MOBILITEITSRAAD
- - Woensdag 27.06.2018 / 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

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

vrije basisschool Zevergem

Kristoffel Loos

gemeenschapsschool De Kleine Prins

Ann Stur

X

leefschool De Boomhut

Cindy Vermeersch

X

erasmus atheneum

Evelyne Gomes

X

Miguel Detemmerman

X

Joe Rogge

X

Guy Maes

X

één afgevaardigde vanuit de Fietsersbond:

VOORZITTER

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

X
X

Anniek Decock

X

PLAATSVERVANGEND LID GECORO David Lenaerts

X

Jules Vertriest
één afgevaardigde vanuit de GECORO:

Peter Hofman

één afgevaardigde van de lokale ondernemersraad:

Luc Vermassen

X
X
X

één afgevaardigde vanuit elk afdeling van de Gezinsbond:
Gezinsbond De Pinte

Eric Verstuyft

Gezinsbond Zevergem

Luc Van Melckebeke

X
X

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

Leen Gryffroy
Mark Van Neste

X
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

politiezone

Luc De Vos

politiezone

Werner Vlaeminck

leden met raadgevende functie:

X

Agenda

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Goedkeuring vorig verslag (18 april 2018)
Mobiliteitsplan – stand van zaken
Locatie snelheidsinformatieborden
Snelheid Leeuwerikstraat
Snelheid Varentschoot
Fietsers rechtsaf door het rood
Stationsstraat fietsstraat
Tweerichtingsverkeer fietsers Aan de Bocht
Toegang perron spoor 4
Autoloze wijkdag
Lopende punten
Varia

De agendapunten 3, 7 en 9 werden last minute toegevoegd en niet op voorhand doorgestuurd.
1. Goedkeuring vorig verslag (18 april 2018)
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.
2. Mobiliteitsplan – stand van zaken
Het mobiliteitsplan werd op de gemeenteraad van 25 juni 2018 goedgekeurd. Er zijn een aantal opmerkingen
gekomen uit de gemeenteraad. Kleine opmerkingen zullen meegenomen worden, zoals dat het fietspad tussen
de spoorwegovergang Bommelstraat – Polderbos en Polderbos – Pintestraat op het zelfde moment uitgevoerd
dienen te worden. Dit was gesplitst omdat het laatste gedeelte op de BFF-route ligt, waardoor dit sneller gestart
kan worden door subsidiëring. De aanpak van de mobiliteit rond site Erasmus zal bv. niet enkel met het
Erasmus maar met alle partners van de site besproken worden.
De N60c is een fietsroute geworden aangezien er geen fietsverkeer wordt toegelaten op de N60. De paaltjes
worden nog voorzien voor het bouwverlof. Het voetpad in de Florastraat wordt na het bouwverlof hersteld.
De punten van het mobiliteitsplan worden deze zomer voorbereid, zodat deze nog in het najaar uitgerold kunnen
worden (fietssuggestiestroken Pintestraat – Baron de Gieylaan, snelheidsinformatieborden, doortrekken fietspad
Kasteellaan, verbetering voetpaden Koning Albertlaan, toegang perron 4…)
3. Locatie snelheidsinformatieborden
De dienst Grondzaken stelt voor om 8 vaste borden (1 in elke rijrichting) te voorzien in de omgeving van de
scholen te Polderbos, Baron de Gieylaan, Vredestraat en Dorp Zevergem. Bijkomend kunnen er twee
verplaatsbare borden aangeschaft worden die op verschillende locaties in De Pinte ingezet kunnen worden.
De scholen zijn de locaties met de meest kwetsbare personen. In dat opzicht is het goed om de vaste borden
aan de schoolingangen te plaatsen, zodat bestuurders op hun snelheid gewezen worden. Er wordt echter
opgemerkt dat deze dan gedurende de vakantieperiode niet nuttig besteed worden en dat er ook een
gewenningseffect zal optreden na verloop van tijd. Het voordeel van de verplaatsbare borden is bovendien dat
deze geplaatst kunnen worden op knelpunten (met sluipverkeer). De politie laat ook weten dat deze borden
geplaatst kunnen worden op locaties waar er frequent snelheidsovertredingen zijn. De mobiliteitsraad vraagt
dan ook aan de politie om op de locaties waar de borden gestaan hebben snelheidscontroles te houden.
De mobiliteitsraad adviseert om te investeren in 4-6 verplaatsbare borden, die van locatie gewijzigd kunnen
worden.

4. Snelheid Leeuwerikstraat
De Leeuwerikstraat is een voorrangsweg, waardoor de snelheid niet gerespecteerd wordt. Er wordt gevraagd
aan de politie om een snelheidsmeting te houden.
5. Snelheid Varentschoot
Er ligt reeds een verkeersplateau in de Varentschoot. Dit is bovendien een doodlopende straat, dus het
merendeel van het autoverkeer zijn inwoners van de straat zelf. Er wordt voorgesteld om te wachten tot het
einde van de werken Langevelddreef omdat extra verkeer mogelijk verkeer is dat verkeerd omrijdt. Nadien
kunnen er nog snelheidsmetingen gebeuren. Als de inwoners overeenkomen kunnen zij ook een woonerf
invoeren.
6. Fietsers rechtsaf door het rood
Het kruispunt aan het Europaplein leent zich ertoe om fietsers door het rood rechtsaf te laten slaan. Dit gebeurt
nu al regelmatig. Er zijn echter nog niet veel mensen die de symboliek van dit bord kennen. Schepen Van Neste
licht toe dat de lichtenregeling op dit kruispunt ook herbekeken zal worden. Een oplossing met
voorsorteerstroken is echter niet mogelijk. De mobiliteitsraad gaat akkoord om dit bord te voorzien komende uit
de Polderdreef richting het centrum en komende uit de Vredestraat.
7. Stationsstraat fietsstraat
De fietssnelwegen zijn een project van het Vlaams gewest en de provincie en worden ook door hen volledig
betaald. Het ontwerp voor de fietsstraat in de Stationsstraat is reeds door de GBC en RMC goedgekeurd. De
voorbereiding van de aanbesteding is bezig, de uitvoering hiervan is voorzien in het najaar. Het gedeelte van de
fietssnelweg F7 naar Deinze, tussen de Nijverheidsstraat en de Keistraat, wordt uitgevoerd in het voorjaar van
2019.
Het voorstel van de mobiliteitsraad om het dubbelrichtingsfietspad te gebruiken als fietssnelweg is niet mogelijk,
gezien de beperkte breedte. Een fietssnelweg moet immers minstens 3 meter breed zijn, met bijhorende
schrikafstand aan elke kant van 1 meter. Die ruimte is er nu niet. Er werd dus beslist om van de Stationsstraat
een fietsstraat te maken, waarbij de fietsers in beide richtingen kunnen rijden. De straat is 4 meter breed, wat
voldoende is om als fietser een auto te kruisen. De auto’s zullen hiervoor hun snelheid moeten aanpassen en
voorrang verlenen aan de fietsers.
Ter hoogte van het station zal de fietsstraat de volledige breedte van de baan innemen. Ter hoogte van het
station heeft de provincie de blauwe wegmarkering op de wegenis geplaatst in plaats van op het fietspad. De
gemeente heeft aan de provincie gevraagd deze markering te verwijderen, gezien dit momenteel verwarrend
werkt: fietsers dienen op het fietspad te rijden maar door de wegmarkering op straat fietsen er veel op straat,
wat de automobilisten komende van de tunnel niet verwachten.
Er wordt gevraagd waarom de beide kanten van de tunnel geen fietsstraat worden. Dit zal nog besproken
worden met de provincie.
8. Tweerichtingsverkeer fietsers Aan de Bocht
Er komen regelmatig meldingen binnen waarom er langs Aan de Bocht geen fietsers in beide richtingen mogen
fietsen. Fietsers komende uit de tunnel of van de Carrefour Market die naar de fietssnelweg/station willen rijden,
dienen momenteel naar de rotonde te rijden en daar te draaien om terug te keren. Inwoners stellen de vraag
om dit stuk toe te laten in beide richtingen voor fietsers.
De politie laat weten dat de breedte van de straat voldoende breed moet zijn om als auto een fietser te kunnen
kruisen. Er wordt ook opgemerkt dat de zichtbaarheid hier niet optimaal is en dat er eventueel spiegels kunnen
komen om de zichtbaarheid te verbeteren. De fietsstraat kan ook doorgetrokken worden voorbij de bocht, zodat

voor alle weggebruikers duidelijk is dat er zowel fietsers als auto’s kunnen komen. De gemeente bekijkt de
mogelijkheid om het voetpad te verwijderen en de rode asfalt van de fietsstraat door te trekken, zodat de straat
breed genoeg is om fietsers in beide richtingen toe te laten.
De borduur aan de tunnelmuur blijft behouden in bestaande toestand. Fietsers richting de rotonde dienen Aan
de Bocht te volgen.
9. Toegang perron spoor 4
Er wordt voorgesteld om aan de beide uiteinden van het perron 4 in de Florastraat een toegang te maken voor
pendelaars. Zo kunnen de mensen die hun auto’s geparkeerd hebben snel het perron bereiken. Een trap is
hiervoor voldoende. Deze trap wordt best uitgevoerd met een helling ernaast zodat de pendelaars een fiets
kunnen meenemen. Rolstoelgebruikers dienen dus afgezet te worden aan het station zelf.
10. Autoloze wijkdag
Op 16 september gaat de Autoloze wijkdag door. Inwoners kunnen aanvragen om hun wijk autovrij te maken
via grondzaken@depinte.be. De gemeente voorziet de nodige nadars en vergunning om de straat af te sluiten.
Deze actie zal nog gecommuniceerd worden via het infoblad en andere media. Aanvragen kunnen ingediend
worden tot eind augustus.
11. Lopende punten
Op de gemeenteraad van 25 juni 2018 werd het ontwerp van de Keistraat tussen de Rosdamstraat en de
rotonde Baron de Gieylaan goedgekeurd. De gemeente voorziet in een nieuwe weg op grondgebied De Pinte. De
oude asfalt op grondgebied Gent wordt behouden als dubbelrichtingsfietspad en zal in het kader van de werken
aan de Baron de Gieylaan heraangelegd worden.
Eind augustus wordt de eerste hinder in het kader van de werken N60-E17 verwacht. De aanleg van de afrit van
de E17 naar de N60 zal dan aangelegd worden.
12. Varia
-

Het fietspad van rotonde Polderbos naar de tunnel Langevelddreef zal, ter hoogte van de tunnel,
uitgebroken worden en heraangelegd worden. Dit om de oncomfortabele bult ter hoogte van de
tunnelingang weg te werken.

De data van de mobiliteitsraad in 2018 zijn:
- 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

