MOBILITEITSRAAD
- - Woensdag 27.09.2017 / 20u00-22u00 / raadzaal gemeentehuis - leden met stemgerechtigde functie (21):

AANWEZIG

deskundigen en geïnteresseerde burgers / vrijwilligers

ONDERVOORZITTER /
EFFECTIEF LID GECORO

Chris Poulissen

X

Peter Hofman

X

Frank Van hoorde

X

Martin Strobbe

X

Els Van Gelder

X

Johan Van Wambeke

X

Marcel Mol

X

vrije basisschool De Pinte

Sven Van Oost

X

vrije basisschool Zevergem

Kristoffel Loos

X

gemeenschapsschool De Kleine Prins

Ann Stur

leefschool De Boomhut

Alissa (?)

erasmus atheneum

Colette Hamers

X

Joe Rogge

X

één afgevaardigde vanuit de MINA-raad:

Guy Maes

X

één afgevaardigde vanuit de Seniorenraad:

Anniek Decock

één afgevaardigde vanuit de Fietsersbond:

één afgevaardigde vanuit de Jeugdraad:

VOORZITTER

VERONTSCHULDIGD

X

Hendrik De Speele
één afgevaardigde uit het oudercomité of directie van elke
scholengemeenschap uit de gemeente:
gemeentelijke basisschool
VERTEGENWOORDIGER
SCHOOLRAAD

AFWEZIG

X
X

X

PLAATSVERVANGEND LID GECORO David Lenaerts

X

Jules Vertriest

X

één afgevaardigde vanuit de GECORO:

Peter Hofman

X

één afgevaardigde van de lokale ondernemersraad:

Luc Vermassen

X

één afgevaardigde vanuit elk afdeling van de Gezinsbond:
Gezinsbond De Pinte

Eric Verstuyft

X

Gezinsbond Zevergem

Luc Van Melckebeke

X

Leen Gryffroy

X

Mark Van Neste

X

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

CD&V

Frans Naessens

X

gemeentelijke administratie

Arnout Laureys

X

gemeentelijke administratie

--

Ontwerper mobiliteitsplan

Patrick Maes

X

politiezone

Luc De Vos

X

politiezone

--

X
X

leden met raadgevende functie:

Agenda
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering (21 juni 2017)
2. Parkeerplaatsen Nieuwstraat (deel tussen brug en rotonde ‘Zwartegat’).
3. Tunnel Langevelddreef: verkeersongevallen omwille van de beperkte hoogte
4. Autoloze wijkdag (17 september 2017) : terugkoppeling deelnemende wijken
5. Wel- en knelpuntentocht van de fietsersbond: verslag
6. Beleidsplan mobiliteitsplan (toelichting door Patrick Maes)
7. Varia

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering (21 juni 2017)
Mario De Wispelaere verlaat zijn functie bij de gemeente. De Mobiliteitsraad bedankt hem voor de jaren gedegen
verslaggeving.
2. Parkeerplaatsen Nieuwstraat (deel tussen brug en rotonde ‘Zwartegat’)
Momenteel worden er riolerings- en wegeniswerken uitgevoerd in de Weefstraat - Nieuwstraat. Er komt o.a. een
nieuwe fietsinfrastructuur van de N60 tot rotonde Zwartegat. Bij de onderhandelingen met de café-uitbater van café
“Zwartegat” werd er beloofd om het verlies van een 20-tal parkeerplaatsen te compenseren. Tijdens evenementen
(Duiven) is er vaak nood aan deze parkeerplaatsen. 5 parkeerplaatsen kunnen reeds behouden blijven. Het voorstel
is om de andere 15 parkeerplaatsen te compenseren tussen de bomen in de Nieuwstraat. Deze worden uitgevoerd in
betonnen of plastieken betongrasdallen.
Er zijn 3 voorstellen:
1. haaks parkeren tussen de bomen in de Nieuwstraat (15 plaatsen)
2. parallel parkeren tussen de bomen in de Nieuwstraat (7 plaatsen)
3. schuin parkeren tussen de bomen in de Nieuwstraat (9 plaatsen)
Er is geen trottoir voorzien aan die kant van de straat. Bestuurders kunnen oversteken om gebruik te maken van
het dubbelrichtingsfietspad/voetpad. Bij haaks parkeren zal de bestuurder steeds over het tweede baanvak moeten
uit- en indraaien. Praktisch is optie 1 de beste, maar dit is de minst veilige. Bij optie 2 kan de deur bij het openslaan
afgereden worden en moet je manoeuvreren om te parkeren. De mobiliteitsraad kiest optie 3, op voorwaarde dat de
parkeerplaatsen geplaatst worden onder 30° ipv 45° en dat er aan de rotonde een parkeerplaats verdwijnt.
4. Tunnel Langevelddreef: verkeersongevallen omwille van de beperkte hoogte
Vorig jaar werd er aan de politie gemeld dat Infrabel bezig was met een groot project om dit te verbeteren. Hier is
tot vandaag nog niets van te zien. De werken van de Langevelddreef starten in november. In dit project is de
renovatie van de tunnel voorzien. Ook het fietspad in de tunnel wordt verbreed (naar 1,65m). De hoge opstand van
de boordsteen zal hierbij ook verdwijnen. In het bestek is voorzien om hoogtebegrenzers met kettingen te plaatsen
voor de tunnel zodat te hoge voertuigen verwittigd worden voor ze de tunnel inrijden. Er zal bovendien een
waarschuwingsbanner geplaatst worden aan beide frontmuren van de tunnel om bestuurders te waarschuwen.

Er wordt gevraagd om de banner reflecterend te maken.
De werken in de Langevelddreef worden pas aangevangen in 2018, waarbij er geen doorgaand verkeer meer
mogelijk is. Dit jaar wordt er enkel gewerkt in de Spoorweglaan. De tweede fase zal uitgebreid gecommuniceerd
worden.
5. Autoloze wijkdag (17 september 2017): terugkoppeling deelnemende wijken
Er zijn 5 wijken (Acacialaan, Van Eycklaan, Toutefais, Eksterhof en Varentschoot) en het dorp van Zevergem die
meededen aan de autoloze wijkdag. Alles is goed verlopen. Er zijn waarschijnlijk nog wijken die dit willen aanvragen
volgend jaar. Zij waren hier niet voldoende van op de hoogte door een te korte verwittigingstermijn, dus als dit
volgend jaar vroeger gecommuniceerd wordt, kan dit nog breder gedragen worden.

6. Wel- en knelpuntentocht van de fietsersbond: verslag
Dit verslag zal de volgende keer meegestuurd worden met de uitnodiging en kan de volgende keer uitgebreid
besproken worden. Schepen Van Neste laat alvast weten dat er veel “rode fietsjes” wel meevallen en een groot deel
ervan reeds in de pijpleiding zit. De gemeente wil bovendien, in samenwerking met de politie, werk maken van een
bestek om de oversteekplaatsen in De Pinte beter en overzichtelijker te signaleren.
7. Beleidsplan mobiliteit (toelichting door Patrick Maes)
Patrick wil tijdens deze presentatie de aandacht leggen op de punten waar het college nadruk op heeft gelegd.
Aan de stationsomgeving zijn nu expliciet getallen toegevoegd voor de parkeergelegenheid. De parkeerplaats aan de
Gentse plantsoendienst (100P) wordt bestendigd. Aan de kant van de Florastraat komt een verruiming naar 100
parkeerplaatsen.
Op vlak van verkeersnetwerken ligt de nadruk op geen doorgaand verkeer door het centrum. De Keistraat wordt
niet voorzien als lokale weg (cfr. Klossestraat). Het is immers de bedoeling dat doorgaand verkeer uit Nazareth niet
via de Keistraat rijdt. Er wordt opgemerkt dat de Florastraat verkeerd ingekleurd is.
De zone 30 in de dorpskern van De Pinte wordt verruimd naar de zone tussen de Bommelstraat – Pintestraat –
Polderdreef – Vredestraat en het station. Het principe dat nieuwe verkavelingen zone 30 moeten worden is niet
weerhouden. De zone 30 in de Polderdreef thv Erasmus is een variabele zone 30. De permanente zone 30 loopt via
de Vredesstraat.
De nieuwe eindhalte van De Lijn aan Den Beer wordt in vraag gesteld. Zo twijfelt David of de connectie naar Don
Bosco Zwijnaarde behouden blijft en de dorpskernen van naburige gemeenten wel bereikt zullen worden vanuit
Zevergem. Schepen Van Neste ligt toe dat De Lijn hierover al studies gemaakt heeft maar dit is voor hen
momenteel (financieel) niet haalbaar. Zij verwijzen dan ook naar de belbus voor de sporadische reizigers die deze
routes willen doen. Als centrum van de omliggende gemeenten moet De Pinte hier misschien het initiatief in nemen
om andere gemeenten mee op de kar te krijgen. De bus naar Don Bosco ’s ochtends mag zeker niet afgeschaft
worden, maar als er geknipt wordt aan Den Beer zal dit niet meer gaan vanuit De Pinte. Dit is echter nog in
bespreking met verschillende actoren, omdat er ook nog alternatieve routes op tafel liggen.
Het tracé van de fietsroute naar Nazareth wordt verlegd van Groenstraat – Pintestraat naar Polderbos –
Bommelstraat. Op lange termijn zou het ideaal zijn om de spoorweg te volgen, via Zwaluwlaan e.d. De provincie is
voorstander om een tracé vrij te houden ten oosten van de spoorweg. Hier staan momenteel nog woningen in de
weg, dus dit is het traject voor de lange termijn. David vestigt de aandacht op enkele fietspaden die ontbreken
(Kalande, Vennebos…), maar dit zijn zachte verbindingen, wat verschilt van de aangeduide trajecten omdat dit door
de provincie erkende fietspaden zijn (voor subsidiëring). De suggesties zullen meegenomen worden door Patrick.

Het dossier van de fietspaden in de Keistraat richting Nazareth werd afgewezen in het RMC, omdat er eerst iets
gedaan moet worden aan het sluipverkeer.
Het Cambio-project zal eerst geëvalueerd worden door de gemeente, gezien dit tot nu toe geen groot succes is. Dit
zal dus eerst financieel bekeken moeten worden. Het tweejarig contract verloopt in februari en wordt dan
geëvalueerd.
De volledige zone 30 zal op termijn aangepast worden volgens het “zone 30” principe, nl. gemengd verkeer. In de
toekomst zou wel de voorrang wijzigen op het kerkplein met als voorrangsweg Pintestraat – Baron de Gieylaan,
omdat dit de meest frequente fietsroute is. Doorgaand verkeer door het centrum wordt zo ontmoedigd. Zowel in de
Pintestraat als de Baron de Gieylaan zouden fietssuggestiestroken geschilderd worden die elkaar ontmoeten op het
Kerkplein. Op de spitsuren zal dit misschien wel snel tot file leiden op de as Polderdreef – Groenstraat. De
herinrichting van het Kerkplein op lange termijn is nog niet bekeken, maar een rotonde is niet fietsvriendelijk. Er is
opgenomen in het actieplan om hiervan een studie te maken (idem voor het Europaplein). Een mobiliteitsplan is een
beleidsplan en geen uitvoeringsplan! Aan het beleidsplan wordt een actieplan toegevoegd dat momenteel nog in
opbouw is. Hierin staan zo’n 70 acties voor gemeente, gewest, De Lijn, Parkbos, scholen…). Aan elke actie wordt
een termijn en kostenraming gekoppeld. De beleidsnota wordt op 25 oktober 2017 besproken in het GBC.
Het voorstel voor het Europaplein op korte termijn is een aanpassing van de verkeerslichten naar aangepaste
wachttijden (slimme lichten).
De richtlijnen voor de breedte van fietssuggestiestroken geven momenteel 1,70m aan. Dit is het voorstel voor de
Baron de Gieylaan en de Pintestraat.
David vraagt of het voetpad langs de tunnel van de Langevelddreef (kruispunt met Groenpark) kan aangepast
worden voor buggy’s/rolstoelen, gezien het hoogteverschil hier zeer groot is. Schepen Van Neste laat weten dat dit
meegenomen wordt in het kader van het lange-afstandsfietspad.
Er werd beslist om in Zevergem niet uit te gaan van het principe van een schoolstraat. Het is wel de bedoeling om
de dorpskern van Zevergem op termijn volledig te herinrichten. Er wordt opgemerkt dat er in de tekening nog
steeds haakse parkeerplaatsen worden ingetekend, maar dit is slechts een ideeënschets. Als er een verhoging en
versmalling komt aan de school in Zevergem zal deze moeten voldoen aan de wettelijke vereisten. Als de bussen
willen kruisen zullen ze moeten wachten. De bedoeling is om de zone 30 af te dwingen.
Ter hoogte van het speelbos in het Parkbos wordt de parking beperkt tot de Scheldeveldestraat. Hiervoor zal de
brede (6m) straat gebruikt worden. De Hemelrijkdreef kan zo gevrijwaard worden van auto’s.
Opmerking 1: door een asverschuiving kan er mogelijkheid zijn tot haaks parkeren in de Baron de Gieylaan.
Hiervoor kan het voetpad van 3m naar 2m verminderen zodat auto’s verder van de straat kunnen parkeren. Het
college heeft besproken om de plaatsen waar het mogelijk is schuinparkeren te weerhouden. Dit zal opgenomen
worden in de beleidsnota, gezien er op vrijdagavond te weinig parkeerplaats is in de Baron de Gieylaan.
Opmerking 2: In de Bommelstraat (een wijkverzamelweg) moeten alle zijstraten momenteel voorrang geven. Als er
overal voorrang van rechts toegepast wordt zullen auto’s beter moeten uitkijken om voorrang te verlenen. Dit is een
principekwestie.
Opmerking 3: De knip in de Nazarethstraat is afgeschaft. Er is dubbelrichtingsverkeer voor auto’s en een
fietssnelweg gepland, maar de frequentie van fietsers is redelijk laag. Eenmaal de Parkbosbruggen afgewerkt zijn
zal de praktijk moeten uitwijzen of deze situatie moet veranderen.

8. Varia
- Het fietspad op de spoorwegbrug Baron de Gieylaan ligt zeer slecht.
- Baron de Gieylaan (Ter Lande – Drie Sleutels): stad Gent doet verder met grondinnames. Zodra dit gedaan is
zullen er nog kleine aanpassingen gebeuren aan het plan en kan er gestart worden met de werken. Dit zal niet
afgewerkt zijn voor de verkiezingen. Het stukje Rosdamstraat – Ten Duiver wordt ook verder opgevolgd.
- 2018 wordt een slecht jaar voor de mobiliteit, maar dit zal na de werken veel beter zijn!
De volgende vergadering zal plaatsvinden op woensdag 25 oktober 2017 om 20u00 in de raadzaal
van het gemeentehuis. De volgende zaken staan alvast op de agenda:
1. Verslag vorige vergadering (27 september 2017)
2. Wel- en knelpuntentocht van de fietsersbond: verslag
3. Punten aangebracht door de vertegenwoordigers van de andere adviesraden
4. Mobiliteitsplan: stand van zaken
5. Varia

