MOBILITEITSRAAD
- - Woensdag 13.03.2019 / 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

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

AFWEZIG

X
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

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

één afgevaardigde vanuit de Seniorenraad:

Anniek Decock

één afgevaardigde vanuit de Jeugdraad:

Jules Vertriest

één afgevaardigde vanuit de GECORO:

Peter Hofman

één afgevaardigde van de lokale ondernemersraad:

Luc Vermassen

VERONTSCHULDIGD

X
X

X
X
X
X

één afgevaardigde vanuit elk afdeling van de Gezinsbond:
Gezinsbond De Pinte

Eric Verstuyft

X

Gezinsbond Zevergem

Luc Van Melckebeke

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

N-VA

Alexander Vanryckeghem

X

Leen Gryffroy

X

Open VLD

Rita De Jaegher

X

CD&V

Frans Naessens

X

gemeentelijke administratie

Arnout Laureys

X

politiezone

Luc De Vos

X

politiezone

--

leden met raadgevende functie:

Agenda
1. Goedkeuring vorig verslag (30 januari 2019)
2. Lopende dossiers
3. Evaluatie mobiliteitsraad
4. Infrastructuur
a. Baron de Gieylaan (Keistraat – N43)
b. Zone 30 Breughellaan
5. Meldingen
6. Strooiroutes
7. Overleg scholen
8. Advies Omgevingsvergunning
a. Parkeerplaatsen Polderdreef
9. Varia
1. Goedkeuring vorig verslag (30 januari 2019)
De veerooster in de Zevenster zijn niet toegankelijk voor paarden. Er zijn aparte circuits aangelegd voor
ruiters zodat deze niet meer door de begrazingsblokken moeten wandelen. De veehekkens zijn
toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Punt 3.a: Baron de Gieylaan is nog niet besproken geweest door de mobiliteitsraad, maar uit het verslag
is dit niet duidelijk.
2. Lopende zaken
a. Afrittencomplex E17-N60
Er werd gevreesd voor een toename van het sluipverkeer in de omgeving van ’t Kruisken. Er
is een bijsturing geweest aan de verkeerslichten van kruispunt Vogelzang. Over de volledige
lengte van de werken werden gele paaltjes geplaatst tussen beide rijstroken. De
voorsortering aan het kruispunt Polderdreef zal ook aangepast te worden.
De politie merkt op dat er wel sluipverkeer is via ’t Kruisken, alleen minder dan verwacht. De
tellingen zijn nog lopende en worden deze week afgerond. Het sluipverkeer komt eerder uit
de Heirweg/Zwartegat-omgeving dan van de N60.
Er wordt opgemerkt dat de bloembakken in ’t Kruisken een gevaarlijke situatie veroorzaken
en dat er ook al een ongeval gebeurd is met een fietser. Er bestaan andere
snelheidsremmende maatregelen dan bloembakken, zoals verkeerskussens of drempels. Er
kan misschien gekeken worden naar smallere obstakels dan de bloembakken.
Er wordt geopperd dat de buurt misschien een subjectief gevoel heeft van overdreven
snelheid, terwijl dit op basis van de cijfers niet het geval is. ’t Kruisken is bovendien een
doorgangsweg. Fietsers worden volgens de omleiding van de werken via de Grote Steenweg
naar rotonde Bonaparte geleid en niet via ’t Kruisken.
De bloembakken vervangen door fietssuggestiestroken is een veiligere oplossing voor de
fietsers, maar de weg leent zich hier niet toe gezien deze beschadigd is langs beide
zijkanten.
Er wordt opgemerkt dat de bloembakken niet opvallen door hun grijze kleur. De
bloembakken kunnen ook vervangen worden drempels. Een alternatief is om langs de
bloembakken asfalt te plaatsen waar de fietsers op kunnen uitwijken.
Er wordt gevraagd om ’t Kruisken prioritair op te nemen bij de infrastructuurwerken
komende legislatuur.

b. Snelheidszones
De snelheidszoneborden zijn ondertussen allemaal geplaatst. Er werden bijkomende
herhalingsborden voorzien in de zone 30 (Koning Albertlaan, Groenstraat-Kerkplein en
Polderbos) en in de zone 50 (Boeregemstraat, Grote Steenweg (3x)). Er zal nog een
bijkomende herhaling voorzien worden ter hoogte van het Mieregoed. De technische dienst
plaatst binnenkort ook “zone 30” markering op het wegdek van 2 op 3 meter bij het
binnenkomen van de zone 30.
Er zijn verschillende vragen van inwoners om een zone 30 in te voeren in de Vredestraat,
Den Duiver en de Eeuwfeestlaan. De variabele zone 30 in de Vredestraat werd behouden om
verkeer eerder via deze route te sturen dan via de Baron de Gieylaan. Er kan na enige tijd
wel een evaluatie gebeuren van de uniforme snelheidszones. In Den Duiver en de
Eeuwfeestlaan wordt voorgesteld om de beslissing uit het mobiliteitsplan nog niet
onmiddellijk bij te sturen.
De verkeersborden in de Begonialaan en J. Anthierenslaan staan op 3 meter hoge palen.
Deze zijn daardoor niet zichtbaar voor mensen, zeker niet voor mensen die er de eerste keer
komen. Er wordt gevraagd om deze te laten zakken. Ter hoogte van de Veldstraat is dit ook
het geval.
De bussen van De Lijn houden zich niet altijd aan de snelheid. De gemeente zal De Lijn een
herinnering sturen in verband met de snelheidszones.
Het snelheidsinformatiebord in de Groenstraat reageert zeer traag en dient anders afgesteld
te worden.
c. Fietssuggestiestroken Centrum
De fietssuggestiestroken in het centrum worden aangelegd op 1 meter breedte en zullen
stoppen op 1 meter voor en na elk zebrapad om de voorrangsregeling van de voetgangers
aan te duiden. Ook 5 meter voor elk kruispunt wordt de fietssuggestiestrook gestopt.
d. Fietssnelweg F7
Momenteel wordt er gewerkt aan het fietspad ‘Langs de spoorweg’ tussen de Daningsdreef
en de Klapstraat (Sint-Martens-Latem). Het betonnen fietspad is op gebroken en het wordt
vervangen door een nieuw fietspad in asfalt. Deze werken duren tot half april.
Op 18 maart 2019 start een andere aannemer met de werken in de Nijverheidsstraat,
Groenstraat en Stationsstraat. Voor de aanleg van een fietsstraat zal de toplaag asfalt in
deze straten afgefreesd worden en vervangen worden door een toplaag van rode asfalt. De
fietsstraat zal bijkomend voorzien worden van de nodige signalisatie. In een fietsstraat heeft
de fietser voorrang op de wagen. De fietsers mogen vanaf dan in beide richtingen op de
rijbaan rijden. Het dubbelrichtingsfietspad in de Stationsstraat wordt bijgevolg een voetpad.
Het affrezen en asfalteren brengt een 5-tal dagen hinder met zich mee voor de bewoners van
deze straten en de pendelaars die gebruik maken van de aanliggende parkings. Om deze
hinder toe te lichten, is er een infosessie voorzien. Deze infosessie zal plaatsvinden op
donderdag 14 maart 2019 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis (Koning
Albertlaan 1, 9840 De Pinte. Ingang via de luifel aan de kant Baron de Gieylaan).
e. Geluidsschermen
De plaatsing van de geluidsschermen langs de E17 start op 8 april 2019. Vanaf die dag is er
geen doorgaand gemotoriseerd verkeer meer mogelijk onder de brug van de E17, gezien de

nodige werkzone en veiligheidszone dit onmogelijk maken. Gedurende de werken is er wel
steeds doorgang voor fietsers en voetgangers. De werken duren tot het bouwverlof (15 juli).
Inwoners van Zevergem kunnen enerzijds rijden via de Savaanstraat (naar de Grote
Steenweg) of via rotonde Bonaparte. Langs de andere kant van Zevergem is er ontsluiting
via de Krekelstraat en Heerweg-Zuid (Zwijnaarde). Komende van de N60 via Den Beer wordt
er een omleiding voorzien naar Zevergem via de Boeregemstraat.
3. Evaluatie adviesraad
Er waren 9 respondenten aan de enquête. Het aantal punten naast elke vraag is het gemiddelde van
deze respondenten op 5 punten. De feedback met een opsommingsteken werden uit de enquête
gehaald. De andere feedback is besproken op de raad zelf.
1. Onze adviesraad kan meestal rekenen op aanwezigheid en/of inbreng van het college van
burgemeester en schepenen: 4,7
-

Zowel de schepen van openbare werken als mobiliteit waren quasi altijd aanwezig. Hopelijk
wordt dit verder gezet.

2. Onze adviesraad heeft duidelijke afspraken gemaakt (al dan niet schriftelijk) met het
gemeentebestuur over de samenwerking. Het is duidelijk wat de wederzijdse verwachtingen zijn: 3,8
-

Ook al zijn er soms klachten vanuit de raad als er een advies niet opgevolgd wordt, het blijft
een niet-bindend advies van een orgaan dat niet altijd de nodige (technische) informatie
heeft.

3. Onze adviesraad brengt adviezen uit die inhoudelijk goed doordacht en onderbouwd zijn: 3,9
De adviezen bevatten meestal enkel de aanbevolen stappen, en niet altijd de motivatie voor
die oplossing.
4. Hoeveel adviezen het laatste jaar (schatting): 20-tal (door nieuwe mobiliteitsplan)
5. Onze adviesraad wacht niet op vragen om advies vanuit het beleid. We brengen ook spontane
adviezen uit: 3,8
Dit gebeurt niet veel, maar is al gebeurd.
6. Onze adviesraad krijgt de kans om in een vroeg stadium mee te denken over beleidsontwikkelingen.
We geven dus niet alleen ons idee over plannen die bijna volledig zijn afgewerkt: 3,6
Bij de rotonde van het Zwartegat werd de mobiliteitsraad vrij laat betrokken, gezien
gemeente Nazareth de trekker hiervan was en De Pinte zelf pas laat betrokken werd. Ook bij
de werken in de Baron de Gieylaan (tussen de rotonde Den Duiver en rotonde Driesleutels)
werd de mobiliteitsraad tot nu toe nog weinig betrokken.
Over het mobiliteitsplan hebben niet alle leden het gevoel dat de mobiliteitsraad voldoende
betrokken werd en dat het studiebureau zijn eigen mening te sterk doorgeduwd heeft. De
mobiliteitsraad blijft echter een adviesorgaan, het gemeentebestuur neemt de beslissingen.
7. Onze adviesraad kan rekenen op de ondersteuning vanuit de gemeentelijke diensten (secretariaat,
informatie…): 4,2
Er wordt opgemerkt dat er niet altijd water of frisdrank voorzien is tijdens de vergadering.
8. Onze adviesraad wordt ernstig genomen door het gemeentebestuur. We ontvangen een gemotiveerde
reactie op onze adviezen of voorstellen: 3,2
-

De gemeenteraad volgt ons in veel gevallen, maar als ze ons niet volgen krijgt de
mobiliteitsraad geen toelichting achteraf waarom dit niet gevolgd is.

-

De adviezen worden vaak niet gevolg door het gemeentebestuur. Dit wordt niet
voorafgegaan of gevolgd door een motivatie. Hierdoor wordt het nut van de adviesraad in
twijfel gesteld.

Voorbeeld van de bloembakken: de mobiliteitsraad gaf negatief advies maar achteraf werden
er toch bloembakken geplaatst.
9. Onze adviesraad kon meewerken of – denken bij de opmaak en uitvoering van het gemeentelijk
meerjarenplan: 4
-

Niet alle standpunten van de mobiliteitsraad worden weerhouden, omdat er waarschijnlijk
ook niet altijd eensgezindheid was over elk punt).
In het OCP was er een toelichting over het meerjarenplan, maar de mobiliteitsraad zelf is
hier niet bij betrokken geweest. Het zou dus goed zijn om bij het huidige meerjarenplan
betrokken te worden. Men kan niet herinneren dat dit 6 jaar geleden het geval was.
De mobiliteitsraad zou bijvoorbeeld een prioriteitenlijst kunnen voorleggen met de prioritaire
werken en fietspaden.

10. Onze adviesraad is voldoende divers samengesteld. Wij betrekken verschillende groepen: zowel
mannen en vrouwen, jongeren en ouderen, nieuwere en oudere inwoners, allochtonen en
autochtonen…: 3,8
-

“Allochtonen” ontbreken, gezien er weinig “allochtonen” zijn in De Pinte.

-

Er is een gezonde mix van de voornoemde doelgroepen. Zo zijn de afgevaardigde van de
jeugdraad en van de ouderraden meestal aanwezig op de raad.

-

Nogal overwegend een ouder publiek. Jonge mensen, mensen die vanuit huidige ervaring
kunnen spreken (bv. ouders van jongeren al dan niet via een ouderraad/oudercomité) en
niet enkel vanuit vroegere ervaringen, mensen uit het werkveld rond mobiliteit en
mobiliteitstechnologieën, ...

-

De jeugd is te weinig vertegenwoordigd (opvallend weinig leden onder de 40 jaar). Hierdoor
komen de noden en verzuchtingen van kinderen en jonge ouders enkel indirect aan bod. De
leden hebben zelf geen nood aan nieuwe mobiliteitsgewoonten omdat ze alles al geregeld
hebben, waardoor nieuwe mobiliteitsideeën zelden op de agenda komen (bv. openbaar
vervoer, autodelen, fietsbeleid: fietspaden worden wel besproken, maar beleid niet echt waar willen we naartoe, wat ontbreekt om daar te geraken?). Nu blijft het vaak steken bij
"ja, maar de ouders willen parkeren in de poort om hun kinderen af te zetten" of "die gasten
respecteren de regels toch niet", terwijl we ook met hen kunnen meedenken aan een
oplossing.

11. Onze adviesraad werkt verslagen uit of werkt samen met andere adviesorganen in de gemeente: 3,4
-

Bij het mobiliteitsplan werd de mobiliteitsraad uitgebreid met andere adviesraden. Er waren
afgevaardigden van de andere adviesraden aanwezig en afgevaardigden van de
mobiliteitsraad zitten in andere adviesraden.
Er zitten ook vertegenwoordigers van de MINA-raad, Seniorenraad, Jeugdraad, Gecoro en
Lokale Ondernemersraad in de mobiliteitsraad. Er zijn nog meerdere raden, maar deze 5 zijn
de voornaamste die met mobiliteit te maken. Er kan gevraagd worden aan de andere
adviesraden of er interesse is om ook vertegenwoordigers te sturen.
De landbouwraad bijvoorbeeld heeft echter niet zo’n grote groep en gaat geen
vertegenwoordigers in elke raad afvaardigen. Dossiers die hen echt aanbelangen kunnen
echter wel naar hen terug gekoppeld worden. Hiervoor moet voldoende alertheid zijn.
Er wordt opgemerkt dat er weinig respons komt uit de andere raden over onderwerpen die
besproken werden in hun raad rond het thema mobiliteit.

12. Onze adviesraad blijkt een efficiënt overlegforum voor de lokale verenigingen, organisaties…: 3
-

Minder van toepassing gezien verenigingen niet echt vertegenwoordigd zijn in de
mobiliteitsraad.

-

Er zijn niet veel lokale verenigingen en organisaties aanwezig in de mobiliteitsraad
Via de seniorenraad en jeugdraad zijn onrechtstreeks een groter aantal verenigingen
vertegenwoordigd.

13. Onze adviesraad zorgt voor meer inspraak door ‘af en toe’ een breder publiek bij zijn werking te
betrekken via ‘rondetafelgesprek’, ‘bevraging of onderzoek’, …: 3
-

Dit is gebeurd in het kader van het mobiliteitsplan. Er werd toen een uitgebreide
mobiliteitsraad georganiseerd die gestemd heeft over de aanbevelingen van het
mobiliteitsplan.

-

Rond het mobiliteitsplan was dit zeer gestuurd en eenzijdig van opkomst qua publiek (wie niet
tegen de auto was, was voor en kreeg de volle lading. Grijs werd weinig tot niet aanvaard.
Weinig opbouwend overleg dus)
Bij de milieuraad zijn er wel al open vergaderingen geweest rond een bepaald thema. Dit zou
bij de mobiliteitsraad ook kunnen gebeuren (rijbewijzen, wegcode, ….). Zo’n infomoment zou
al dan niet openbaar gehouden kunnen worden. De voorzitter stelt voor om bv. eens iemand
te vragen die uitleg komt geven over de werking van de snelheidsinformatieborden. Andere
voorstellen zijn ook welkom, zodat bekeken kan worden welke nodig en nuttig zijn.

14. Onze adviesraad maakt zijn adviezen bekend aan het brede publiek (bv. via het gemeentelijk infoblad,
website, …): 2,6
- Het verslag is op de website te vinden maar wordt niet actief gedeeld buiten de raad. Dit zou
wel kunnen via een nieuwspost op de website en/of facebook etc.?
Alle verslagen worden online op de website gepubliceerd, maar weinig mensen weten dit. Het
is echter verplicht in het kader van openbaarheid van bestuur.
De adviezen worden niet in het infoblad gepubliceerd, de uiteindelijke beslissingen wel. De
mensen zijn hier waarschijnlijk meer in geïnteresseerd dan in een de adviezen. Dit kan ook
verwarring veroorzaken doordat mensen denken dat dit reeds beslist werd.
Er wordt opgemerkt dat er wel eens toelichting zou kunnen gebeuren rond de manier waarop
de mobiliteitsraad zijn adviezen uitbrengt.

15. Onze adviesraad moedigt de ‘vertegenwoordigers uit verenigingen’ aan om systematisch informatie uit
te wisselen vanuit de raad naar de vereniging en omgekeerd: 2,8
16. Onze adviesraad vergadert op een efficiënte manier: tijdige uitnodiging, duidelijke agenda… De
vergaderingen worden goed geleid: 3,9
-

Soms wordt dit nogal gestuurd naar de ‘gewenste’ oplossing

-

Er dient niet per se om 22u gestopt te worden, de agenda volledig en grondig afwerken is
belangrijker.
Er staan soms punten op de agenda die niet aangekondigd waren. Er wordt gevraagd om
de latere agendapunten nog te communiceren naar de raad en nog de dag voor de
vergadering een herinneringsmail te sturen.
Er wordt ook gevraagd om de bijlagen mee te sturen met de agenda.

17. Onze adviesraad vergadert op basis van voldoende achtergrondinformatie. De dossiers of
agendapunten worden duidelijk toegelicht: 3,9
-

De info komt op de vergadering zelf, maar er is vaak onvoldoende beeldmateriaal om de
discussie te ondersteunen. Dat beeldmateriaal kan gedeeld worden op voorhand, en de
presentator kan ook meer gebruik maken van Google street view.
De voorzitter bereid de vergaderingen goed voor.
Vaak zijn er verschillende meningen in de raad, en evolueren de meningen
tijdens de discussie. Vaak gaat een groot stuk over de feitelijke situatie. Als over de
feitelijke situatie iets meer informatie op voorhand gedeeld zou worden, dan zou
iedereen de discussie kunnen aanvatten met enkele vragen, om dan tot een conclusie
te komen. Nu heeft de voorzitter ook vaak al een advies voorbereid (dat niet altijd
gedragen wordt) - misschien kunnen er 2 of 3 pistes voorgesteld worden? Dit is wel meer
voorbereidingswerk voor de voorzitter en ambtenaar.

18. Onze adviesraad nodigt soms een externe spreker of deskundige uit voor een toelichting over actuele
thema’s: 3
-

Niet bij mijn weten - tenzij de 'expert' voor het mobiliteitsplan als deskundige kan aanzien
worden

-

Wordt niet echt gedaan

19. Onze adviesraad komt meestal tot adviezen of besluiten waar de meeste mensen zich in kunnen
vinden. Ieders mening komt aan bod: 4,1
-

Er moet zelden gestemd worden, meestal wordt consensus gevonden

-

Ieders mening komt aan bod, maar vaak is niet iedereen akkoord en is het bij meerderheid.
wat ok is.

20. Onze adviesraad vergadert voldoende regelmatig om zijn adviestaak uit te voeren: 4,4
21. Onze adviesraad beschikt over duidelijke statuten of interne reglementen. Er is weinig of geen
betwisting over deze regels en procedures: 3,8
Het huishoudelijk reglement mag geactualiseerd worden.
Opmerkingen:
Het lijkt mij nuttig om niet enkel de scholen/verenigingen uit te nodigen, maar ook blijvend de kans te
geven aan ouderraden/oudercomités om aanwezig te zijn. Eventueel enkel met 1 stem per
school/vereniging. Soepele procedure om een vervanger te sturen voor deze categorie. Het lijkt mij
belangrijker dat er geïnformeerd wordt dan dat de 'aangeduide' persoon aanwezig is. Naar mijn
mening geldt dit niet voor alle categorieën - deskundigen bv worden voor hun deskundigheid
aangeduid ...
4. Infrastructuur
a. Baron de Gieylaan (Keistraat – N43)
Start rioleringswerken eind 2020 - begin 2021.
De oversteekplaats voor fietsers over de Keistraat is gevaarlijk. Als de fietsers langs rechts de
rotonde zouden volgen dienen ze twee keer over te steken maar worden ze niet geconfronteerd
met deze gevaarlijke oversteekplaats. Gezien er een dubbelrichtingsfietspad aangelegd wordt in de
Baron de Gieylaan zullen de fietsers toch via de Keistraat oversteken.
Enkele suggesties om deze gevaarlijke oversteekplaats te duiden:
-

automobilisten uit de Keistraat attent maken op de overstekende fietsers door middel
van lichten

-

vertragend effect in de bocht van de Keistraat richting de rotonde aanbrengen

-

spiegel plaatsen zodat fietsers de wagens zien aankomen

De mobiliteitsraad adviseert om de fietsers uit de voorrang te halen. Dit dient goed gesignaleerd te
worden.
De mobiliteitsraad vraagt om het fietspad in de Klossestraat door te trekken tot aan de Baron de
Gieylaan in plaats van de fietsers op de weg te sturen ter hoogte van huisnummer 9.
Er wordt gevraagd om voldoende fietsenstalling te voorzien aan de bushalte Baron de Gieylaan.
5. Meldingen
a. Eeuwfeestlaan
Deze vraag is al behandeld in de mobiliteitsraad. Er werd toen voorgesteld om met belijning te
werken om de bocht in de Eeuwfeestlaan beter te signaleren. Vroeger was dit gewoon een brede
bocht, maar met de aanleg van de Toekomstlaan is de situatie complexer geworden.
Er werd gevraagd door een inwoner om de voorrang van rechts af te schaffen, gezien inwoners uit
de zijstraten toch geen voorrang krijgen van het doorgaand verkeer. De mobiliteitsraad is van
mening dat het principe behouden kan worden in woonwijken.
Wat betreft de snelheidsremmende maatregelen in het gedeelte tussen de Toekomstlaan en de
Pintestraat wordt er gevraagd om snelheidsmetingen te houden vooraleer er maatregelen genomen
worden.
6. Strooiroutes
De routes van het strooien voor voetpaden (met de hand), fietspaden (met de veegmachine) en
wegen (met de tractor) worden toegelicht.
De J. Anthierenslaans wordt gestrooid door de tractor en daarom niet extra geveegd door de
veegmachine. De J. Anthierenslaan was nog niet gestrooid op het moment dat de fietsers naar
school daar passeerden. Deze route kan misschien opgenomen in het prioritaire strooiplan of extra
geveegd worden.
Er wordt gevraagd of de hellingen in de tunnels van het station meegestrooid kunnen worden met de
hand, gezien deze vaak zeer glad liggen.
7. Overleg scholen
Er is met elke school apart een gesprek geweest rond mobiliteit in de schoolomgeving. De verslagen
hiervan werden doorgestuurd naar de leden van de mobiliteitsraad. Tegen de volgende vergadering
zal de gemeenteraad actiepunten opsommen uit deze verslagen en bekijken wat er op korte en
langere termijn kan gebeuren. Deze actiepunten worden dan voor advies voorgelegd.
Het zebrapad ter hoogte van de ingang van het Erasmus wordt ter discussie gesteld.
8. Advies Omgevingsvergunning
Er werd advies gevraagd door de dienst Stedenbouw over de parkeerplaatsen van de nieuwe
logopedistenpraktijk aan het Europaplein. Er wordt opgemerkt dat deze parkeerplaatsen al
aangelegd zijn. De haag is weg tot aan de brievenbus, maar van de brievenbus tot de hoek is er wel
nog een haag. Hierdoor is de zichtbaarheid van de geparkeerde auto’s op het voet- en fietspad niet
optimaal. De mobiliteitsraad adviseert om deze te laten wegnemen of te verlagen.

9. Varia

Noteer alvast de volgende data van de mobiliteitsraad in uw agenda:
 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:
a) Verslag vorige vergadering (13 maart 2019)
b) Lopende zaken
c)

Infrastructuurwerken

d) Meldingen
e) Overleg scholen
f)

Punten aangebracht door de vertegenwoordigers van de andere adviesraden

g) Varia

