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Openbare vergadering
Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - invoeren zonale
snelheidsregeling
De gemeenteraad
Feiten en context
In de periode 2015 - 2018 werd er gewerkt aan de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan
voor De Pinte.
De eerste fase in dit proces was de oriëntatiefase: het oplijsten van suggesties en knelpunten.
In deze fase werd er geluisterd naar de bekommernissen, ideeën en problemen van de
burgers en adviesraden via verschillende communicatiekanalen. Deze fase vond plaats in het
najaar van 2015. De binnengekomen reacties werden gebruikt om bijkomend
verkeersonderzoek uit te voeren in het voorjaar van 2016.
Het participatietraject (fase 2) startte in het najaar van 2016. De inwoners van De Pinte
konden participeren bij het uitwerken van de voorstellen. Op 30 november 2016 werd er een
inspraakavond georganiseerd in het OCP. Aan de hand van gesprekstafels konden burgers
hun mening geven over de voorstellen die studiebureau Maes uitgewerkt had. Nadien hadden
burgers de mogelijkheid om hun mening te formuleren op de website
www.depinteonderweg.be tot en met 15 januari 2017.
Het openbaar onderzoek vond plaats in de periode van 8 januari 2018 tot en met 28 februari
2018. Om het mobiliteitsplan toe te lichten werd er op 11 januari 2018 een infovergadering
gehouden. In het kader van het openbaar onderzoek werden er 35 bezwaarschriften en 2
adviezen ontvangen. Deze werden behandeld door de mobiliteitsraad van 14 maart 2018. Het
verslag van deze vergadering werd, samen met het goedgekeurde ontwerp van het
mobiliteitsplan, op 7 mei 2018 doorgestuurd naar het Departement Mobiliteit en Openbare
Werken om voor te leggen op de Regionale Mobiliteitscommissie (RMC) van 28 mei 2018. Op
basis van de bezwaarschriften, het advies van de mobiliteitsraad en van de RMC heeft
studiebureau Maes de nodige aanpassingen gedaan aan het mobiliteitsplan.
Gedurende het volledige traject werd de mobiliteitsraad iedere vergadering ingelicht over de
stand van zaken van het mobiliteitsplan: studiebureau Maes heeft een aantal keer het dossier
toegelicht, er werd verslag gebracht van de adviezen van de Gemeentelijke
Begeleidingscommissie, de Regionale Mobiliteitscommissie en de stand van zaken van het
dossier. Er werd meerdere malen advies gevraagd aan de mobiliteitsraad over verschillende
aspecten van het mobiliteitsplan gedurende het volledige traject. De mobiliteitsraad kon ook
iedere vergadering opmerkingen en suggesties geven of vragen stellen.
Het mobiliteitsplan werd uiteindelijk goedgekeurd op de gemeenteraad van 25 juni 2018. In
het mobiliteitsplan is de onderverdeling van De Pinte in zonale snelheidsregimes opgenomen.
Alle wegen op grondgebied De Pinte worden daardoor ingedeeld in 2 snelheidsregimes:
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 Zone 30
 Zone 50
Op het volledige grondgebied van De Pinte geldt een snelheidsbeperking van 50 km/uur.
Hiervan wordt afgeweken in het centrum van De Pinte en Zevergem, waar een
snelheidsbeperking geldt van 30 km/uur. In Den Beer, de Grote Steenweg (Wontergemstraat
- Den Beer) en de Veldstraat (Grote Steenweg - Molenstraat) geldt een snelheidsbeperking
van 70 km/uur. De snelheidsbeperking van 70 km/uur op de Grote Steenweg zal pas
ingevoerd worden na de aanleg van vrijliggende fietspaden. Voorlopig geldt in de Grote
Steenweg dus ook een snelheidsbeperking van 50 km/uur.
Hogere regelgeving








Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen
Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer
Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg en zijn wijzigingen
Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald
Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, laatst gewijzigd bij decreet van
28 maart 2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009

Vorige beslissingen



Besluit van de gemeenteraad van 21 december 2017 betreffende de goedkeuring van
het ontwerp van het mobiliteitsplan
Besluit van de gemeenteraad van 25 juni 2018 betreffende goedkeuring van het
mobiliteitsplan 2018 - 2023

Adviezen








Advies van gemeente Sint-Martens-Latem van 27 januari 2017
Advies van de gemeentelijke begeleidingscommissie (GBC) van 31 januari 2017
Advies van de gemeentelijke begeleidingscommissie (GBC) van 31 mei 2017
Advies van de regionale mobiliteitscommissie (RMC) van 3 juli 2017
Advies van de gemeentelijke begeleidingscommissie (GBC) van 25 oktober 2017
Advies van de mobiliteitsraad van 14 maart 2018 betreffende de bezwaren van het
openbaar onderzoek
Advies van de regionale mobiliteitscommissie (RMC) van 28 mei 2018

Motivering
In het mobiliteitsplan van De Pinte werd voorgesteld om de wegen op grondgebied De Pinte in
te delen in twee snelheidsregimes: zone 30 en zone 50. Om deze snelheidsbeperkingen te
kunnen invoeren dient een algemeen reglement op de politie over het wegverkeer te worden
goedgekeurd door de gemeenteraad.
Plaats in meerjarenplan en budget


2018/P020001.05/0200-01/224107/BESTUUR/CBS/P.IE.03

Met 13 stemmen voor (Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Mark Van Neste, Benedikte Demunck,
Trudo Dejonghe, Jeanine De Poorter - Maes, Leen Gryffroy, Chantal De Vriese, Simon Suys,
Lutgard Vermeyen, Marijke Eeckhout, Marlies Deconinck, Christel Verleyen), 8 onthoudingen
(Frans Naessens, Lieven Lekens, Lieve Van Lancker, Antoine Van Nieuwenhuyze, Willem
Rombaut, Vincent Van Peteghem, Laure Reyntjens, Kathleen Ghyselinck)
Besluit:
Artikel 1.
In de hierna vermelde straten wordt een zonale snelheidsregeling van 30 km/uur ingevoerd:
 Aan de Bocht
 Baron de Gieylaan (van het Kerkplein tot aan de rotonde van de post)
 Bachtenboslaan
 Begonialaan
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 Bomstraat
 Dorp (van de Blijpoel tot de rotonde Pont-Zuid)
 Elsboslaan
 Florastraat (Beekweg tot Hazelaarspad)
 Gloxinialaan
 Groenpark
 Groenstraat
 Hortensialaan
 J. Anthierenslaan
 Kerkplein
 Koning Albertlaan
 Koning Leopoldlaan
 Kunstschildersweg
 Lindenbulk
 Louis van Houttepark
 Moerkensheide
 Moortelbos
 Nijverheidstraat
 Park te Poldere
 Pintestraat (van het Kerkplein tot de Eeuwfeestlaan)
 Polderbos
 Polderdreef (van het Kerkplein tot de Vredestraat)
 Salviapark
 Stationsstraat
 Veldstraat (van de Weldendreef tot rotonde Pont-Zuid)
 Willemsdorp
 Wissenbulk
De afbakening van de zonale snelheidsregeling van 30 km/uur zal worden aangegeven door
middel van de verkeersborden F4a en F4b. Deze zullen geplaatst worden op volgende
locaties:
 Baron de Gieylaan, t.h.v. rotonde post, ri. Kerkplein (IN), ri. rotonde post (UIT)
 Begonialaan, t.h.v. aansluiting Baron de Gieylaan, ri. J. Anthierenslaan (IN), ri. Baron
de Gieylaan (UIT)
 Elsboslaan, t.h.v. aansluiting Nieuwstraat, ri. Moerkensheide (IN), ri. Nieuwstraat
(UIT)
 Dorp, t.h.v. aansluiting Blijpoel, ri. Dorp (IN), ri. Pont-Noord (UIT)
 Florastraat, t.h.v. huisnummer 15, ri. Baron de Gieylaan (IN), ri. Langevelddreef (UIT)
 Florastraat, t.h.v. aansluiting Hazelaarspad, ri. Langevelddreef (IN), ri. Baron de
Gieylaan (UIT)
 Gloxinialaan, t.h.v. aansluiting Baron de Gieylaan, ri. Begonialaan (IN) éénrichtingsverkeer
 Groenstraat, t.h.v. spoorwegtunnel, ri. Polderbos (IN), ri. Langevelddreef (UIT)
 Hortensialaan, t.h.v. aansluiting Baron de Gieylaan, ri. Begonialaan (IN) éénrichtingsverkeer
 J. Anthierenslaan, t.h.v. aansluiting Baron de Gieylaan, ri. Stationsstraat (IN), ri.
Baron de Gieylaan (UIT)
 Pintestraat, t.h.v. aansluiting Eeuwfeestlaan, ri. Kerkplein (IN), ri. Nieuwstraat (UIT)
 Polderbos, t.h.v. aansluiting Bommelstraat, ri. Groenstraat (IN), ri. Bommelstraat
(UIT)
 Polderdreef, t.h.v. aansluiting Eeuwfeestlaan, ri. Polderdreef (IN), ri. Pintestraat (UIT)
 Polderdreef, t.h.v. aansluiting Vredestraat, ri. Kerkplein (IN), ri. N60 (UIT)
 Moerkensheide, t.h.v. aansluiting Beekstuk, ri. Moerkensheide (IN), ri. Beekstuk (UIT)
 Pont-Zuid, t.h.v. huisnummer 29, ri. Dorp (IN)
 Nijverheidstraat, t.h.v. huisnummer 8, ri. Stationsstraat (IN), ri. Van Eycklaan (UIT)
 Salviapark, t.h.v. aansluiting Baron de Gieylaan, ri. Salviapark (IN), ri. Baron de
Gieylaan (UIT)
 Veldstraat, t.h.v. aansluiting Weldendreef, ri. Dorp (IN), ri. Molenstraat (UIT)
Artikel 2.
In enkele straten in een schoolomgeving wordt een variabele zone 30 ingevoerd. Deze geldt
tijdens schooldagen van 7.40 uur tot 8.40 uur, 11.40 uur tot 13 uur en van 15.40 uur tot
16.40 uur. Buiten deze uren geldt een snelheidsbeperking van 50 km/uur. In de hierna
vermelde straten wordt de variabele zone 30 ingevoerd:
 Kasteellaan (van de Vredestraat tot huisnummer 14)
 Polderdreef (van huisnummer 13 tot de Graaf H. Goethalslaan)
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 Vredestraat
De afbakening van de variabele snelheidsregeling van 30 km/uur zal worden aangegeven door
middel van dynamische verkeersborden F4a en verkeersborden F4b op volgende locaties:
 Kasteellaan, t.h.v. parking post, ri. Borluutlaan (IN), ri. Vredestraat (UIT)
 Kasteellaan, t.h.v. huisnummer 14, ri. Vredestraat (IN), ri. Borluutlaan (UIT)
 Polderdreef, t.h.v. huisnummer 13, ri. N60 (IN), ri. Europaplein (UIT)
 Polderdreef, t.h.v. aansluiting Graaf H. Goethalslaan, ri. Europaplein (IN), ri. N60
(UIT)
 Vredestraat, t.h.v. de ingang van de begraafplaats, ri. Baron de Gieylaan (IN), ri.
Europaplein (UIT)
 Vredestraat, t.h.v. huisnummer 1C, ri. Europaplein (IN), ri. Baron de Gieylaan (UIT)
Artikel 3.
De straten binnen de bebouwde kom behouden het snelheidsregime van 50 km/uur. In de
hierna vermelde straten wordt een zonale snelheidsregeling van 50 km/uur ingevoerd buiten
de bebouwde kom:
 Beukendreef
 Blijpoelstraat (van Scheldehout - Trekweg)
 Boeregemstraat
 Bosstraat
 Deurlestraat
 Grote Steenweg
 Hageland
 Heirweg
 Hemelrijkstraat
 Hondelestraat
 Kannestraat
 Klein leenstraatje
 Krekelstraat
 Kriekestraat
 Landuitstraat
 Mattestraatje
 Mieregoed
 Molenstraat
 Nieuwstraat
 Oude Gentweg (van de Hemelrijkstraat tot de fietsstraat)
 Polderdreef (van Minnestede tot de N60)
 Potijzerlos
 Pont-Noord (van de Molenstraat - Zwijnaarde)
 Pont-Zuid
 Savaanstraat
 Scheldehout
 Scheldeveldestraat
 Snyersput
 't Kruisken
 Vaerebeke
 Wontergemstraat
 Zevenster
De afbakening van de zonale snelheidsregeling van 50 km/uur zal worden aangegeven door
middel van de verkeersborden ZC43-50 en ZC43/50. Deze worden geplaatst op volgende
locaties:
 Beukendreef, t.h.v. aansluiting Klossestraat, ri. Hemelrijkstraat (IN), ri. Klossestraat
(UIT)
 Blijpoelstraat, t.h.v. aansluiting Scheldehout, ri. Trekweg (IN) op bord einde
bebouwde kom
 Deurlestraat, t.h.v. huisnummer 1, ri. Heirweg (IN) op bord einde bebouwde kom
 Grote Steenweg, t.h.v. aansluiting N60, ri. Den Beer (IN) - éénrichtingsverkeer
 Hemelrijkstraat, t.h.v. aansluiting Klossestraat, ri. Oude Gentweg (IN), ri. Klossestraat
(UIT)
 Jasmijnstraat, t.h.v. aansluiting Polderdreef, ri. Polderdreef (IN) op bord einde
bebouwde kom
 Krekelstraat, t.h.v. aansluiting N60, ri. Hondelestraat (IN), ri. N60 (UIT)
 Leliestraat, t.h.v. aansluiting Polderdreef, ri. Polderdreef (IN) op bord einde bebouwde
kom
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Magaret, t.h.v. aansluiting Polderdreef, ri. Polderdreef (IN) op bord einde bebouwde
kom
 Mieregoed, t.h.v. aansluiting N60, ri. Polderdreef (IN), ri. N60 (UIT)
 Nieuwstraat, t.h.v. rotonde Moerkensheide, ri. Weefstraat (IN) op bord einde
bebouwde kom
 Oude Gentweg, t.h.v. huisnummer 7, ri. Hemelrijkstraat (IN)
 Polderdreef, t.h.v. aansluiting Minnestede, ri. N60 (IN) op bord einde bebouwde kom
 Pont-Noord, t.h.v. aansluiting Molenstraat, ri. Zwijnaarde (IN) op bord einde
bebouwde kom
 Pont-Zuid, t.h.v. huisnummer 29, ri. Landuitstraat (IN) op bord einde bebouwde kom
 Savaanstraat, t.h.v. aansluiting N60, ri. Heirweg (IN) - éénrichtingsverkeer
 Scheldeveldestraat, t.h.v. huisnummer 54, ri. Hemelrijkstraat (IN) op bord einde
bebouwde kom
 't Kruisken, t.h.v. aansluiting Polderdreef, ri. Polderdreef (IN) op bord einde bebouwde
kom
 't Kruisken, t.h.v. aansluiting Hageland, ri. Savaanstraat (IN) op bord einde bebouwde
kom
Op de grens met Nazareth en stad Gent (in Zevergem) begint en start de zone 50 reeds op
grondgebied Nazareth/Gent. De snelheidszones lopen hier in elkaar over.
Artikel 5.
In volgende straten buiten de bebouwde kom geldt eveneens een snelheidsbeperking van 50
km/uur:
 Baron de Gieylaan (Singeldreef - Klossestraat)
 Keistraat
 Klossestraat
 Leeuwerikstraat (Deurlestraat - Keistraat)
De afbakening van de zonale snelheidsregeling van 50 km/uur zal worden aangegeven door
middel van de verkeersborden C43.
Artikel 6.
In volgende straten geldt een specifieke afwijking op de eerder vernoemde
snelheidsbeperkingen:
 Den Beer: 70 km/uur
 Veldstraat (van de Grote Steenweg tot de Molenstraat): 70 km/uur
Artikel 7.
Onderhavig aanvullend verkeersreglement vervangt alle voorgaande reglementen met
betrekking tot de snelheidsregeling op gemeentewegen vanaf 1 februari 2019.
Artikel 8.
Dit reglement wordt in overeenstemming met de bepalingen van artikel 186 van het
Gemeentedecreet bekend gemaakt. Een afschrift wordt ter kennisgeving gestuurd aan:
 de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen
 de griffie van de politierechtbank van het kanton
 de griffie van de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement
 de lokale politiezone Schelde-Leie
 de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, departement Mobiliteit en Openbare
Werken

Namens de gemeenteraad
get. Veerle Goethals
Algemeen directeur

get. Wim Vanbiervliet
Voorzitter gemeenteraad
Voor gelijkvormig afschrift
De Pinte, 04/12/2018

Veerle Goethals

Wim Vanbiervliet
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Algemeen directeur

Voorzitter gemeenteraad
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