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Agenda
1. Goedkeuring vorig verslag (26 september 2018)
2. Lopende zaken
3. Meldingen
a. Voorrangsregeling Heidelaan – Spoorweglaan
b. Toegang voetgangerstunnel station
c. Snelheid Vredestraat
4. Oversteekplaats voetgangers Veldstraat
5. Advies mobiliteit site Erasmus
6. Savaanstraat
7. 2e bewonerskaart blauwe zone
8. Varia
a. Verlichting parking Moerkensheide
b. Fietspad Oude Gentweg
1. Goedkeuring vorig verslag (26 september 2018)
Er wordt gevraagd of er nu wel degelijk een ongeval geweest is aan kruispunt Den Beer. Dit gaat
over welgeteld 1 ongeval met een fietser.
Er staan meerdere punten op de agenda die niet aangekondigd waren. De secretaris van de
mobiliteitsraad zal de agenda de dag voordien nogmaals doorsturen indien deze aangepast werd.
2. Mobiliteitsplan – stand van zaken
-

De snelheidsborden worden deze week afgewerkt en zullen binnenkort geplaatst worden

-

De mindervalidenparking aan VBS Zevergem werd aangeduid met de nodige signalisatie

-

De zonale snelheidsregeling wordt voorgelegd op de gemeenteraad van 19 november en zal uitgerold
worden (vermoedelijk) op 1 januari 2018. Dit zal nog duidelijk gecommuniceerd worden in infoblad,
website, e.a.

-

De fietssuggestiestroken zullen geplaatst worden in het voorjaar van 2019, gezien de weerscondities
nu niet ideaal zijn

3. Meldingen

a. Voorrangsregeling Heidelaan – Spoorweglaan
Er is een inwoner die vraagt om de voorrangsregeling op het kruispunt Heidelaan – Spoorweglaan aan
te passen. Dit omdat er wagens met hoge snelheid de bocht nemen komende uit de Heidelaan.
Momenteel geldt er voorrang van rechts en staat er reeds een spiegel in de Spoorweglaan. De
mobiliteitsraad besluit unaniem om de voorrang van rechts te behouden.

b. Toegang voetgangerstunnel station
Een inwoner merkt op dat de nieuwe situatie aan de voetgangerstunnel Spoorweglaan aanleiding geeft
aan fietsers om rechtdoor de tunnel in te rijden. Dit is echter een voetpad, waardoor er niet op
gefietst mag worden. Op de helling van de tunnel zelf staan er omegabeugels en paaltjes om te
verhinderen dat er in de tunnel gefietst wordt. Deze situatie is gelijkaardig aan de vraag van vorige
maand om beugels te voorzien bovenaan de voetgangerstunnel van het station. Hierbij geldt echter
weer dat deze beugels hinderlijk zijn voor rolstoelen, buggy’s, ….
Er wordt gevraagd of de politie eens kan verbaliseren op het fietsen in de voetgangerstunnels.

c. Snelheid Vredestraat
Een inwoner laat weten dat er in de Vredestraat veel zwaar verkeer rijdt dat bovendien ook te snel
rijdt. De inwoner suggereert om de wegversmalling heraan te leggen met een verkeersdrempel. Dit
zou sluipverkeer kunnen zijn dat via het centrum tussen de N43 en N60 rijdt in plaats van via de
Klossestraat. Er wordt geopperd om de routes in de GPS te laten aanpassen, maar dat is niet zo
eenvoudig en tegenwoordig zijn er meerdere applicaties die dit kunnen omzeilen (zoals Waze).

De snelheidsborden van de gemeente zouden geplaatst kunnen worden, maar er moet worden
nagekeken of deze ingezet kunnen worden in variabele zones.
De mobiliteitsraad besluit dat zwaar verkeer niet geweerd kan worden en er geen aanpassingen aan
het straatbeeld nodig zijn.

d. Markering fietspad Charles Peynaertpad
Een fietser heeft een accident gehad met een tegenligger die aan de verkeerde kant van het fietspad
fietste. De fietser vraagt of er geen bijkomende markeringen geplaatst kunnen worden op dit fietspad
om fietsers attent te maken van tegenliggers. De mobiliteitsraad beslist om hier geen bijkomende
maatregelen te nemen.
4. Oversteekplaats voetgangers Veldstraat
Naar aanleiding van de vraag rond de oversteekplaats op kruispunt Den Beer in de vorige
mobiliteitsraad, wordt er nu gekeken naar het kruispunt met de Veldstraat. Fietsers komende van
Den Beer fietsen de Veldstraat in en komen pas later op het fietspad, in plaats van over te steken bij
de haaietanden. Meerdere leden vinden dat de blokjesoversteekplaats voor fietsers uitnodigt om
voorrang te nemen als fietser, waardoor ze zonder opletten oversteken. Het plaatsen van een bord
‘fietsoversteekplaats’ kan echter ook niet geplaatst worden zonder de oversteekplaats te schilderen.
De vraag wordt gesteld of het probleem van fietsers op straat niet veroorzaakt wordt door een slecht
leesbare situatie van dit kruispunt, waardoor (onoplettende) fietsers de Veldstraat inslaan zonder
slechte bedoelingen, maar omdat ze de weg naar het fietspad aan de overkant niet kunnen lezen.
Deze situatie kan verholpen worden blokjes op de baan te zetten.
De situatie blijft voorlopig zoals ze is. Er zou wel een B1-verkeersbord moeten komen aan de
omgekeerde driehoekjes. Dit punt wordt hernomen op de volgende mobiliteitsraad, nadat er meer
informatie over de toestand ter plaatse verzameld is om te delen met de raad.
5. Erasmus – advies omgevingsvergunning
De Erasmusschool gaat grote verbouwingen doen en klaslokalen bijbouwen op hun site. Er komen
voorlopig 23 containerklassen om dit op te vangen. Deze werken zouden 1 à 2 jaar duren. De
containers komen op de huidige parking, waardoor een groot deel van de huidige parking op de site
tijdelijk niet gebruikt zal kunnen worden. Deze wagens zouden best op de parking in de Sportwegel
parkeren gedurende de werken. Er wordt voorgesteld dat de school het intern mobiliteitsplan verder
aanvult met aantal leerkrachten, vervoersmodi, ….
Het oudercomité laat weten dat zij dit al 2x bekeken hebben en ingediend hebben bij de gemeente,
maar dat daar geen reactie op is gekomen. Het gaat immers niet alleen om het parkeerprobleem
voor leerkrachten maar ook over het afzetten van kinderen van verschillende leeftijdsgroepen.
Er wordt gesuggereerd om de groenzone naast het kerkhof te gebruiken. Het eerste gedeelte zou
een kiss-and-ride kunnen worden, de leerlingen zouden met een brug op school kunnen geraken. Dit
werd reeds besproken maar de gemeente wilt deze zone vrijwaren.
Momenteel wordt de Cyriel Buysselaan gebruikt als kiss-and-ride zone voor de leerlingen. Het
pleintje hier zou kunnen ingericht worden met éénrichtingsverkeer om tegengestelde bewegingen
hier te vermijden.
Deze problematiek zal verder besproken worden een kleinere werkgroep.
6. Savaanstraat
De Savaanstraat is momenteel éénrichtingsverkeer van de N60 naar de Grote Steenweg, in het
kader van de minderhindermaatregelen bij de werken aan het afrittencomplex E17-N60. De

Eedstraat is ook geknipt, waardoor bewoners van Eke-Landuit via de Savaanstraat rijden als ze ’s
avonds van de autostrade komen.
Dit houdt echter een gevaarlijke situatie in, omdat er op de N60 90km/u gereden wordt en er dus
plots wagens in de rem gaan staan om de scherpe bocht naar de Savaanstraat te nemen.
Daarom wordt voorgesteld om de Savaanstraat aan de N60 te knippen en de Savaanstraat, komende
van de Grote Steenweg, een doodlopende straat te maken. De mobiliteitsraad gaat hiermee akkoord.

7. 2e bewonerskaart blauwe zone
Bewoners uit de Baron de Gieylaan stellen de vraag naar een tweede bewonerskaart om te mogen
parkeren in de blauwe zone. Er wordt opgemerkt dat een 2e bewonerskaart in veel steden zeer duur
verkocht wordt.
In de LEM-raad is besproken geweest om handelaars die niet in De Pinte wonen, maar een
handelszaak hebben in de Baron de Gieylaan, ook een bewonerskaart te geven. Er wordt ook
opgemerkt dat mensen langdurig parkeren in de blauwe zone en om de 2 uur de parkeerschijf
verzetten.
In het mobiliteitsplan wordt voorzien om de blauwe zone uit te breiden naar de Pintestraat en deel
van het Europaplein. De termijn van 2 uur zou behouden blijven.
Er wordt opgemerkt dat de blauwe zone in De Pinte niet zo groot is en dat er ook buiten de blauwe
zone plaats om te parkeren is (Sportwegel). Bovendien is de blauwe zone ’s avonds niet geldig en
kan men er na het werk gratis parkeren. De mobiliteitsraad oordeelt dat het toekennen van een
tweede bewonerskaart niet nodig is.
8. Varia
1. Fietsstraat Oude Gentweg
Er wordt gediscussieerd over het voorbijsteken van fietsers met de auto in een fietsstraat. Ook het
probleem met speed-pedelecs die op het andere baanvak voorbijsteken en tegenliggers hinderen. De
politie laat weten dat fietsers in een fietsstraat niet voorbijgestoken mogen worden en dat er geen
maatregelen genomen kunnen worden. Met de huidige apparatuur kunnen speed-pedelecs ook niet
bekeurd worden. De snelheidsinformatieborden kunnen ingezet worden om speed-pedelecs te wijzen
op de beperkte snelheid van 30 km/uur op een fietsstraat.
2. Verlichting parking Moerkensheide
De nadars op de parking van Moerkensheide zijn in het donker niet zichtbaar. Er wordt gevraagd of
deze niet verlicht kunnen worden, gezien het daar zeer donker is als de lichten allemaal uit zijn. Er
wordt ook gevraagd of het skate- en omnisportterrein ’s avonds niet verlicht kunnen worden zodat
de jongeren iets kunnen zien.
3. Infoavond GDPR
Dienst Vrije Tijd organiseert op 8 november een infovergadering rond de GDPR.
4. Polderdreef – verharde berm
Er mag niet geparkeerd worden op de verharde berm aan de schoolingang van de VBS in de
Polderdreef. De school vraagt of zij mensen hierover mogen sensibiliseren en of de gemeente
hierrond ook communicatie kan voeren. Hier kunnen eventueel anti-parkeerpaaltjes geplaatst
worden.

5. Snelheidsinformatiebord Bommelstraat
Er wordt opgemerkt dat het snelheidsinformatiebord in de Bommelstraat gericht is op het plateau
(30 km/u) maar toch ingesteld stond op 50 km/uur. Dit wordt meegenomen. De gemeente bekijkt
nog hoe de borden het best opgehangen kunnen worden. De gemeente heeft twee aanhangwagens
aangekocht om de borden op te plaatsen.
6. Zichtbaarheid Deurlestraat
De struik op de hoek van de Deurlestraat met de Heirweg is nog niet gesnoeid waardoor de
zichtbaarheid miniem is. Dit wordt verder opgevolgd.

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

Lopende zaken

d) Varia

