MOBILITEITSRAAD
- - Woensdag 24.01.2018 / 20u00-21u30 / 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

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

Els Van Gelder

X

Hendrik De Speele

X

Johan Van Wambeke

X

Marcel Mol

X

vrije basisschool De Pinte

Sven Van Oost

x

vrije basisschool Zevergem

Kristoffel Loos

gemeenschapsschool De Kleine Prins

Ann Stur

X

leefschool De Boomhut

Alissa (?)

X

erasmus atheneum

Evelyne Gomes

X

X

Miguel Detemmerman
één afgevaardigde vanuit de Fietsersbond:

VOORZITTER

één afgevaardigde vanuit de MINA-raad:
één afgevaardigde vanuit de Seniorenraad:
één afgevaardigde vanuit de Jeugdraad:

X

Joe Rogge

X

Guy Maes

X

Anniek Decock

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

Gezinsbond De Pinte

Eric Verstuyft

X

Gezinsbond Zevergem

Luc Van Melckebeke

X

Leen Gryffroy

X

Mark Van Neste

X

één afgevaardigde vanuit elk afdeling van de Gezinsbond:

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

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

Werner Vlaeminck

leden met raadgevende functie:

X
X
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Goedkeuring vorig verslag (20 december 2017)
Mobiliteitsplan – stand van zaken

Mindervalidenparkeerplaats VBS Zevergem
Snelheidsremmers Keistraat, ’t Kruisken, Kastanjestraat
Maatregelen Grote Steenweg N60c
Wijziging fietspad Langevelddreef
Prioritaire lijst flankerende maatregelen mobiliteitsplan
Lopende punten
Varia

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering (25 oktober 2017)
Geen bemerkingen op het vorige verslag.
2. Mindervalidenparkeerplaats VBS Zevergem
De Vrije Basisschool Zevergem vraagt om de parkeerplaats in de punt van de driehoek voor de school te
vervangen door een mindervalidenparkeerplaats. De andere parkeerplaatsen in de driehoek zullen
afgetekend worden met verf. Schepen Van Neste licht toe dat er bijkomende veiligheidsmaatregelen
genomen worden aan de schoolpoort: de beugels voor de ingang hebben een nieuwe kleur gekregen en er
zullen bijkomende beugels geplaatst worden om wild parkeren tegen te gaan. Hij stelt voor om een fietspad
te schilderen van ’t Kerkdreefken naar de schoolpoort en vraagt of het nodig is om aan de andere kant van
de straat ook een fietspad te schilderen.
De mobiliteitsraad stelt dat zowel de straat als de fietspaden breed genoeg moeten zijn om zowel auto’s als
bussen te laten kruisen en te voldoen aan het Vademecum Fietsvoorzieningen. Indien dat het geval is,
adviseert de mobiliteitsraad om langs beide kanten een fietspad te voorzien tussen de ingang van de school
en ’t Kerkdreefken.
De heer Loos merkt op dat er nog een versmalling gepland is aan de ingang van de school, maar dat het
fietspad daar nu reeds stopt. Hij vraagt zich af wat er dan gebeurd met de fietsers als de versmalling
uitgevoerd wordt. Schepen Van Neste licht toe dat de aanpassing van de fietspaden op korte termijn (eind
voorjaar) kan uitgevoerd worden. De versmalling zal nog bekeken moeten worden en wordt ook
teruggekoppeld naar de mobiliteitsraad.
3. Snelheidsremmers Keistraat, ’t Kruisken, Kastanjestraat

In het verleden werden volgende afspraken gemaakt in de mobiliteitsraad omtrent snelheidsremmers:
-

60% van de inwoners van de straat moet akkoord gaan met snelheidsremmers

-

De V85 moet de snelheidslimiet met minstens 10% overschrijden

De Keistraat is niet gemeten tijdens de snelheidsmetingen in het kader van de mobiliteitsraad. Er liggen
verschillende drempels in de Keistraat, maar er zijn ook een aantal rechte stukken. De voorzitter stelt voor
dat er alleszins eerst snelheidsmetingen zouden moeten gebeuren in de verschillende delen van Keistraat.
De mobiliteitsraad is niet overtuigd van asverschuivingen door middel van bloembakken. Schepen Van Neste
licht toe dat het momenteel geen goede periode is om metingen uit te voeren, gezien er veel werken op
grondgebied De Pinte bezig zijn.
De mobiliteitsraad vindt dat er vooral tussen de Bommelstraat en de Klapstraat snel gereden wordt.
Schepen Van Neste licht toe dat er plannen zijn om op dat stuk vrijliggende fietspaden aan te leggen. Dit
dossier is echter nog niet volledig uitgeklaard. In het kader daarvan zijn er wel reeds metingen gebeurd die
beschikbaar zijn. De raad vindt het zinvol om ook metingen uit te voeren tussen Bommelstraat en Moeistraat
en tussen Moeistraat en Rosdamstraat.

De mobiliteitsraad vindt ook dat de beperkte breedte van de straat al een snelheidsremmer is. Zeker als er
meer verkeer is, zoals nu in het kader van de werken Langevelddreef. De mobiliteitsraad vraagt twee
snelheidsmetingen: één tijdens de werken en één na de werken.
Buurtbewoners uit ’t Kruisken klagen over toegenomen sluipverkeer en overdreven snelheid. Ook het
vrachtwagenverbod zou niet gerespecteerd worden. Commissaris Vlaeminck zal de cijfers overmaken, gezien
er meer dan 300 controles gebeurd zijn. Er zal gewacht worden tot de werken op de N60 begonnen zijn
vooraleer een nieuwe meting uitgevoerd wordt. De mogelijkheid om de Oude Eedstraat te knippen wordt
besproken maar als niet nuttig afgewezen.
De fietspaden langs de N60 ter hoogte van de verkeerswisselaar werden definitief verwijderd. Het
fietsverkeer komende van Gent wordt omgeleid via Mieregoed, ’t Kruisken, Heirweg en Weefstraat. De
fietsers komende van Oudenaarde worden omgeleid via de Grote Steenweg. Schepen Van Neste is van
mening dat ’t Kruisken moet heraangelegd worden met volwaardige fietspaden zodra er voldoende financiële
middelen zijn. Ook de fietspaden in de Grote Steenweg worden heraangelegd zodra dit financieel mogelijk is.
De raad merkt op dat er, bij een heraanleg van ‘t Kruisken, zeker snelheidsremmende maatregelen nodig
zullen zijn.
Door de werken aan de tunnel is er sluipverkeer via Kastanjestraat, Vlierstraat en Acacialaan naar het
station. Aangezien enkel de Acacialaan een recht stuk weg is vraagt de raad enkel in die straat metingen uit
te voeren.
4. Maatregelen Grote Steenweg N60c
Het gemeentebestuur heeft zone 50 km/uur ingevoegd in de Grote Steenweg zolang er geen afgescheiden
fietspaden aanwezig zijn. Als tweede maatregel stelt de gemeente voor om langsheen de Grote Steenweg
tussen het fietspad en de rijweg, om de 20 meter, katafootpaaltjes te plaatsen. Een voorbeeld hiervan is te
zien op de baan tussen Afsnee en Lovendegem. Door het plaatsen van deze paaltjes is het fietspad duidelijk
zichtbaar. Bovendien hebben de paaltjes een afremmend effect op het autoverkeer. De mobiliteitsraad geeft
hiervoor een positief advies.
Het gemeentebestuur stelt ook voor om asverschuivingen aan te leggen om de snelheid te remmen. De raad
stelt voor om dit te bekijken na evaluatie van het effect van de paaltjes.
5. Wijziging fietspad Langevelddreef

Bij de uitvoering van de werken is gebleken dat het stukje fietspad – richting centrum, tussen de
rotonde en de tunnel, hinderlijk is voor gelede bussen en brandweerwagens ten gevolge van de
uitvoering van de nieuwe woonblokken daar. Bijgevolg heeft het studiebureau een veiliger en
constructiever alternatief voorgesteld ten op zichtte van de door de gemeenteraad goedgekeurde
plannen. Het nieuwe ontwerp wordt voorgelegd aan de mobiliteitsraad. De raad vindt dit een verbetering
van de situatie en keurt het ontwerp unaniem goed.

Ontworpen toestand

Nieuw ontwerp

6. Prioritaire lijst flankerende maatregelen mobiliteitsplan
Vanuit het Erasmus komt de vraag om zo snel mogelijk een gezamenlijk gesprek te houden met de
gemeente omdat er tot nu toe nog geen reactie is gekomen van het bestuur. De mobiliteitsraad merkt op
dat er de vorige keer reeds gepraat werd over de verkeerssituatie aan het Erasmus. Zowel het zebrapad, het
doortrekken van het fietspad als het nieuwe poortje naar de parking van de begraafplaats staan op de
planning.
De mobiliteitsraad is van mening dat punten rond de veiligheid op de eerste plaats komen. Er wordt
voorgesteld om als huiswerk een quotering te geven aan de 18 voorgestelde maatregelen, zodat de
prioriteiten naar boven komen. Deze quotering wordt bij het verslag gevoegd.
7. Lopende punten
Het openbaar onderzoek naar het beleidsplan mobiliteit is lopende. Als alle opmerkingen binnen zijn
wordt dit voorgelegd aan de mobiliteitsraad. Ook op vlak van het openbaar onderzoek naar het RUP
Centrumbocht kunnen er interessante raakvlakken met mobiliteit naar boven komen.
De minderhindermaatregelen rond de N60-E17 zijn genomen. In het Mieregoed is, na advies in de
vorige mobiliteitsraad, beslist om voorlopig geen maatregelen te nemen. De knip aan rotonde Bonaparte is
uitgevoerd zonder grote problemen.
In de pers was er sprake van het plaatsen van ‘rode rem’-lichten door stad Gent op de Jean-Baptiste de
Gieylaan. Het college van burgemeester en schepenen is hiervan nog niet officieel op de hoogte gesteld,
noch werd dit item onderling besproken.
8. Varia
De volgende fase van de werken in de Weefstraat is van start gegaan. Hiervoor wordt de
Oudenaardseheerweg afgesloten tussen de Deurlestraat en de Lakenmeerstraat.
Op 27 mei worden de parkbosbruggen officieel geopend.
Schepen Van Neste laat weten dat de gemeente het dossier trekt van de fietssnelweg F7 (Deinze richting
Gent) langsheen de spoorweg, zodat er dit jaar nog gestart kan worden met de uitvoering. Deze
fietssnelweg is reeds aangelegd tot aan de J. Anthierenslaan.
De data van de mobiliteitsraad in 2018 zijn:
- 28 februari 2018
- 14 maart (extra vergadering voor bezwaren mobiliteitsplan, tenzij te weinig bezwaren)
- 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 (24 januari 2018)
2. Punten aangebracht door de vertegenwoordigers van de andere adviesraden
3. Lopende zaken
4. Varia

