Bespreking bezwaarschriften
ihkv openbaar onderzoek mobiliteitsplan
- - Woensdag 14.03.2018 / 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

Els Van Gelder

X

Hendrik De Speele
Johan Van Wambeke

X
X

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

Marcel Mol

vrije basisschool De Pinte

Sven Van Oost

vrije basisschool Zevergem

Kristoffel Loos

gemeenschapsschool De Kleine Prins

Ann Stur

leefschool De Boomhut

Alissa (?)

erasmus atheneum

Evelyne Gomes

X
X
X
X
X
X

Miguel Detemmerman
één afgevaardigde vanuit de Fietsersbond:

VOORZITTER

Joe Rogge

X
X

één afgevaardigde vanuit de MINA-raad:

Guy Maes

één afgevaardigde vanuit de Seniorenraad:

Anniek Decock

X

PLAATSVERVANGEND LID GECORO David Lenaerts

X

één afgevaardigde vanuit de Jeugdraad:

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

één afgevaardigde vanuit elk afdeling van de Gezinsbond:
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leden met waarnemende functie (6):
de schepen(en) bevoegd voor Mobiliteit en Openbare werken:

Leen Gryffroy

X

Mark Van Neste

X

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

X

politiezone

Luc De Vos

X

politiezone

Werner Vlaeminck

leden met raadgevende functie:

X

Stand van zaken mobiliteitsplan
-

Voorlopige vaststelling gemeenteraad 21 december 2017
Aankondiging openbaar onderzoek gemeentelijk infoblad december 2017
Ontwerp van mobiliteitsplan ter inzage op gemeentelijk website
Openbaar onderzoek van 1 januari tot 28 februari 2018
Organiseren van informatievergadering op donderdag 11 januari 2018
Mobiliteitsraad : 14 maart 2018
Aanschrijven buurgemeenten Sint-Martens-Latem, Nazareth en Gent

Er werden 35 schriftelijke bezwaren en 2 adviezen ontvangen, nl. van de gemeentelijke adviesraad en
de gemeente Sint-Martens-Latem. De buurgemeenten Nazareth en Gent hebben niet gereageerd.
De bezwaren en opmerkingen werden samengevat waarbij deze werden gegroepeerd volgens
thema. Alle opmerkingen werden besproken op de gemeentelijke mobiliteitsraad van 14 maart 2018.
In een kader wordt het antwoord geformuleerd van de mobiliteitsraad op de opmerkingen.
1) Afbouw van 90 naar 50 is te snel
Bezwaarschrift: 6
Veralgemenen van de zone 50 zonder aandacht voor afbouw snelheid , vb. in de Polderdreef vanaf
N60 tot Erasmus
Dit punt wordt weerlegd door de raad, aangezien ter hoogte van het kruispunt N60 – Polderdreef de
maximaal toegelaten snelheid 70 km/u is op de N60, in de Polderdreef wordt het 50 km/u en ter
hoogte van Erasmus 30 km/u.
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2) Autoloze dagen
Bezwaarschrift: 12
Bezwaar tegen een autoloze school- of zondag : kunnen het familiaal gebeuren hinderen, werkende
ouders raken niet op het werk, er hangt prijskaartje aan vast dat beter kan gebruikt worden voor
verbetering verkeersveiligheid
Dit punt wordt weerlegd door de raad. Mogelijke hinderlijke effecten dienen organisatorisch te
worden ondervangen.
3) Blauwe zone
Bezwaarschrift: 6, 12
Bezwaar tegen uitbreiding van de blauwe zone, want niet ok voor bezoekers van bewoners, vraag om
duurtijd uit te breiden naar 4u.
De wettelijke regeling is 2u, maar een gemeente kan hier meer dan 2u van maken. Dit kan
herbekeken worden in de buurt van horecazaken of omwille van specifieke omstandigheden.
4) Citypass
Bezwaarschrift: 6
Vraag naar een voordelig OV-tarief richting Gent, niet enkel via Citypass op maandbasis.
Dit is geen bevoegdheid van de gemeente

5) De Lijn : vraag naar betere verbinding met de randgemeenten
Bezwaarschrift: 31
De mobiliteitsraad ondersteunt deze vraag

6) Versmalling dorp Zevergem
Bezwaarschrift: 34
Vraag om geen versmalling maar wel een verkeerskussen te voorzien ter hoogte van de school.
Deze bemerking wordt meegenomen in de uitwerking van deze actie.
7) Fietsbrug over de Schelde te Zevergem
Bezwaarschrift: 12, 35
Dit voorstel wordt enerzijds toegejuicht, anderzijds bekritiseerd omwille landschappelijke en
ecologische redenen
In het plan staat dit beschreven als “te bestuderen”, niet als te realiseren.
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8) Fietspunt te Zevergem
Bezwaarschrift: 35
Vraag om niet alleen in De Pinte maar ook in Zevergem een fietspunt te voorzien
Een fietspunt in Zevergem is waarschijnlijk niet rendabel. De vraag kan verder onderzocht worden.

9) Extra fietsenstallingen aan station en bushaltes
Bezwaarschrift: 6, 12, 31
Aan het station kant centrum zijn er voldoende parkeerplaatsen. Aan de kant Florastraat voorziet het
mobiliteitsplan een bijkomende overdekte fietsenstalling. De raad geeft wel aan dat aan veel
bushaltes te weinig fietsenstallingen zijn.
10) Fietspaden
Bezwaarschrift: 12, 35, 31
Vraag om zichtbaarheid fietspaden te verhogen door reflecterende verf/ribbel
Deze maatregel kan op bepaalde plaatsen genomen worden maar moet niet veralgemeend worden.
Dit hoeft niet vermeld te worden in het mobiliteitsplan.
Voorstel om fietspad Bommelstraat op KT i.p.v. MLT te voorzien.
De raad stelt voor om op KT fietssuggestiestroken te voorzien, voor de eigenlijke fietspaden wordt
gewacht op subsidies, bijgevolg aanleg op MLT.
Fietspaden zijn veiliger dan fietssuggestiestroken
Dit is correct, maar er moet wel ruimte zijn om veilige (= brede) fietspaden aan te leggen
Vraag om tussenruimte bij een aanliggend fietspad te verruimen van 25cm naar 50 cm
25 cm is het minimum dat Vlaanderen oplegt voor aanliggende fietspaden. Er wordt geadviseerd om
op te nemen dat de gemeente 50 cm aanhoudt waar mogelijk.
Fiets en wandelpaden op breedte & ondergrond controleren
Het algemeen Vlaams kader i.v.m. de breedte van de fietspaden werd al opgenomen in het
mobiliteitsplan. De mobiliteitsraad vraagt om aandacht te besteden aan de overgang tussen
fietspaden naar wegenis.
Sensibilisering over nieuwe fietsstraten
zit in het algemeen vervat in het mobiliteitsplan
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Vraag naar fietspad langs N60c tussen Den Beer en de N60 richting Klosse door de rijweg te
versmallen via belijning
Gezien dit gedeelte niet is opgenomen in het fietsroutenetwerk, en op termijn quasi verkeersarm zal
worden, is een fietspad niet nodig.
11) Fiscaliteit
Bezwaarschrift: 35
Fiscale aftrek fietskilometers bevoordelingen t.o.v. autokilometers via voorstel vanuit gemeenteraad.
Dit is geen bevoegdheid van de gemeente
12) Hagelandplas
Bezwaarschrift: 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 36
Bezwaar tegen het opnemen van de Hagelandplas als onderdeel van het gemeentelijk
voetgangersnetwerk
Niet behandeld door de mobiliteitsraad. Onderstaande conclusie werd geformuleerd door de
administratie:
In het mobiliteitsplan is er sprake van potentiële groene ankerpunten, net zoals in het ruimtelijk
structuurplan waarnaar verwezen wordt. Deze mogelijke wandelverbindingen werd reeds in
meerdere plannen opgenomen:
- Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, goedgekeurd op 26 juni 2006
- het RUP functionele cluster, goedgekeurd op 27 mei 2010
- het op 19 mei 2014 nuttig verklaarde ruilverkavelingsplan Schelde – Leie
De gemeente blijft bij haar visie m.b.t. de voorgestelde verbinding gezien deze in de verschillende
goedgekeurde plannen werd opgenomen. Door de verschillende verbindingen tussen deze
ankerpunten optimaal in te richten voor langzaam verkeer wordt de basis gelegd voor een groene,
publieke ruimtenetwerk, een groene dooradering doorheen het woontapijt.
Gezien de overige opmerkingen in het bezwaarschrift geen betrekking hebben op het ontwerp
mobiliteitsplan dienen deze niet verder opgenomen te worden.
13) N60-N43
Bezwaarschrift: 6
Bezwaar tegen de optie om doorgaand verkeer tussen N43 en N60 via het centrum van De Pinte te
vermijden en via de Klossestraat te sturen
Uit verkeerstellingen is gebleken dat vandaag al nauwelijks doorgaand verkeer tussen de N43 en de
N60 via het centrum van De Pinte rijdt en dat de Klossestraat hiervoor wordt gebruikt.
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14) Groenstraat
Bezwaarschrift: 31
Vraag om deel Groenstraat naast de tunnelingang aan het Groenpark mee te nemen als fietsstraat
Dit kan bekeken worden bij aanleg fietssnelweg F45 op MLT
15) Kerkplein
Bezwaarschrift: 6, 12, 31
Suggestie voor herinrichting; verhoogde bushalte/langsparkeren aan CM/fietspad doortrekken, i.p.v.
voorstel van shared space
Deze bemerking wordt meegenomen bij de uitwerking van de maatregel. In het mobiliteitsplan is
shared space slechts opgenomen als een mogelijkheid op lange termijn.
16) Langevelddreef
Bezwaarschrift: 31
Bezwaar tegen de heraanleg van deze straat met fietspaden maar zonder parkeerstroken. Met
parkeerstroken vergt de heraanleg onteigeningen.
Deze bemerking wordt meegenomen bij de uiteindelijk uitwerking van deze maatregel.
17) NMBS
Bezwaarschrift: 12
Vraag om perron 4 toegankelijk te maken vanuit de parking Florastraat
De adviesraad vraagt om een betere toegankelijkheid naar de perrons op te nemen in het plan
Vraag naar spreiding van de treinen over het uur
De vraag naar een bredere spreiding van de treinen werd reeds opgenomen in het plan.
18) Rosdamstraat
Bezwaarschrift: 2, 5
Vraag om de Rosdamstraat als veilige fietsroute uit te bouwen. Deze straat geniet de voorkeur tov
fietsroute via Baron de Gieylaan. Geen P&R aan Rosdamstraat.
Het autoprobleem in de Rosdamstraat wordt veroorzaakt door het knelpunt aan Driesleutels. Er
wordt gevraagd om in het mobiliteitsplan dit knelpunt aan te kaarten. De Rosdamstraat ligt volledig
op het grondgebied van de stad Gent. De uitbouw van de Rosdamstraat als fietsroute is bijgevolg
een suggestie naar de stad Gent toe, evenals de mogelijke P&R. De mobiliteitsraad wenst de aanleg
van de fietspaden langs de Baron de Gieylaan niet in twijfel te trekken.
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19) Schoolvervoerplan
Bezwaarschrift: 6, 31
De opmaak van een schoolvervoerplan kan enkel in samenwerking met de gemeente
Het bezwaar is terecht, dit moet met de gemeente bekeken worden
20) Snelheidsregeling te statisch
Bezwaarschrift: 6
De mobiliteitsraad vraagt het behoud van een dynamisch snelheidssysteem aan beide schoolzones
Polderdreef en Vredestraat. Dit valt immers beter op.
21) Sportwegel
Bezwaarschrift: 6, 33
Bezwaar tegen de suggestie om Sportwegel als langparkeerplaats te gebruiken voor de
Erasmusschool
Het parkeren op de Sportwegel is te ver van de school Erasmus voor ouders met kleine kinderen. Als
de nieuwbouw van Erasmus af is komen er 30 parkeerplaatsen vrij op de site, deze worden
voorbehouden voor leerkrachten. Parking op de Sportwegel kan ook gebruikt worden om te
parkeren voor het speelbos/Parkbos.
22) Stationsstraat
Bezwaarschrift: 1, 6
Bezwaar tegen het voorstel om de Stationsstraat als fietsstraat uit te bouwen.
De mobiliteitsraad is van mening dat het huidige dubbelrichtingsfietspad verbreed kan worden om te
voldoen aan de breedte van een fietssnelweg. Dit is veiliger voor de fietsers. Het huidige
eenrichtingsverkeer voor de auto’s blijft.
Onderstaande conclusie werd geformuleerd door de administratie:
Dit advies gaat in tegen de plannen van de provincie. Het project van de fietssnelweg werd reeds
voorgelegd op de RMC en goedgekeurd. Bovendien is het voorstel van de mobiliteitsraad (verbreden
van het dubbelrichtingsfietspad) niet haalbaar gezien dit te dicht bij de opritten van de woningen ligt
en hiervoor ook de riolering opgebroken moet worden.

7

23) Tramlijn 7 niet nuttig voor de Pintenaars
Bezwaarschrift: 6
Het doortrekken van tramlijn 7 wordt in het mobiliteitsplan enkel als een opportuniteit aangegeven
in de mogelijke verre toekomst.
24) Europaplein
Bezwaarschrift: 6, 31
Vraag om verkeerslichten op deze plaats weg te doen en voorrangsregels met de Boudewijnlaan en
Fabiolalaan te herzien
Verkeerslichten schrappen, dit wordt niet door de raad gevolgd, wel is opgenomen om de regeling
beter af te stemmen. Voorrangsregels/parkeren herbekijken; is opgenomen in mobiliteitsplan als
“herinrichten Europaplein” zonder specifieke uitwerking.
25) Parkeren Parkbos
Bezwaarschrift: 4, 31
Bezwaar tegen het gebruik van de Scheldeveldestraat als parking voor het speelbos. Vraag om
parking te voorzien tussen brug en Florastraat.
De parkeerplaats aan de spoorwegbrug wordt door ANB niet als parking voorzien. De parkeerplaats
kan voorzien worden in de Florastraat. Er is ook nood aan parkeerplaats in de buurt van het speelbos.
Vraag om ook fietsenstallingen te voorzien op carpoolparking Den Beer
Niet behandeld door de mobiliteitsraad.
In de concrete plannen voor de carpoolparking Den Beer zijn al fietsenstallingen opgenomen
26) Parkeren centrum en station
Bezwaarschrift: 6, 12, 31, 32, 35
Suggestie om schuinparkeren te voorzien in het centrum i.p.v. het voorstel van langsparkeren.
Voorstel om dwarsparkeren in de Baron de Gieylaan te behouden.
De mogelijkheid van zowel schuin- als langsparkeren is opgenomen in het mobiliteitsplan, dit is veel
veiliger voor de fietsers dan dwarsparkeren.
Bezwaar tegen betalend parkeren
Dit wordt niet voorzien in het voorliggend mobiliteitsplan
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Vraag om bijkomende parking in de Florastraat op MLT te voorzien ipv LT
Parkeerzone aan station gaat samen met de ontwikkeling van projectzones, dit kan beter op
middellange termijn geplaatst worden.
Vraag om 2+1 parkeerplaats per wooneenheid in de projectzones aan het station op te leggen
Aantal parkeerplaatsen projectzones is onderdeel van het RUP Centrumbocht
Parkeren achter de kerk is niet voorzien in het RUP Centrumbocht en moet bijgevolg geschraot
worden uit het mobiliteitsplan
De mogelijkheid van een parking achter de kerk is wel degelijk opgenomen in het ontwerp RUP
Centrumbocht
27) t Kruisken
Bezwaarschrift: 6, 9, 10, 31
Vraag om ’t Kruisken toch te knippen op de brug, Anderzijds pleidooi om dit niet te doen en
fietspaden aan te leggen.
De mobiliteitsraad volgt de visie van een volledige heraanleg van ’t Kruisken met fietspaden en
zonder knip.

28) Veldwegen
Bezwaarschrift: 35
Behoud van onverharde wegen, en verharde wegen, waar mogelijk terug omzetten naar onverharde
wegen
Niet behandeld door de mobiliteitsraad.
De gemeente beschikt over een tragewegenplan, waarin alle onverharde wegen zijn opgenomen.
Daarnaast werkt de VLM in de Scheldevallei en het Parkbos aan een nieuw netwerk van trage wegen
29) Verkeersdrempels
Bezwaarschrift: 6, 12
Verkeersdrempels en verkeerskussens zijn gevaarlijk, de automobilisten letten dan immers niet op de
overstekende voetgangers. Verkeersborden moeten voldoende zijn om de maximale snelheid aan te
geven
Niet behandeld door de mobiliteitsraad
Verschillende onderzoeken hebben uitgewezen dat infrastructurele maatregelen wel degelijk nodig
zijn om het gewenst snelheidsgedrag af te dwingen. Enkel verkeersborden plaatsen is onvoldoende
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30) Zone 30
Bezwaarschrift: 3, 6, 12, 31, 32, 35
Vraag naar zone 30 in de Eeuwfeestlaan
De mobiliteitsraad stelt voor om in de Eeuwfeestlaan zone 50 te behouden maar extra
snelheidsremmende maatregelen te voorzien
Vraag om deel Bommelstraat waar kinderopvang Stekelbees zich bevindt als zone 30 schoolomgeving
aan te duiden
Een zone 30 schoolomgeving voor een kinderdagverblijf is wettelijk niet mogelijk.
Zone 30 in alle woonwijken invoeren
De mobiliteitsraad wenst de visie van zone 50 in de woonwijken te behouden
Zone 30 in Blijpoel, Pont zuid & Leenstraat
Niet behandeld door de mobiliteitsraad
Het mobiliteitsplan stelt voor om alle landbouwwegen (waartoe de vermelde wegen behoren) de
maximale snelheid op 50 km/u te brengen.
31) Advies Mina-raad
Vraag om volgende actiepunten op te nemen
- rond punt ter hoogte van De Post ; veilige en duidelijke manier creëren voor de fietsers
om dit rond punt te gebruiken
- handhaving snelheid en plaatsing verkeersborden
- communicatie over de gevoerde acties
- betalend parkeren invoeren
- acties om autogebruik te ontmoedigen op grotere schaal organiseren en meer frequent
- fietsers gescheiden houden van het gemotoriseerd verkeer
Niet behandeld door de mobiliteitsraad. Onderstaande conclusie werd geformuleerd door de
administratie:
De meeste punten komen reeds voor in het ontwerp van mobiliteitsplan (o.a. handhaving snelheid,
communicatie, acties om autogebruik te ontmoedigen, zie flankerende maatregelen). Betalend
parkeren werd niet weerhouden omdat het enkel zou zorgen voor een verschuiving van de
parkeerdruk naar de woonstraten. Het plan omvat de aanleg van verschillende gescheiden
fietspaden. De rotonde De Post kan meegenomen worden in de aanleg van fietssuggestiestroken in
de Baron de Gieylaan.
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