MOBILITEITSRAAD
- - Woensdag 18.04.2018 / 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

David Lenaerts

X

vrije basisschool Zevergem

Kristoffel Loos

X

gemeenschapsschool De Kleine Prins

Ann Stur

X

leefschool De Boomhut

Cindy Vermeersch

X

erasmus atheneum

Evelyne Gomes

X

Miguel Detemmerman
één afgevaardigde vanuit de Fietsersbond:

VOORZITTER

één afgevaardigde vanuit de MINA-raad:

X

Guy Maes

één afgevaardigde vanuit de Seniorenraad:
één afgevaardigde vanuit de Jeugdraad:

Joe Rogge

X

X

Anniek Decock

X

PLAATSVERVANGEND LID GECORO 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

CD&V

Frans Naessens

X
X

leden met raadgevende functie:
gemeentelijke administratie

Arnout Laureys

gemeentelijke administratie

--

Ontwerper mobiliteitsplan

Patrick Maes

politiezone

Luc De Vos

politiezone

Werner Vlaeminck

X

X
X

Agenda

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Goedkeuring vorig verslag (24 januari 2018 + 14 maart 2018)
Mobiliteitsplan – stand van zaken
Prioritaire lijst flankerende maatregelen mobiliteitsplan
Parkeerverbod Park ter Poldere
Hof Ter Langeveld zichtbaarheid
Hoogtebegrenzer en signalisatie tunnel Langevelddreef
Voorrangsregeling rotonde Groenstraat – Polderbos
Indeling kruispunt Florastraat - Langevelddreef

Autoloze wijkdag
Lopende punten
Varia

1. Goedkeuring vorig verslag (24 januari 2018 + 14 maart 2018)
In het verslag van 14 maart 2018 is er op het bezwaarschrift van de MINA-raad een advies van de
mobiliteitsraad geformuleerd. Dit werd echter niet behandeld tijdens de vergadering. Er zal duidelijk
geformuleerd worden in het verslag dat dit niet het advies van de mobiliteitsraad is.
In het verslag wordt er ook vermeld dat de parking in de Sportwegel te ver is voor de leerkrachten. De
parking is echter niet te ver voor de leerkrachten maar voor de ouders. Dit wordt aangepast in het verslag.
2. Mobiliteitsplan – stand van zaken
7 mei: nota naar Regionale Mobiliteitscommissie
28 mei: Regionale Mobiliteitscommissie
9 juni: antwoord van Regionale Mobiliteitscommissie
11 juni: bespreking antwoord van Regionale Mobiliteitscommissie op Schepencollege
15 juni: definitief Mobiliteitsplan klaar voor de Gemeenteraad
25 juni: Gemeenteraad
3. Prioritaire lijst flankerende maatregelen mobiliteitsplan
Op de vorige mobiliteitsraad werd er gevraagd om de flankerende maatregelen van het mobiliteitsplan te
rangschikken op basis van urgentie. Dit werd bevraagd bij de leden van de mobiliteitsraad via een enquête.
Op basis van de uitslag hiervan werden de prioriteiten gedefinieerd:

4. Parkeerverbod Park ter Poldere
Elke ochtend staat het hier zeer vol met auto’s van ouders die hun kinderen naar school brengen. Gezien het
Europaplein verzadigd is parkeren de ouders hier om hun kinderen naar school te brengen. In de
gemeenteraad werd gevraagd om deze situatie te bekijken, gezien de parkeerdruk. De wagens dienen zich
ook steeds op een oprit te draaien van buurtbewoners. De dienst Grondzaken heeft paaltjes geplaatst zodat
er geen auto’s de ingang van de appartementsblokken belemmeren. De vraag is echter herhaald op de
laatste gemeenteraad. De mobiliteitsraad ziet geen probleem in deze (onofficiële) kiss-and-ridezone en is
geen voorstander van een parkeerverbod. Door een parkeerverbod zou het probleem zich immers verleggen
en de hinder van het parkeren ’s ochtends en ’s avonds is in het algemeen beperkt. Er wordt geadviseerd
om, eenmaal de volledige breedte van de straat eigendom is van de gemeente, deze situatie te herbekijken.

5. Hof Ter Langeveld zichtbaarheid
Bewoners van het Hof ter Langeveld hebben vaak problemen bij het uitrijden van hun woning. Klanten van
de naburige winkels (kapper, viswinkel, logopedist…) parkeren bij drukte immers voor de straat, aangezien
veel mensen niet zien dat dit een straat is. Hierdoor zijn de bewoners soms ingesloten en kunnen er ook
geen voertuigen de straat inrijden. Ook als er niemand voor de straat staat, is het zicht bij het uitrijden
miniem als er grote voertuigen langs geparkeerd staan. De mobiliteitsraad adviseert om haaietanden te
schilderen ter hoogte van Hof ter Langeveld en het fietspad te markeren met belijning.

6. Hoogtebegrenzer en signalisatie tunnel Langevelddreef
De tunnel in de Langevelddreef onder de spoorweg zal na de werken even hoog zijn als voor de werken. De
signalisatie wordt echter aangepast: vroeger werd er gesignaleerd dat de tunnel 2m90 was, maar wettelijk
moet er 30 cm speling gerekend worden. De nieuwe signalisatie zal dus op 2m65 staan. Dit zal uitgebreid
gecommuniceerd worden. De mobiliteitsraad gaat akkoord met deze nieuwe configuratie.
7. Voorrangsregeling rotonde Groenstraat – Polderbos
Gezien de asfalt van de rotonde aan het Polderbos wordt afgefreesd en vernieuwd in het kader van de
werken van de Langevelddreef, zal ook de belijning op straat verdwijnen. Van dit moment kan er gebruikt
gemaakt worden om de fietsregeling aan de rotonde te herbekijken. Veel fietsers fietsen immers

tegenrichting in op de rotonde. De mobiliteitsraad gaat akkoord om beide oversteekplaatsen dubbelrichting
te maken en fietsers in de voorrang te houden. De Groenstraat wordt fietsstraat vanaf het kruispunt met het
Groenpark.

8. Indeling kruispunt Florastraat - Langevelddreef
De plannen in de Langevelddreef werden recent gewijzigd om het fietspad naar de tunnel, komende van de
rotonde Begoniapark, veiliger te maken. De situatie aan de Spoorweglaan-Florastraat was echter nog een
knelpunt. De gemeente vraagt advies van de mobiliteitsraad over het nieuwe ontwerp voor dit kruispunt.
De mobiliteitsraad ziet geen meerwaarde in de oversteekplaats voor fietsers. Het zebrapad mag wel blijven
waar dit ingetekend is. Op die manier is het stukje dubbelrichtingsfietspad voor de bushalte ook niet meer
nodig. De rode thermoplast voor de ventweg en de bushalte is wel een goede zaak. De fietssuggestiestrook
langs de kopse kant van de tunnel moet verder van de tunnelmuur geplaatst worden, zodat auto’s meer
naar voor kunnen komen. De vraag wordt gesteld om de verkeersborden aan de tunnel te verhogen, zodat
auto’s de fietsers zeker zien komen. Bijkomend wordt er ook gevraagd om rubberen biggenruggen te
voorzien op de Langevelddreef bij de uitgang van de tunnel (rotonde Begoniapark), zodat auto’s niet linksaf
de tunnel kunnen inslaan. De signalisatie van de hoogte van de tunnel moet aan de afslag richting de
Florastraat geplaatst worden zodat hoog verkeer dit tijdig ziet.
Schepen Van Neste licht toe dat er voorzien is om voetgangers toe te laten door de spoorwegtunnel gezien
de fietspaden verbreed zijn. De mobiliteitsraad is hier geen voorstander gezien de breedte toch beperkt is en
de snelheid hoger is dan op platte stukken fietspad.
In de tunnel zal er ook een volle witte lijn geschilderd, zowel in het midden van de weg als langs beide
zijkanten. Op die manier zal er een vernauwend effect optreden en zal dit de snelheid van voertuigen
minderen.

9. Autoloze wijkdag
Vorig jaar is het eerste initiatief genomen om een autoloze wijkdag te organiseren. Dit is in goede aarde
gevallen, maar er is ook reactie gekomen dat het initiatief te laat geweten was. De bedoeling is om dit jaar
vroeger te communiceren zodat meer wijken kunnen deelnemen. De communicatie wordt dus opgestart
zodat we voor de zomer al een zicht hebben over het aantal deelnemende wijken. In 2018 is de autoloze
wijkdag vastgelegd op 16 september 2018.

10. Lopende punten
Deze zijn in orde gesteld:


Verkeersbord vlak voor zebrapad in Polderbos wordt verplaatst zodat het onmogelijk wordt om vlak



Fietspad markeren aan oversteekplaatsen tussen Vredestraat/Kasteellaan en Keistraat (23.09.2015)



Plaatsen bord D10 langs fietspad in deel tussen spoorweg (Florastraat) en rotonde aan de Keistraat

voor het zebrapad te parkeren (23.04.2015)

in beide richtingen (23.09.2015)


Eeuwfeestlaan: De raad stelt voor om een witte middellijn te schilderen over een afstand van
ongeveer 10 meter (vanaf het verkeersplateau tot ‘het einde van de paaltjes’). (21.06.2017)

Voor deze twee zaken worden de borden besteld.


Berkenlaan/Keistraat en Twee Dreven/Keistraat: stopbord met onderbord "fietsers en bromfietsen in



In de Nazarethstraat (komende van de spoorweg richting centrum) zou er vlak voor het kruispunt

2 richtingen" (25.11.2015) niet in orde in Twee Dreven + vraag naar bijkomende straten
met de Nazarethstraat een bord B15f moeten worden geplaatst. (19.10.2016)

Volgende zebrapaden worden meegenomen met de wegmarkeringen:


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 fietspad ter hoogte van de affichekolom. (25.10.2017)



Ook een zebrapad ter hoogte van de toegang van de school Erasmus is welkom om de leerlingen



De mobiliteitsraad is verdeeld over het nut van een zebrapad naar een straat zonder voetpaden. Er

veilig te laten oversteken. (20.12.2017)
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. (20.12.2017)
In dit punt ziet de dienst Grondzaken geen meerwaarde, maar dit zal voorgelegd worden aan het college:


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. (25.10.2017)

11. Varia
-

Rondpunt de Post: elke fietsersoversteek plaats heeft voorrang, behalve deze in de Baron de Gieylaan
(kant boekshop Marian). Deze voorrangsregeling zal aangepast worden. Ook aan de oversteekplaats
Vyncke-Kasteellaan is de voorrangsregeling niet consequent.

-

Op maandag 16 april begint het Agentschap Wegen en Verkeer met de aanleg van de spitsstrook op de
E17 tussen De Pinte en de verkeerswisselaar Zwijnaarde. De werken duren tot 30 april. (9/4)

-

Tijdens de wintermaanden besteedden de wijkinspecteurs van de politiezone Schelde-Leie extra
aandacht aan de zichtbaarheid van de fietsers. In totaal werden 860 fietsen gecontroleerd. 'Maar' 17
fietsers (2%) waren niet in orde en werden beboet. (23/3)

-

Daar de maatregelen tegen sluipverkeer en voor een vlottere doorstroming op de N60 soms te drastisch
bleken voor de lokale bewoners gebeurden begin maart enkele bijsturingen.

De data van de mobiliteitsraad in 2018 zijn:
- 23 mei 2018
- 27 juni 2018
- 26 september 2018
- 24 oktober 2018
- 28 november 2018
- 26 december 2018 verplaatst naar 19 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

