MOBILITEITSRAAD
- - Woensdag 28.11.2018 / 20u00- Raadzaal De Pinte - leden met stemgerechtigde functie (21):
Geïnteresseerde
burgers/deskundigen

AANWEZIG
ONDERVOORZITTER /
EFFECTIEF LID GECORO

Frank Van hoorde

X

Els Van Gelder

X

AFWEZIG

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

X

Johan Van Wambeke

X

Marcel Mol

X

vrije basisschool De Pinte

David Lenaerts

vrije basisschool Zevergem

Kristoffel Loos

gemeenschapsschool De Kleine Prins

Ann Stur

X

leefschool De Boomhut

Alissa Van Dingenen

X

Erasmus atheneum ouderraad

Evelyne Gomes

Erasmus atheneum directie

An-Katrien Choueiri

één afgevaardigde vanuit de Fietsersbond:

VOORZITTER

Joe Rogge

VERONTSCHULDIGD

X

X
X
X

één afgevaardigde vanuit de MINA-raad:

Guy Maes

X

één afgevaardigde vanuit de Seniorenraad:

Anniek Decock

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

één afgevaardigde vanuit elk afdeling van de Gezinsbond:

X

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

Leen Gryffroy

X

Mark Van Neste

X

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

politiezone

Luc De Vos

politiezone

--

X
X

Agenda
1. Goedkeuring vorig verslag (24 oktober 2018)
2. Lopende zaken
3. Meldingen
a. Voetgangerstunnel alternatief beugels
4. Oversteekplaats Veldstraat – Grote Steenweg
5. Parkeerplaatsen Park ter Poldere
6. Wijziging voorrangsregeling Stationsstraat
7. Uitbreiding bebouwde kom
8. Groenstraat doodlopende straat
9. Advies omgevingsvergunning Heirweg
10. Varia

1. Goedkeuring vorig verslag (24 oktober 2018)
Punt 2, laatste puntje: de locatie van de fietssuggestiestroken is niet af te leiden uit deze regel. De
fietssuggestiestroken worden voorzien in de J. Anthierenslaan, Baron de Gieylaan (rotonde Post –
Kerkplein), Kerkplein, Pintestraat (Kerkplein – Bommelstraat), Bommelstraat (Pintestraat –
spoorweg). De uitvoering van de fietssuggestiestroken wordt door het mindere weer uitgesteld naar
het voorjaar.
2. Lopende zaken
-

De Keistraat, tussen de Rosdamstraat en de rotonde Den Duiver, is afgewerkt. De markering van het
fietspad thv de Rosdamstraat wordt nog uitgevoerd door stad Gent. De breedte van de nieuwe
wegverharding heeft dezelfde breedte als de rest van de Keistraat

-

Op de gemeenteraad van 19 november 2018 werd de RADR-regeling (Rechts-Af-door-Rood)
ingevoerd. Dit is enkel goedgekeurd in de richting van de Polderdreef (dus naar de Vredestraat
komende van de N60 en naar de Koning Boudewijnlaan komende van het Kerkplein).

-

De signalisatie voor de elektrische parkeerplaatsen op het gemeenteplein werd in een politiereglement
gegoten, waardoor de politie nu kan verbaliseren voor gewone voertuigen die op deze parkeerplaatsen
staan.

-

De integrale snelheidszones gaan in voege op 1 februari 2019.

3. Meldingen

a. Alternatief beugels voetgangerstunnel
De inwoner die gemeld heeft dat er maatregelen dienen te komen aan de voetgangerstunnel
onder het station werd ingelicht van het advies van de mobiliteitsraad om geen bijkomende
beugels te plaatsen. Er zijn volgens deze inwoners echter alternatieven voor de beugels, die
ervoor kunnen zorgen dat fietsers afstappen en de tunnel veiliger wordt.
Dit werd door enkele inwoners gemeld, maar ook binnen de mobiliteitsraad wordt dit als
storend ervaren. Zeker als er weinig volk is, is de drempel om naar beneden te fietsen hoger.
De optie om een derde beugel te plaatsen wordt besproken, evenals het lager plaatsen van de
bestaande beugels.
Dit is echter een moeilijk probleem om infrastructureel op te lossen. Het is enerzijds nodig om
voldoende te sensibiliseren door voldoende signalisatie te plaatsen en anderzijds te beteugelen
door de politie te laten optreden.
De mobiliteitsraad adviseert om geen bijkomende infrastructurele aanpassingen te doen.

4. Oversteekplaats voetgangers Veldstraat
In een dienstorder van AWV staat beschreven hoe de oversteekplaatsen aan een dergelijke kruispunt
dient gemarkeerd te worden. De oversteekplaats voor fietsers zou moeten aangeduid worden door
een fietsgeleidingsmarkering (witte vierkante blokjes). Deze is immers niet goed herkenbaar als je
van onder de tunnel komt.
Korte termijn
Voor de fietsers dient er een B1-bordje te komen ter hoogte van de haaietanden. Er wordt
aanbevolen een obstakel of verhoging te plaatsen tussen het fietspad en de rijweg, zodat fietsers
niet vroeger kunnen afslaan naar de Veldstraat. De oversteekplaats kan voorzien worden van een
zebrapad of de fietsgeleidingmarkering zodat er duidelijk is waar er overgestoken kan worden.
Het fietspad op de Grote Steenweg dat de Veldstraat kruist, dient voorzien te worden van de
reglementaire fietspadmarkering.
Lange termijn
Bij een herinrichting van dit kruispunt dient de Veldstraat – Grote Steenweg (richting Den Beer)
voorrangsweg te worden. Op die manier kan het fietspad in de voorrang aangelegd worden. Aan Den
Beer kan hetzelfde gedaan worden met de as Grote Steenweg – Den Beer. Een alternatief is het
plaatsen van verkeerslichten op dit kruispunt. Ook aan het kruispunt Den Beer kunnen slimme
verkeerslichten geplaatst worden.
5. Parkeerplaatsen Park te Poldere
De gemeente zal in het voorjaar 2019 de parkeerzone in het Park te Poldere verwerven. Deze zone
wordt momenteel druk gebruikt door ouders die hun kinderen naar school brengen. Er wordt
gevraagd hoe deze zone het best wordt ingericht: kortparkeren, kiss & ride, blauwe zone,
draaizone… Deze zone opnemen als blauwe zone is een minder goed idee, omdat er dan 2 uur
geparkeerd kan worden en dit dus geen oplossing vormt.
De mobiliteitsraad stelt voor om de bermen langs beide kanten te verharden (met waterdoorlatende
verharding) zodat er geparkeerd kan worden. De parkeerzones worden vervolgens het best
gesignaleerd als kortparkeerplaatsen (15 min) tijdens de begin- en einduren van de school.
Momenteel draaien de meeste ouders op de opritten van de inwoners in de straat. Er wordt immers
geparkeerd langs beide kanten van de straat. Op lange termijn kan er gekeken worden om een
draaicirkel in de straat zelf te maken.
6. Wijziging voorrangsregeling Stationsstraat
De gemeente stelt voor om de voorrangsregeling in de Stationsstraat te wijzigen. De Stationsstraat
maakt immers deel uit van de fietssnelweg F7 die in het voorjaar zal aangelegd worden. De
Stationsstraat wordt een fietsstraat. De Stationsstraat zou voorrang krijgen op de Koning Albertlaan
en de J. Anthierenslaan, momenteel geldt hier voorrang van rechts. De mobiliteitsraad gaat hiermee
akkoord, mits dit goed gesignaleerd wordt.

7. Uitbreiding bebouwde kom
De dienst Grondzaken heeft opgemerkt dat de Viergemeten en Den Duiver, beiden
doodlopende zijstraten die uitkomen op de Keistraat, nog niet opgenomen zijn in de bebouwde
kom. Door dit te doen gelden de regels voor bebouwde kom in beide straten, zoals een
snelheidsbeperking van 50 km/uur. De mobiliteitsraad geeft hiervoor positief advies.
8. Groenstraat doodlopende straat
De fietssnelweg F7 tussen Gent en Deinze passeert in De Pinte ter hoogte van Nijverheidstraat
– Groenstraat. Ter hoogte van de tunnel worden de fietsers langs de buitenkant van de tunnel
geleid via de rode markering van de fietsstraat.

De dienst Grondzaken stelt voor om de andere kant van de tunnel doorlopend te maken voor
doorgaand verkeer. Op die manier kunnen wagens de fietsers niet passeren in hun haast om
voorbij de fietsers te geraken.

Er wordt gezegd dat de bocht die de fietssnelweg volgt te scherp is voor autoverkeer en, gezien
fietsers de bocht zullen afsnijden, gevaarlijke situaties kunnen opleveren. Er wordt geopperd
om evt. éénrichtingsverkeer in te voeren rond de tunnel.
De mobiliteitsraad vraagt om de situatie af te wachten tot de fietssnelweg er ligt en dit nadien
te evalueren.
Er wordt gevraagd om de containers in de andere richting te plaatsen, zodat het glas niet op de
straat valt. Dit wordt (nogmaals) doorgegeven aan IVM.

9. Advies omgevingsvergunning Heirweg
Er is een bouwvergunning aangevraagd voor het hoekperceel aan de rotonde Zwartegat.
Buurtbewoners hebben een bezwaarschrift ingediend om te vragen de hoek van het perceel
voor te behouden om een voetpad aan te leggen naast het fietspad. De mobiliteitsraad sluit
zich hier bij aan.

10. Varia
1. Spiegels
Er wordt opgemerkt dat er meerdere spiegels in De Pinte verdwenen of verdraaid zijn. Dit heeft
vermoedelijk te maken met vandalisme;
De datum van de mobiliteitsraad in 2018 is:
- 19 december 2018
De volgende zaken staan alvast op de agenda:
a) Verslag vorige vergadering (28 november 2018)
b) Lopende zaken
c)

Meldingen

d) Punten aangebracht door de vertegenwoordigers van de andere adviesraden
e) Varia

