MOBILITEITSRAAD
- - Woensdag 26.09.2018 / 20u00-…/ Raadzaal De Pinte - leden met stemgerechtigde functie (21):

AANWEZIG
Frank Van hoorde
ONDERVOORZITTER /
EFFECTIEF LID GECORO

VERONTSCHULDIGD

X

Els Van Gelder
Hendrik De Speele

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

AFWEZIG

X
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

Alissa Van Dingenen

X

Erasmus atheneum ouderraad

Evelyne Gomes

X

Erasmus atheneum directie

An-Katrien Choueiri

X

Joe Rogge

X

één afgevaardigde vanuit de Fietsersbond:

VOORZITTER

één afgevaardigde vanuit de MINA-raad:

Guy Maes

X

één afgevaardigde vanuit de Seniorenraad:

Anniek Decock

X

één afgevaardigde vanuit de Jeugdraad:

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

één afgevaardigde vanuit elk afdeling van de Gezinsbond:

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

Mark Van Neste

Ruimte

Colette Verslyppe

N-VA

Alexander Vanryckeghem
Rene Steyaert

X

X
X
X

Open VLD

Rita De Jaegher

X

CD&V

Frans Naessens

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. Goedkeuring vorig verslag (27 juni 2018)
2. Stand van zaken
3. Meldingen
a. Fietsers in voetgangerstunnel station
b. Snelheid Molenstraat
c. Zichtbaarheid Groenpark – Groenstraat
d. Berkenlaan – fietsers op de baan
e. Paarden Beekweg
4. Oversteekplaats voetgangers Den Beer
5. Parkeerplaatsen elektrische voertuigen
6. Operatie perforatie
7. Advies verkaveling Oude Gentweg
8. Evaluatie autoloze wijkdag
9. Varia
1. Goedkeuring vorig verslag (27 juni 2018)
Punt 4: Commissaris De Vos heeft metingen laten uitvoeren in de Leeuwerikstraat. 0,55% van de
passanten rijdt sneller dan 60. Er werd gemeten van 23 augustus tot 3 september. Gemiddelde snelheid
35, maximale snelheid 72. De mobiliteitsraad concludeert dat bijkomende maatregelen niet nodig zijn.
Er wordt opgemerkt dat er meer agendapunten in het verslag stonden dan voorzien in de agenda van die
vergadering.
De voorzitter heeft ook nog een aantal opmerkingen om de leesbaarheid van het verslag te verbeteren.
2. Mobiliteitsplan – stand van zaken
-

Er werden vier verplaatsbare snelheidsinformatieborden aangekocht. Deze worden vanaf half oktober
ingezet op grondgebied De Pinte

-

De paaltjes op de Grote Steenweg werden geplaatst

-

Het fietspad en voetpad in de Kasteellaan werden doorgetrokken tot aan de ingang van Erasmus. Er
wordt opgemerkt dat het zebrapad aan de ‘verkeerde kant’ van de toegang ligt

-

Er werden 15 Victor Veilig mannetjes gekocht om aan de schoolpoorten te stellen tijdens de start- en
einduren van de school

-

Op 1 oktober wordt een bijkomende parkeerplaats voorgelegd aan de gemeenteraad ter hoogte van
de VBS Zevergem voor personen met een handicap

-

De snelheidszones zijn voorzien om op de gemeenteraad van november voorgelegd te worden en in
voege te gaan op 1 januari 2019

-

Oversteekplaatsen rotonde jeugdhuis zijn voorzien van de nodige signalisatie om fietsers in beide
richtingen te laten oversteken. De haaietanden en dubbele pijlen worden nog geschilderd in oktober

-

De werken in de Keistraat zijn bezig en duren tot eind oktober

-

De nieuwe oprit van de E17 wordt binnenkort aangelegd, er is bijgevolg verkeer op versmalde
rijstroken ter hoogte van de werfzone

3. Meldingen
a. Fietsers in voetgangerstunnel station
Een inwoner vraagt of er bovenaan de tunnel van het station omegabeugels kunnen komen, zoals
onderaan. Op die manier worden fietsers verplicht reeds bovenaan af te stappen.
De mobiliteitsraad bespreekt de mogelijkheid om bovenaan ook beugels te zetten of deze van
onderaan te verplaatsen naar het midden/naar boven. Er wordt besloten om de situatie te laten
zoals het nu is.

b. Snelheid Molenstraat
Een bewoner laat weten dat er te snel gereden wordt in de Molenstraat. De politie heeft controle
gedaan en laat weten dat de v85 lager is dan 50 km/uur. De politie merkt op dat er langs de kant
van de brug naar Zwijnaarde geen signalisatie staat van 50 km/uur, waardoor hier zelf 70 km/uur
mag gereden worden. De aanpassing naar 50 zal gebeuren in het kader van de invoer van de zonale
snelheidsregeling.
c. Zichtbaarheid Groenpark – Groenstraat
Een bewoner heeft laten weten dat de zichtbaarheid, komende uit het Groenpark aan de kapper,
door de parkeerplaatsen in de Groenstraat belemmerd wordt en vraagt om een spiegel. De
mobiliteitsraad heeft dit reeds in het verleden behandeld en is van mening dat er geen spiegel nodig
is.
Er wordt opgemerkt dat aan de andere uitgang van het Groenpark (thv tunnel Langevelddreef) de
haag te hoog en breed is om het aankomend verkeer te kunnen zien. Deze eigenaars werden reeds
aangeschreven om de haag te snoeien.
d. Berkenlaan – fietsers op de baan
Fietsers komende van het station via de Spoorweglaan dienen van het nieuw aangelegde fietspad
plots op de baan te komen om rechtdoor te kunnen fietsen. Dit is een beweging die automobilisten
niet verwachten en dit zorgt voor een gevaarlijke situatie. Een fietssuggestiestrook aanleggen gaat
niet, gezien de voorrang van rechts, op dit kruispunt. Er zal daarom een bord A7a met onderbord
‘fietsers op de rijweg’ geplaatst worden.
De gemeente brengt momenteel alle kruispunten in kaart om de zichtbaarheid te optimaliseren op
deze kruispunten.

e. Paarden Beekweg
Een inwoner heeft opgemerkt dat er paarden passeren in de Beekweg, waardoor fietsers niet kunnen
passeren. De mobiliteitsraad besluit dat er geen verbod nodig is.
4. Oversteekplaats voetgangers Den Beer
Op het kruispunt Den Beer is het onduidelijk waar voetgangers en fietsers de Grote Steenweg
kunnen oversteken. Hier passeren echter veel kinderen van en naar school, er zijn hierdoor ook al
(lichte) ongevallen gebeurd. Voor voetgangers is er echter geen probleem en kan de situatie blijven
zoals ze is. Voor de fietsoversteekplaats kan er gewacht worden tot er zekerheid is over de situatie
op het kruispunt Grote Steenweg – N60. Indien deze afgesloten wordt op lange termijn kan de
voorrang gewijzigd worden aan Den Beer en kan hierbij ook rekening gehouden worden met een
fietsoversteekplaats.
5. Parkeerplaatsen elektrische voertuigen
Een bewoner vraagt de parkeerplaats voor zijn woning te reserveren voor elektrische auto’s.
Hij plaats daarvoor op eigen kosten een laadpaal en zou deze ter beschikking willen stellen van de
andere inwoners uit de straat. Hierrond dient een reglement te worden opgemaakt met een aantal
voorwaarden voor de goedkeuring (zoals geen oplaadkabel over het voetpad). De gemeente laat dit
verder juridisch onderzoeken en zal dit verder uitwerken.
6. Operatie perforatie
Vlaanderen gaat subsidies uitreiken om verhardingen te vervangen door groene of
waterdoorlaatbare ondergronden. In De Pinte zijn er ook (kleinere) verhardingen die kunnen
aangepakt worden: de parkings van het OCP, het Europaplein, de parking van de Carrefour…
Daarnaast zijn er ook openbare wegen met een te brede/overbodige verharding: Hof ter Langeveld,
één van de twee armen van de Borluutlaan naar de G. Gezellelaan, de eilanden van de H.
Consciencelaan, Leliestraat … Op die manier zouden de wijken ook kindvriendelijker worden.
De mobiliteitsraad stelt voor om dit ook op de agenda van de andere adviesraden te plaatsen.
7. Advies verkaveling Oude Gentweg
De mobiliteitsraad is van oordeel dat het veiliger is om een oprit te hebben waar men voorruit kan
afrijden dan er achteruit te moeten afrijden. Dit is prioritair. Hierdoor moet desnoods een boom
verwijderd worden op openbaar domein. De mobiliteitsraad geeft bijgevolg positief advies voor het
voorgestelde ontwerp.
8. Evaluatie autoloze wijkdag
Er deden dit jaar 6 wijken mee met de autoloze wijkdag: Varentschoot, Toutefais, Dorp Zevergem,
Acacialaan, Hugo Verriestlaan en de Van Eycklaan. Dit is een wijk meer dan vorig jaar. De activteiten
lagen in dezelfde lijn: taart en koffie, buurtdrink, kinderen met fietsjes op straat …
Er is geen evolutie naar meer wijken. De timing (na speelstraat en kermisweekend) zou hier een
oorzaak van kunnen zijn. De activiteit kadert echter in de nationale campagne van de Week van de
Mobiliteit, een andere datum voorstellen is dus niet gewenst. De gemeente kan naar volgend jaar
toe de contactpersonen van iedere wijk persoonlijk op de hoogte brengen van dit initiatief, zodat zij
er iets rond kunnen organiseren. Dit kan ondersteund worden door de dienst Vrije Tijd, omdat niet
iedereen weet hoe ze een dergelijke activiteit kunnen organiseren (op administratief vlak).

9. Varia
De data van de mobiliteitsraad in 2018 zijn:
- 24 oktober 2018
- 28 november 2018
- 26 december 2018 verplaatst naar 19 december 2018
De volgende zaken staan alvast op de agenda:
a) Verslag vorige vergadering (24 januari 2018)
b) Punten aangebracht door de vertegenwoordigers van de andere adviesraden
1. Oversteekplaats Veldstraat
c)

Lopende zaken

d) Varia

