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Agenda
1. Verslag vorige vergadering (27 september 2017)
2. Wel- en knelpuntentocht van de fietsersbond: verslag
3. Afrittencomplex E17 – N60
4. Planning komende werken
5. Opmerkingen GBC
6. Varia
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering (27 september 2017)
De opmerking over de slechte staat van de fietspaden op de spoorwegbrug ging over de brug in de Klossestraat,
niet over die van de Baron de Gieylaan.
2. Wel- en knelpuntentocht van de fietsersbond: verslag
Kruispunt Bommelstraat - Pintestraat
De fietsersbond stelt voor om van de as Bommelstraat – Pintestraat (richting Nieuwstraat) de hoofdas te maken,
met aan beide zijden van de straat een fietspad. De continuïteit van de fietspaden zou hierdoor verbeteren, de
weg met snelheidsregime 50 km/u zou doorlopen en de weg met regime 30 zou erop aantakken. Een
tegenargument is dat de meeste auto’s de as van de Pintestraat volgen. Schepen Van Neste vindt dit een goed
voorstel omdat het kadert binnen het voorlopige tracé van de fietssnelweg F45. Het tracé van de Bommelstraat
wordt later een lokaal fietspad, wanneer de F45 langs de spoorweg aangelegd is.
De schepen stelt voor om op korte termijn een dubbelrichtingsfietspad te maken in de Bommelstraat aan de
linkerkant, richting Polderbos. Een dubbelrichtingsfietspad kan daar immers snel aangelegd worden zonder
ingrijpende werken. Joe Rogge merkt op dat dit volgens het fietsvademecum niet aangeraden is. Jules Vertriest
vult hierop aan dat fietsers dan tweemaal moeten oversteken richting het fietspad in de Polderbos. Bovendien
wordt het doorgaand verkeer zo richting de Bommelstraat gedwongen. Er zou een telling uitgevoerd moeten
worden op het kruispunt om een representatief beeld te hebben van de verkeersstromen.
De mobiliteitsraad is van mening dat het zebrapad ter hoogte van de 24u-shop in het verlengde moet komen
van het fietspad naar de Moerkensheideverkaveling. De mobiliteitsraad geeft de voorkeur aan twee
enkelrichtingsfietspaden in de Bommelstraat. Een quickwin is dus om aan de linkerkant van de Bommelstraat
(richting Polderbos) het enkelrichtingsfietspad door te tre kken.
Kruispunt Polderbos
De overgang van de Bommelstraat naar het dubbelrichtingsfietspad in het Polderbos is niet leesbaar. De
mobiliteitsraad adviseert om dit te laten zoals het is.
Fietspaden spoorwegbrug Klossestraat
De fietspaden zijn de naam fietspaden niet waardig. Deze zijn echter in beheer van Infrabel. De dienst
Grondzaken zal wel de vier slechte plaatsen in de Klossestraat herstellen.
Kruispunt Oude Gentweg – Klossestraat
De hekkens zijn ontworpen om fietsers af te remmen, dus de situa tie mag behouden blijven.
Rotonde De Post
De aantakking naar de Post is voor fietsers slecht leesbaar, zij fietsen over het voetpad. Er is niet voldoende
draagvlak om deze aantakking te supprimeren. Er kan wel een zebrapad geschilderd worden naast het fie tspad
ter hoogte van de affichekolom.

Rotonde Te Lande
Voor fietsers is deze rotonde niet leesbaar. Fietsers hebben de neiging om het dubbelrichtingsfietspad
rechtdoor te volgen, ook al moeten ze richting de Driesleutels. De fietsersbond vraagt h et bestuur om de
signalisatie en markeringen na te gaan. Op termijn zal er een dubbelrichtingsfietspad komen op grondgebied
Gent en hoeven fietsers slechts eenmaal over te steken aan de Keistraat, waar ze echter geen voorrang
meer zouden hebben op het autoverkeer.
Heraanleg van wegen
De fietsersbond vraagt aandacht op de oversteekplaatsen van fietsers bij nieuwe wegenwerken. Bij het
uitrijden van de Daningsdreef richting de spoorweg moeten fietsers over een hoge borduur en grindstrook
om op het fietspad te komen. Ook bij de overgang van fietspad naar straat moet de drempel zo goed
mogelijk weggewerkt wordt. Doorsteekjes moeten voldoende breed zijn en goed verhard, zonder grasdallen.
De eigenaars van uitgegroeide hagen moeten aangeschreven worden.
De gemeente schrijft de eigenaars van uitgegroeide hagen aan zodra dit opgemerkt wordt of er een klacht
is. De eigenaar van de haag op foto in het verslag werd aangeschreven op 27 september. Na 1 maand
controleert de politie of de werken al dan niet werden uitgevoerd en onderneemt actie.

3. Afrittencomplex E17 – N60
Er werd een infovergadering gehouden op 11 oktober. De uitleg over de werken en hinder vindt u op:
https://wegenenverkeer.be/werken/e17-de-pinte-nieuw-op-en-afrittencomplex. Op 17 november wordt er
opnieuw samengezeten met AWV en de aannemer om de feedback van de infovergadering te bekijken en mee
te nemen in de signalisatieplannen.
David Lenaerts vraagt of er geld voorzien wordt om ’t Kruisken en de Grote Steenweg te voorzien van veilige
fietspaden, gezien er na de werken op de N60 geen fietsdoorgang meer is. De schepenen laten weten dat er
snelheidsremmende maatregelen genomen worden in beide straten. Zo wordt o.a. de snelheid in de Grote
Steenweg (alleszins) gedurende de werken verlaagd naar 50 km/u. Ook andere snelheidsremmende
maatregelen (paaltjes, bloembakken, asverschuivingen, ….) zullen genomen worden. De rotonde Bonaparte zal
geknipt worden, zodat sluipverkeer in de Grote Steenweg geminimaliseerd wordt. Aan het kruispunt Den Beer
wordt een bijkomende rijstrook aangelegd zodat verkeer uit de Polderdreef op de N60 kan invoegen. Ook de
middenberm op de N60 (komende van Gent) wordt afgesloten zodat verkeer kome nde van Gent niet meer kan
afslaan naar de Grote Steenweg.

4. Planning komende werken
In het kader van de geplande werken in De Pinte is er een werkgroep “minder hinder” opgericht die de mobiliteit
gedurende alle werken tweewekelijks zal opvolgen en bijsturen.
De werken in de Langevelddreef starten op 15 november. Hierbij wordt gestart in de Langevelddreef, niet in de
Spoorweglaan zoals oorspronkelijk gecommuniceerd. Op die manier zal de hinder in de Langevelddreef vroeger
gedaan zijn, zodat de hinder die overlapt met de werken aan het afrittencomplex verkort. De Spoorweglaan
wordt dan in tweede fase uitgevoerd. Op 7 november 2017 gaat er een infovergadering door in de raadzaal van
het gemeentehuis (20u). De omleiding van de Langevelddreef loopt via de Baron de Gieylaan, de werken aan de
spoorwegbrug zullen minimaal overlappen met de omleiding.
De werken aan de rotonde Zwartegat zullen afgerond zijn rond half november. De aanleg van het
dubbelrichtingsfietspad in de Weefstraat is ook begonnen.

Na de winter worden de geluidschermen op de E17 geplaatst. Dit zal weinig hinder veroorzaken voor het
verkeer.
Het deeltje Keistraat tussen de Rosdamstraat en rotonde Ter Lande zal uitgevoerd worden in het voorjaar 2018,
na de werken in de Langevelddreef. Op grondgebied De Pinte wordt een nieuwe weg aangelegd met twee
rijvakken. De helft van de huidige rijweg zal gebruikt worden als dubbelrichtingsfietspad, in het verlengde van
het huidige dubbelrichtingsfietspad in de Keistraat.
Door een te klein debiet van de riolering zijn er afwateringsproblemen in de Bommelstraat – Polderbos.
Hiervoor zullen er rioleringswerken uitgevoerd worden in het Polderbos. Deze zullen pas starten na de
verkiezingen volgend jaar. Er wordt o.a. een bufferbekken gebouwd onder de parking van het OCP.

5. Opmerkingen GBC
De Gemeentelijke Begeleidingscommissie heeft deze ochtend plaatsgevonden , zonder de NMBS.
Er werd aangedrongen bij De Lijn om de bus dichter bij het station te krijgen aan de kant van de Florastraat,
met een halte aan de politie. De busverbinding ten zuiden van het station wordt bekeken in functie van de
mogelijke circulatie en de drukke J. Anthierenslaan als fiets- en voetgangersas is. Ter hoogte van portaal De
Beer wordt onderzocht om er een eindhalte van de bus te maken. Hiervoor onderzoekt De Lijn de potentiële
draairoutes. Luc Vermassen suggereert om evt. te werken met paaltjes die in de grond kunnen zakken om de
bus te laten passeren.
De fietssnelweg F45 volgt momenteel het traject Nazarethstraat – Pintestraat – Groenstraat. Op lange termijn is
het de bedoeling om deze langs de spoorweg te laten lopen.
Het parkeerbeleid moet verduidelijkt worden. Daarom zullen de blauwe zones in kaart gebracht worden, met
een evt. uitbreiding op het Europaplein. Het is ook de bedoeling om op lange termijn minder parkeerplaatsen te
voorzien aan de kerk, maar deze te compenseren in een zone achter de kerk.
De opmerkingen van het GBC worden verder verwerkt door het studiebureau. Dit zal opnieuw nagekeken
worden door het GBC en komt nadien nog dit jaar op de gemeenteraad.

6. Varia
-

Iedereen van harte welkom op de infovergadering voor de Langevelddreef
In het begin van de Nieuwstraat staat er een afsluiting voor de werken Zwarte Gat, waardoor de
bereikbaarheid van het sportpark niet duidelijk is. Wegens een evenement ter plaatse zal het verkeer
moeilijk de weg vinden. De gemeente neemt contact op met de organisatie.

De volgende vergadering zal plaatsvinden op woensdag 22 november 2017 in de raadzaal van het
gemeentehuis. De volgende zaken staan alvast op de agenda:
1. Verslag vorige vergadering (25 oktober 2017)
2. Punten aangebracht door de vertegenwoordigers van de andere adviesraden
3. Mobiliteitsplan: stand van zaken
4. Varia

