MOBILITEITSRAAD
- - Woensdag 20.12.2017 / 20u00-22u00 / Raadzaal De Pinte - leden met stemgerechtigde functie (21):

AANWEZIG

deskundigen en geïnteresseerde burgers / vrijwilligers

AFWEZIG

VERONTSCHULDIGD

Chris Poulissen
Peter Hofman
Frank Van hoorde

X

Martin Strobbe
ONDERVOORZITTER /
EFFECTIEF LID GECORO

Els Van Gelder

X

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

X
X

Marcel Mol

X

vrije basisschool De Pinte

Sven Van Oost

X

vrije basisschool Zevergem

Kristoffel Loos

X

gemeenschapsschool De Kleine Prins

Ann Stur

X

leefschool De Boomhut

Alissa (?)

erasmus atheneum

Colette Hamers

één afgevaardigde vanuit de Fietsersbond:

X

Joe Rogge

X

één afgevaardigde vanuit de MINA-raad:

Guy Maes

X

één afgevaardigde vanuit de Seniorenraad:

Anniek Decock

één afgevaardigde vanuit de Jeugdraad:

VOORZITTER

X

PLAATSVERVANGEND LID GECORO David Lenaerts

X
X

Jules Vertriest

X

één afgevaardigde vanuit de GECORO:

Peter Hofman

X

één afgevaardigde van de lokale ondernemersraad:

Luc Vermassen

X

Gezinsbond De Pinte

Eric Verstuyft

X

Gezinsbond Zevergem

Luc Van Melckebeke

één afgevaardigde vanuit elk afdeling van de Gezinsbond:

X

leden met waarnemende functie (6):
de schepen(en) bevoegd voor Mobiliteit en Openbare werken:

Leen Gryffroy

X

Mark Van Neste

X

vertegenwoordigers van de politieke fracties:
Ruimte

Colette Verslyppe

X

N-VA

Alexander Vanryckeghem

X

Open VLD

Rita De Jaegher

X

CD&V

Frans Naessens

X

gemeentelijke administratie

Arnout Laureys

X

gemeentelijke administratie

--

Ontwerper mobiliteitsplan

Patrick Maes

politiezone

Luc De Vos

politiezone

--

leden met raadgevende functie:

X

Agenda
1. Verslag vorige vergadering (25 oktober 2017)
2. Fietspad post – Erasmus
3. Zebrapad Bommelstraat
4. Verkeersveilige maatregelen (in het kader van werken afrittencomplex E17-N60)
5. Strategie plaatsen “Smiley”-borden
6. Minder hinder ihb Langevelddreef - voorstel van bijkomende maatregelen
7. Varia
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering (25 oktober 2017)
Goedgekeurd.
2. Fietspad post – Erasmus
De school is vragende partij om fietspaden aan te leggen in het begin van de Kasteellaan. Ook een zebrapad
ter hoogte van de toegang van de school is welkom om de leerlingen veilig te laten oversteken.
De mobiliteitsraad vindt het een goed idee om het fietspad langs de Kleine Prins door te trekken naar het
Erasmus. Er wordt gediscussieerd over fietspaden en fietssuggestiestroken in het eerste deel van de
Kasteellaan, maar er wordt beslist dat dit niet veel verandert aan de huidige situatie.
Het voorstel voor het zebrapad op de getekende locatie wordt goedgekeurd. De mobiliteitsraad merkt op dat
de overgang tussen het voetpad en het zebrapad vloeiend moet aangelegd worden. Dit geldt ook voor de
oversteken in de Baron de Gieylaan, waar mensen met buggy’s en ouderen vaak problemen hebben.
3. Zebrapad Bommelstraat
De mobiliteitsraad is verdeeld over het nut van een zebrapad naar een straat zonder voetpaden. Er wordt
geadviseerd om een zebrapad te leggen aan de kant van de spoorweg, tussen de voortuin van Bommelstraat
38 en het voetpad van de Breughellaan. Het openbaar domein kan daar bijkomend verhard worden om de
voetgangers toegang te geven tot het zebrapad.
4. Verkeersveilige maatregelen (in het kader van werken afrittencomplex E17-N60)
Het Mieregoed wordt éénrichtingsverkeer tijdens de werken. Er wordt opgemerkt dat feestzaal/restaurant
Ter Cleydaele zijn klanten moeten rondrijden over de N60 om terug te gaan naar het centrum. Er wordt ook
opgemerkt dat auto’s die van De Pinte naar Gent willen zullen inrijden via het Mieregoed en via de doorsteek
over de N60 zullen draaien om de lichten aan de Polderdreef te vermijden. De mobiliteitsraad suggereert
om voorlopig niets te ondernemen, en indien nodig, de inrit van het Mieregoed vanop de N60 te blokkeren.
Er wordt gevraagd of er geen subsidies bekomen kunnen worden om fietspaden/fietssuggestiestroken aan te
leggen in ’t Kruisken. Deze straat is aan een volledige heraanleg toe op een zo kort mogelijke termijn (3-6
jaar). Voorlopige maatregelen zijn niet nodig.
Er wordt gevraagd of de brandweer op de hoogte is over de aanpassingen, dit wordt bevestigd.
5. Strategie plaatsen “Smiley”-borden
Er wordt gevraagd aan de politie om deze aankoop te doen met de politiezone, zodat de kosten gedeeld en
gespreid kunnen worden over de volledige. De mobiliteitsraad vraagt ook het standpunt van de politie hierin.
Op basis hiervan kan er bekeken worden wie de borden aankoopt. Het is echter niet de taak noch de
bevoegdheid van de raad om de financiële impact en de verdeling van de kosten te bespreken.

De bedoeling is om de borden per twee in beide richtingen te hangen, zodat de snelheid weergegeven wordt
aan de bestuurders (sensibilisering) en er ook data (snelheid, aantal passages, …) verzameld kunnen
worden. De borden kunnen vlot uitgelezen worden en gemakkelijk verplaatst worden. Nadien kan er met de
politie een gerichte snelheidscontrole gebeuren.
De mobiliteitsraad vraagt of de data van de borden dan ook op bv. halfjaarlijkse basis voorgelegd kunnen
worden.
6. Minder hinder werken Langevelddreef - voorstel van bijkomende maatregelen
Bij het plaatsen van bloembakken in de Berkenlaan moet er rekening gehouden worden met de fietsers in de
Berkenlaan. Er wordt ook opgemerkt dat dit gevaarlijk is voor de auto’s in de winter.
In de minderhindervergaderingen is er beslist om bijkomende signalisatie voor de fiets- en auto-omleiding
gezien deze onduidelijk bleek. Er werden ook borden geplaatst om aan te duiden dat de handelaars in de
Langevelddreef bereikbaar zijn.
7. Varia
Op 11 januari 2018 om 20u is er een info-avond over het mobiliteitsplan gepland. De adviesraad is hierbij
hartelijk uitgenodigd.
De data in 2018 zijn:
- 24 januari 2018
- 28 februari 2018
- 28 maart 2018
- 25 april 2018
- 23 mei 2018
- 27 juni 2018
- 26 september 2018
- 24 oktober 2018
- 28 november 2018
- 26 december 2018
De volgende zaken staan alvast op de agenda:
1. Verslag vorige vergadering (20 december 2017)
2. Punten aangebracht door de vertegenwoordigers van de andere adviesraden
3. Mobiliteitsplan: stand van zaken
4. Varia

