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één afgevaardigde van de lokale ondernemersraad:
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X
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Eric Verstuyft

X
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X

de schepen bevoegd voor Mobiliteit:

Benedikte Demunck

X

de schepen bevoegd voor Openbare werken:

Willem Rombaut

X

leden met waarnemende functie (6):

Ruimte

Colette Verslyppe

X
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Alexander Vanryckeghem

X

Leen Gryffroy

X
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Rita De Jaegher

X
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Frans Naessens

X

leden met raadgevende functie:
gemeentelijke administratie

Arnout Laureys

X

politiezone

Luc De Vos

X

politiezone

--

Agenda
1. Goedkeuring vorig verslag (28 november 2018)
2. Lopende dossiers
3. Infrastructuurwerken
a. Baron de Gieylaan – bestemming fietspad na werken
b. Afrittencomplex E17 - N60 – omleiding fase 2B en maatregelen sluipverkeer
c. Inplanting veeroosters Zevenster
4. Meldingen
a. Den Duiver – Opname bebouwde kom
b. Boeregemstraat – snelheid bocht
c. Snelheidsremmer Zwarte Gat
d. Snelheidbeperking J. Anthierenslaan
5. Trage weg Dosschenlos
6. Advies Omgevingsvergunning
a. Verkaveling Bommelstraat
b. Magazijn Heirweg
7. Varia
a. Octopusplan secundair onderwijs
Voor het begin van de vergaderingen stellen de nieuwe schepenen zich kort voor. Willem Rombaut is
schepen van Openbare Werken. Benedikte Demunck is schepen van Mobiliteit. De aanwezige leden
stellen zich op hun beurt voor.
1. Goedkeuring vorig verslag (28 november 2018)
Geen opmerkingen.
2. Lopende zaken
Het nieuwe gemeentebestuur vraagt aan alle adviesraden om zichzelf te evalueren. Dit traject gaat van
start begin februari. Hierbij zullen de voorzitters en secretarissen gevraagd worden voor een bespreking
en om het doel uit te leggen van de evaluatie. Nadien zullen alle leden zelf feedback mogen geven over
verbeterpunten, goede punten, frequentie van de raden… Deze gegevens zullen in februari – maart
verzameld worden om nadien mee te nemen naar de toekomst. Op basis hiervan zullen ook de statuten
en huishoudelijke reglementen aangepast worden. Ondertussen zijn er ook reeds een 7-tal kandidaturen
voor de mobiliteitsraad binnen gekomen. Nieuwe kandidaturen zijn nog altijd welkom tot eind maart. Deze
worden vervolgens voorgelegd aan het college en nadien, samen met de statuten, voor de zomer
voorgelegd aan de gemeenteraad.
De geluidsschermen op de E17 worden geplaatst in het voorjaar. De werken starten vanaf februari –
maart en zullen afgerond zijn voor de zomer.
De data van de snelheidsinformatieborden wordt voorgelegd aan de mobiliteitsraad. De borden stonden
opgesteld in ’t Kruisken, de Grote Steenweg, de Bommelstraat en de Baron de Gieylaan. In vorige
vergaderingen werd er overeengekomen dat het zinvol is om maatregelen te treffen als de V85
overschreden wordt met meer dan 10%. Enkel op de Grote Steenweg wordt dit overschreden. Luc de Vos
laat weten dat de politie veel controleert op de Grote Steenweg en dat er toch 30 – 40 % overtreders zijn.
In sommige maanden werd er 10x geflitst. De snelheidsbeperking is dus niet aangepast aan de
wegconfiguratie.
Er wordt opgemerkt dat we met de snelheidsinformatieborden meer accuraat advies kunnen geven over
het nemen van eventuele snelheidsremmende maatregelen.
De borden staan momenteel op volgende locaties opgesteld: de Anthierenslaan, de Groenstraat, de
Molenstraat en de Polderdreef. Naar aanleiding hiervan wordt opgemerkt dat er nog betere signalisatie
kan komen om de nieuwe snelheidszones aan te duiden.

Het aantal retributies binnen de blauwe zone in 2018 bedroeg 1.086. In 2017 bedroeg dit 1.092.
De borden rechts-af door rood zijn geplaatst aan de Vredestraat. Er wordt opgemerkt dat je vanuit de
Polderdreef naar de Koning Boudewijnlaan niet terecht komt op een fietspad. Dit is gevaarlijk omdat
wagens uit de Vredestraat soms rechtdoor rijden en dan geen fietser verwachten. De politie adviseerde om
geen borden rechts-af door rood te plaatsen, maar gezien gunstig advies van de mobiliteitsraad werd er
gesuggereerd om enkel fietsers op de Polderdreef door rood te laten afslaan, gezien daarop veel jonge
kinderen zitten en de afslaande beweging van de Vredestraat naar het Kerkplein gevaarlijk zou zijn voor
deze jonge fietsers. De mobiliteitsraad adviseert om consequent het rechts-af door rood toch toe te passen
op de vier hoeken.
De bloembakken werden geplaatst in ’t Kruisken. Dit gaat om een proefopstelling om het sluipverkeer in ’t
Kruisken te mijden en de snelheid te remmen. De raad wijst erop dat ze hiervoor negatief advies gaf en dat
de snelheidsmetingen geen noodzaak tonen om snelheidsremmende maatregelen te nemen. De vraag voor
de bloembakken is echter door bewoners van de straat zelf naar het college van burgemeester en schepenen
gestuurd. Bovendien kaderen deze maatregelen ook in de minderhinder-maatregelen van de werken rond
het afrittencomplex, gezien de fietsers omgeleid worden via ’t Kruisken en de bloembakken een remmend
effect hebben.
Er wordt opgemerkt dat er nog borden ‘uitgezonderd fietsers’ dienen te komen. Er wordt opgemerkt dat de
bloembakken zeer dicht bij elkaar staan. Hierdoor ontstaat een gevaarlijke situatie voor de zwakke
weggebruikers. De wegmarkering uit de Koning Albertlaan kan overgenomen worden: zowel rond de bakken
als het fietspad achter de bloembakken.
3. Infrastructuurwerken
a. Baron de Gieylaan – bestemming fietspad na werken
In 2020 – 2021 wordt gestart met de heraanleg van de Baron de Gieylaan tussen rotonde Den
Duiver en rotonde Driesleutels. In het kader hiervan komt er een nieuw vrijliggend
dubbelrichtingsfietspad op grondgebied stad Gent. Het bestuur vraagt aan de mobiliteitsraad wat we
met het bestaande fietspad op grondgebied De Pinte doen:

1.
2.
3.
4.
5.

bestaand fietspad volledig omvormen tot voetpad enkel door signalisatie
bestaand fietspad volledig omvormen tot voetpad met nieuwe betonstraatstenen
bestaand fietspad tot aan de eerste toegangsweg parkbos omvormen tot voetpad enkel
door signalisatie en overige deel uitbreken en groenberm voorzien
bestaand fietspad tot aan de eerste toegangsweg parkbos omvormen tot voetpad met
nieuwe betonstraatstenen en overige deel uitbreken en groenberm voorzien
na bushalte fietspad uitbreken en groenberm voorzien

De mobiliteitsraad adviseert om het bestaande fietspad te behouden als voetpad. Er wordt
opgemerkt dat de fietsoversteekplaatsen op de rotonde verwijderd moeten worden zodat fietsers
niet meer de rotonde zelf nemen. Als het bestaande dubbelrichtingsfietspad aansluit op het nieuwe
dubbelrichtingsfietspad is de oversteekplaats over de Keistraat gevaarlijk. Er kan hier eventueel een
STOP-streep en STOP-bord komen zodat de wagens verplicht dienen te stoppen.
De commissaris laat weten dat de vraag gesteld is om in de huidige situatie een dubbel
rijbaankussen te leggen thv de oversteekplaatsen van het Parkbos. De rijbaankussens kunnen enkel
gelegd worden als er 6 meter breedte is, wat niet het geval is in de Baron de Gieylaan.

b. Afrittencomplex E17-N60 – Omleiding fase 2B en maatregelen sluipverkeer
Vanaf februari start opnieuw een fase met hinder voor het verkeer. De aannemer werkt dan op de
N60 in de richting van Gent:






Heraanleg wegdek N60
Sanering van brug over de E17 (brughelft richting Gent)
Bouw helft van nieuwe rotonde
Aanleg carpoolparking

N60:




Alle verkeer op rijrichting Oudenaarde: één rijstrook in elke richting
Fietsers blijven de omleiding volgen en rijden van voor Den Beer tot de rotonde Bonaparte
via de Grote Steenweg en Steenweg (N60C). Tussen de rotonde Bonaparte en de rotonde
Begoniastraat kunnen fietsers wel nog langs de N60 fietsen.



Bussen volgen een beperkte omleiding.

E17:



De oude afrit van de E17 vanuit Kortrijk blijft afgesloten. Verkeer met bestemming N60
richting Gent maakt gebruik van de nieuwe afrit en keert aan rotonde Begonia.



De afrit van de E17 vanuit Antwerpen naar de N60 (beide richtingen) is afgesloten.

De mobiliteitsraad gaat akkoord met de omleiding via de Heirweg – Nieuwstraat.
Voor ’t Kruisken zijn er verschillende mogelijkheden: éénrichtingsverkeer richting de Polderdreef,
éénrichtingsverkeer richting de Makro of geen aanpassingen. De wijken rondom ’t Kruisken kunnen
dan eventueel geknipt worden. Er kan evt. gewerkt worden met lichten aan het kruispunt ’t Kruisken
– Polderdreef.
De mobiliteitsraad adviseert om momenteel geen maatregelen te nemen. De hinder kan geëvalueerd
worden en nadien bijgestuurd worden. De raad vraagt wel om tijdens de werken aan de N60 de
snelheidsinformatieborden te plaatsen in ’t Kruisken en de zijstraten om het aantal passages te
kunnen meten.
c. Inplanting veeroosters Zevenster
In de Zevenster worden veeroosters geplaatst om het vee te laten oversteken. De mobiliteitsraad
vraagt om aandacht te hebben voor rolstoelgebruikers en vraagt zich af hoe dit voor ruiters geregeld
wordt. De uitvoering is gepland voor na de zomer.
4. Meldingen
a. Den Duiver – Opname bebouwde kom
Naar aanleiding van de uniforme snelheidszones is de doodlopende straat Den Duiver opgenomen in
de bebouwde kom. Hierdoor zal het niet-reglementaire bord C43 “30” weg genomen worden en
vervangen worden door een bord “bebouwde kom”. De inwoners hebben hier echter talrijk op
gereageerd en vragen om de snelheidsbeperking van 30 te behouden. De mobiliteitsraad is unaniem
dat een uitzondering, en een afwijking op het mobiliteitsplan, hier niet nodig is, gezien dit een
doodlopende straat is.
b. Boeregemstraat – snelheid bocht
De Boeregemstraat heeft in het midden een scherpe bocht, waar er snel gereden wordt en de bocht
afgesneden wordt. Om dit te vermijden adviseert de mobiliteitsraad om enkele paaltjes met
reflectoren te zetten, zodat de bocht niet afgesneden wordt en de bocht ook duidelijker zichtbaar is
voor het wegverkeer.
c. Snelheidsremmer rotonde Zwarte Gat
Een inwoner merkt op dat de wagens die van de brug in de Nieuwstraat komen te snel rijden en de
rotonde nemen aan hoge snelheid. De mobiliteitsraad merkt op dat een rotonde reeds
snelheidsvertragend werkt en er geen bijkomende maatregelen genomen dienen te worden.
d. Snelheid J. Anthierenslaan
De snelheid in de J. Anthierenslaan wordt verlaagd van 50 km/uur naar 30 km/u. De configuratie
van de weg leent zich daar echter niet toe. Er staat een snelheidsinformatiebord in de J.
Anthierenslaan. De meetgegevens hiervan zullen volgende mobiliteitsraad voorgelegd worden.
5. Trage weg Dosschenlos
De gemeenteraad stelde op 24 oktober 2011 het gemeentelijk trage wegen plan vast. Eén van de
trage wegen die toen werd opgenomen is weg nr 16 'Dosschenlos'. Deze verbinding was in het
verleden een toegangsweg naar het erf gelegen aan Nieuwstraat 20. Het ging om een
erfdienstbaarheid zodat de bewoners hun erf konden bereiken.
De trage weg heeft het statuut van feitelijke weg, deze is niet vermeld op de Atlas der buurtwegen.
Bij de opmaak van het trage wegenplan werd deze verbinding nog opgenomen gezien toen nog niet
alle nieuwe trage verbindingen werden aangelegd in de verkaveling Moerkensheide.
De eigenaar van de trage weg is vragende partij om de verbinding te schrappen van het
gemeentelijk trage wegen plan om volgende redenen:

- het erf is niet meer ingesloten en heeft een nieuw adres gekregen, Moerkensheide 44
- gezien de aanleg van de nieuwe straten in de verkaveling stelt het probleem zich niet meer om als
verbinding te dienen tussen Moerkensheide en Pintestraat
- de verbinding wordt in de praktijk niet gebruikt.

De mobiliteitsraad is van mening dat het momenteel niet duidelijk is dat deze weg openbaar is
en gebruikt mag worden, waardoor het bijgevolg niet gebruikt wordt. De mobiliteitsraad is
voorstander van een netwerk van trage wegen door de gemeente en adviseert de bestaande
trage weg te behouden.
6. Advies Omgevingsvergunning
a. Verkaveling Bommelstraat
Er komen twee nieuwe kavels in de bocht van de Bommelstraat. De dienst Stedenbouw vraagt
advies aan de mobiliteitsraad over de aansluiting op de Bommelstraat. De mobiliteitsraad ziet geen
problemen in de locatie van de oprit en laat de keuze over aan de inwoners zelf.
b. Magazijn Heirweg
Naast de gronden van de KMO-zone in de Heirweg liggen er twee percelen volgens het RUP nog
binnen de KMO-zone. De eigenaar van deze grond wil de percelen verkopen en vraagt wat er
mogelijk is naar ontsluiting toe van de percelen. De mobiliteitsraad is voorstander om aan te sluiten
op de KMO-zone in eerste instantie en in tweede instantie op de Heirweg.
7. Varia
High Five project. Dit project werd reeds aangehaald op ouderraad van het Erasmus en wordt verder
besproken met de school.

Noteer alvast de volgende data van de mobiliteitsraad in uw agenda:
 13 maart 2019
 24 april 2019
 22 mei 2019
 26 juni 2019
 28 augustus 2019
 25 september 2019
 23 oktober 2019
 27 november 2019
De volgende zaken staan alvast op de agenda op 13 maart:
a) Verslag vorige vergadering (30 januari 2019)
b) Lopende zaken
c)

Infrastructuur
a. Baron de Gieylaan (Keistraat – N43)
b. Afrittencomplex E17-N60

d) Meldingen
e) Strooiplan
f)

Overleg mobiliteit scholen

g) Punten aangebracht door de vertegenwoordigers van de andere adviesraden
h) Varia

