogelijke oplossing suggereren en dat deze geenszins bindend zijn.

3. Autoloze zondag 2017 (17 september): brainstorm
Het idee om een autoloze zondag te organiseren blijft leven, maar er is momenteel onvoldoende
draagvlak om dit te organiseren in combinatie met een specifieke activiteit. De scholen hebben al laten
weten dat ze geen trekkende rol op zich zullen nemen. De vraag blijft wat er dan wel kan worden
georganiseerd.
Een mogelijkheid zou kunnen zijn om bijvoorbeeld op de dag van de braderie een (foto)zoektocht te
organiseren. De vraag wordt gesteld welke meerwaarde dit heeft aangezien de dorpskern op de dag
van de braderie al voor een groot deel autovrij is.
Aandachtspunt bij het eventuele afsluiten van de dorpskern is het feit dat er een aantal
wegeniswerken bezig zijn met bijhorende wegomleggingen (zwartegat, LangeveldddreefSpoorweglaan).
Uiteindelijk stelt de raad voor om te focussen op het verkeersvrij maken van deelnemende wijken en
dit volgens het principe van de speelstraten tijdens de zomervakantie. Dit hoeft zeker niet te worden
gekoppeld aan een straat- of wijkactiviteit. Het accent ligt immers op het inrichten van een
verkeersvrije straat of wijk waarbij de rijweg wordt opengesteld voor alle weggebruikers behalve
autoverkeer.
De heer Luc Van Melckebeke laat weten dat de Gezinsbond Zevergem interesse heeft om hiervoor een
activiteit uit te werken.

4. Nazarethstraat: ‘knippen’ voor autoverkeer
De voorzitter vraagt aan de raad wat het standpunt is inzake het al dan niet knippen van de
Nazarethstraat.
Omdat dit punt niet werd geagendeerd en omdat er te weinig cijferinfo is wordt er geen beslissing
genomen.
5. Meldingen
a. Gloxinialaan: spelende kinderen
De huidige signalisatie is niet in orde aangezien het bord F19 (éénrichtingsverkeer) aan de ene
kant van de straat niet kan in combinatie met het bord C3 (‘verboden toegang in beide
richtingen) en het onderbord ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’ aan de andere kant van de
straat.
De raad stelt voor om de huidige verkeersregeling te behouden maar dan wel met plaatsing van
de juiste verkeersborden.
b. Eeuwfeestlaan: hinder door geparkeerde voertuigen
De raad stelt voor om een witte middellijn te schilderen over een afstand van ongeveer 10 meter
(vanaf het verkeersplateau tot ‘het einde van de paaltjes’).
c. Polderdreef: schoolomgeving VBS
De raad stelt voor de situatie te laten zoals ze is.
d. Klossestraat: fietspad
De raad vraagt of een heraanleg van het fietspad kan worden opgenomen in het beleidsplan van
het mobiliteitsplan.
e. Baron de Gieylaan: vrachtwagens tijdens de schoolspits
De raad neemt kennis van het antwoord van ‘Delhaize’.

6.

Varia
De volgende vergadering zal plaatsvinden op woensdag 27 september 2017 om 20u00 in de
raadzaal van het gemeentehuis. De volgende zaken staan alvast op de agenda:
1. Verslag vorige vergadering (21 juni 2017)
2. Punten in behandeling: \
3. Punten aangebracht door de vertegenwoordigers van de andere adviesraden
4. Mobiliteitsplan: stand van zaken
5. Varia

