MOBILITEITSRAAD
- - Woensdag 24.04.2019 / 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

AFWEZIG

VERONTSCHULDIGD

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

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

één afgevaardigde vanuit de Fietsersbond:

VOORZITTER

Joe Rogge

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

X
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 (13 maart 2019)
2. Lopende dossiers (15 min)
3. Infrastructuur (30 min)
a. Fietsoversteekplaatsen
b. Omleiding hoog verkeer Langevelddreef
4. Overleg scholen (60 min)
a. Schoolstraat – strapdag
b. Algemene acties
5. Meldingen (0 min)
6. Week van de mobiliteit (5 min)
7. Advies omgevingsvergunning (0 min)
8. Varia (5 min)
1. Goedkeuring vorig verslag (13 maart 2019)
Geen opmerkingen op het vorig verslag.
Het advies van de mobiliteitsraad in kader van de werken Baron de Gieylaan – JB de Gieylaan werd
overgemaakt aan Farys. Zij gaven volgende reactie:
Oversteekplaats voor fietsers ter hoogte van de Keistraat wordt verder met stad Gent
besproken. Er zal in een latere fase een signalisatieplan opgemaakt worden en ter
goedkeuring overgemaakt worden.
Spiegel plaatsen aan de overzijde van deze oversteekplaats om de zichtbaarheid te
verbeteren: op grondgebied Gent worden geen spiegels meer geplaatst. Een
verkeersspiegel wordt niet voorzien, aangezien verkeersspiegels heel wat nadelen
hebben. Verkeerspiegels leiden vaak tot meer onveiligheid. Verkeersspiegels geven nooit
een volledig accuraat beeld weer van de verkeerssituatie: voertuigen lijken verder dan
ze in werkelijkheid zijn, hun snelheid is moeilijk in te schatten en fietsers worden
gemakkelijk over het hoofd gezien. Door dit vertekend beeld verhoogt de kans op
ernstige ongevallen. Bij regenachtig, mistig weer verliezen de verkeersspiegels hun
waarde en zijn ze niet bruikbaar. Andere mogelijkheden worden afgetoetst om de
gevaarlijke situatie op te lossen.
Voldoende fietsenstalling aan de bushalte ter hoogte van de rotonde, gezien deze voor
beide richtingen dienst doet. Overdekte fietsenstalling indien mogelijk: Er zijn nu 2
modules voorzien. Betreft dus 10 fietsen. Indien gewenst kunnen er kant De Pinte ook
fietsenstallingen geplaatst worden. Op het moment dat die stallingen worden geplaatst,
zal de vraag bekeken worden.
Er werd gevraagd waarom de fietsers in de Klossestraat ter hoogte van huisnummer 9
op de straat gestuurd worden en het fietspad niet doorgetrokken wordt tot aan de JB de
Gieylaan. Het bestaande gemengd voet- en fietspad blijft hier behouden en loopt door
tot aan de J.B. de Gieylaan.

2. Lopende zaken
a. Afrittencomplex E17-N60
Er wordt goed doorgewerkt waardoor de verloren tijd van vorig jaar bijgebeend wordt.
b. Geluidsschermen
Sinds 23 april is de Grote Steenweg ter hoogte van de E17-onderdoorgang afgesloten voor
het plaatsen van de geluidsschermen. Deze werken duren tot aan het bouwverlof (half juli).
Voor de bloemenmarkt te Zevergem op 12 mei zal de onderdoorgang wel éénmalig
vrijgemaakt worden.
c. Fietssnelweg F7
De fietsstraat in de Nijverheidsstraat – Stationsstraat is aangelegd. De F7 tussen de
Daningsdreef en Klapstraat wordt eind deze week (afhankelijk van de weersomstandigheden)
geasfalteerd.
Er zou een voorrangsconflict bestaan waar de Nijverheidsstraat aantakt aan de fietssnelweg.
Dit zal bekeken worden door de dienst Grondzaken met de politie en de Provincie.

Op de fietsstraat ter hoogte van het Louis van Houttepark wordt er geparkeerd op de weg. In
een fietsstraat gelden de normale parkeerregels.
Fietsers worden systematisch voorbijgestoken door auto’s op de fietssnelweg. Speedpedelecs
moeten zich ook aan de snelheidsbeperking van 30 km/uur houden en mogen geen fietsers
inhalen. De gemeente zal hierover sensibiliseren via banners in de fietsstraten.
3. Infrastructuur
a. Fietsoversteekplaatsen
Op meerdere locaties in De Pinte zijn er nog oversteekplaatsen met blokken. Deze zouden
vervangen worden door fietsgeleidingsmarkeringen.
De politie merkt op dat er bij de haaietanden aan oversteekplaatsen ook verkeersborden B1
dienen te komen voor fietsers.
Ter hoogte van de spoorwegbrug Baron de Gieylaan (kant Scheldeveldestraat) is het
verbodsbord ‘verboden fietsers’ richting de spoorwegbrug verdwenen. De mobiliteitsraad
stelt voor om fietsers terug toe te laten de brug over te rijden op het vroegere fietspad aan
de rechterkant en aan de overzijde van de brug (kant Florastraat) een oversteekplaats voor
voetgangers en fietsers te maken ter hoogte van het portaal Parkbos.
De oversteekplaatsen op de Pintestraat ter hoogte van de Lijsterstraat kunnen weggenomen
worden.
b. Omleiding hoog verkeer tunnel Langevelddreef
De omleiding voor het hoog verkeer is vooral bedoeld voor bestelwagens die niet onder de
spoorwegtunnel kunnen. Echt zwaar verkeer kan vermeden worden door al aan de rotonde
Groenstraat een tonnagebeperking in te voeren richting de spoorwegtunnel.
De omleiding via Polderbos en Baron de Gieylaan kunnen allebei gesignaleerd worden, resp.
richting Sint-Martens-Latem en Gent. Er kan ook voorafgaande signalisatie geplaatst worden
aan de Vredestraat.
Er wordt gevraagd of de gemeente zicht heeft op het aantal voertuigen dat onder ‘hoog
verkeer’ valt. Dit is niet het geval, gezien dit om elke bestelwagen hoger dan 2m95 gaat. Er
wordt gevraagd of de politie een idee kan krijgen van het aantal voertuigen ‘hoog verkeer’
dat hier passeert. Dit kan gebeuren voor een aanpassing en na een aanpassing van de
signalisatie om het verschil te meten.
Hoog verkeer dat van Sint-Martens-Latem komt wordt via de Florastraat rond gestuurd.
Er wordt opgemerkt dat er nog geen duidelijkheid is voor fietsers in de Stationsstraat dat ze
op straat mogen rijden en niet op het nieuwe voetpad. Dit kan eventueel gebeuren via
markering op de grond of signalisatie. De gemeente voorziet ook banners langs de
fietsstraten.
4. Overleg scholen
a. Schoolstraat – Strapdag
Het gemeentebestuur wilt voor elke school een test doen van de schoolstraat op de
Strapdag. In een schoolstraat is de weg voorbehouden voor voetgangers en fietsers (m.u.v.
prioritaire voertuigen, inwoners van de straat en bestuurders met een vergunning).

Er dient een omleidingsmogelijkheid te zijn voor doorgaand verkeer en stapspots (vanwaar
kinderen te voet naar school kunnen stappen) zijn aan te raden.
De test zou gebeuren in de ochtendspits, gezien de scholen aangaven dat dit het drukste
moment is.
Commissaris De Vos vermoedt dat een schoolstraat niet ingericht kan worden op routes waar
een lijnbus rijdt. Dit zal nagegaan worden in overleg met De Lijn.
De mobiliteitsraad is van mening dat één enkele ochtend niet representatief is om het effect
van een schoolstraat te beoordelen en dat dit enkel tot chaos leidt als dit voor elke school op
hetzelfde moment gebeurt. Voor inwoners die naar hun werk gaan is dit drie kwartier
moeilijk om zich met de auto te verplaatsen. Is het nuttig om dit te organiseren als het maar
eenmalig is?
De bedoeling van een schoolstraat is om op een drukke weg het verkeer even op te houden
zodat de kinderen veilig naar school gaan. Dit is volgens meerdere leden van de raad niet
het geval in De Pinte. Als er geen gevaarlijke situaties zijn, waarom dan de mobiliteit
moeilijker maken dan ze is?
Volgende locaties worden voorgesteld:
-

De Boomhut: tussen de Memlinglaan – Rubenslaan

-

GBS: tussen de oversteekplaats OCP en rotonde Groenstraat

-

Vrije Basisschool De Pinte: tussen Koning Albertlaan en Koning Leopoldlaan

-

Erasmus/De Kleine Prins: tussen Louis Paul Boonpark en parking Post

-

Vrije Basisschool Zevergem: tussen Pont-Zuid en Blijpoel

De mobiliteitsraad formuleert volgende overwegingen:


Schoolstraat De Boomhut: er is al een parkeerprobleem, dit gaat de druk op de buurt
alleen maar verhogen.



Schoolstraat GBS: Hier is vlakbij de school al veel parkeergelegenheid. Bovendien is
dit een route voor de bussen van De Lijn en opent de Okay om 8u30. De parking van
de Okay wordt door ouders ook gebruikt om te parkeren.



VBS De Pinte: er is geen mogelijkheid om te parkeren op het plein voor of achter het
gemeentehuis, andere stapspots zijn te ver. In de Baron de Gieylaan is er ook een
winkel en bakker die dan niet meer bereikbaar zijn met de wagen. Door een
schoolstraat in te voeren is de school ook zijn Kiss-and-ride kwijt. Dit trekt ook extra
verkeer aan de ingang van de Polderdreef.



Erasmus/De Kleine Prins: in deze straat rijdt er geen bus en zijn er geen handelaars.
Er zijn parkeerplaatsen aan de post, de begraafplaats en aan de Sportwegel. Kan er
bijkomende parking voorzien worden aan de begraafplaats (kant Polderdreef). Dit is
de grootste schoolsite op grondgebied De Pinte.



Vrije Basisschool Zevergem: er is een serieuze problematiek met parkeren, fietsers
en lijnbussen ter hoogte van de school. Het oudercomité is echter geen vragende
partij naar een schoolstraat en ziet hier geen oplossing in. De school vraagt ouders
om te parkeren achter de kerk en te voet naar de school te komen.

De raad besluit dat enkel Erasmus/Kleine Prins en de VBS in Zevergem in aanmerking komen
voor een schoolstraat.
b. Algemene acties
De politie laat weten dat de fietsen gecontroleerd worden voor het fietsexamen, maar dat ze
dat daar buiten niet gaan doen. Er wordt voorgesteld of de man van het Fietspunt niet kan
helpen bij een dergelijke controle. Dit wordt besproken met het Fietspunt.

Vroeger deed de politie fietsgraveringen op de braderie, maar dit systeem is veranderd. Via
de website kan je een aanvraag doen, waarna je een sticker krijgt die niet te verwijderen is
van de fiets.
Het probleem van kruisende fietsers en voetgangers aan de oversteekplaats van de
Gemeentelijke Basisschool kan niet opgelost worden met haaietanden op het fietspad, dit is
niet wettelijk. Er kan wel gekeken worden naar signalisatie om de fietsers hierop te wijzen.
Een extra kleur op de ondergrond van het zebrapad is ook afleidend.
Het voorstel om een vaste zone 30 in te voeren ter hoogte van De Boomhut, in plaats van de
huidige variabele zone, wordt positief geadviseerd door de mobiliteitsraad.
De politie laat weten dat ze al regelmatig geverbaliseerd hebben op parkeren tussen de
oversteekplaats VBS en het Europaplein. Dit probleem is daardoor al heel wat verbeterd.
Één of twee voetpaden in de Anthierenslaan zouden goed zijn voor de verkeersveiligheid. De
fietssuggestiestroken zijn daar niet uitgevoerd.
De leesbaarheid van rotonde post kan verbeterd worden met markeringen en signalisatie.
5. Meldingen
Er zijn geen meldingen
6. Week van de mobiliteit

Er wordt terug geopteerd voor de mogelijkheid om in elke wijk een autoloze zondag te organiseren. Het
initiatief moet komen uit de wijk. Mogelijke vrijwilligers worden aangeschreven.
Uit de klimaatpanels en kindergemeenteraad kwam het idee om een gelijkaardig initiatief als “Zondag =
shopdag” in Gent te organiseren (1 zondag/maand gratis openbaar vervoer).
7. Advies Omgevingsvergunning
Er zijn geen adviesaanvragen.
8. Varia
-

Op de MINA-raad werd er aangehaald dat het verplaatsen van de bloembakken in ’t Kruisken veiliger
is voor de fietsers, maar dat er nu weer sneller gereden wordt.

-

In september wordt zowel de Strap-dag als autoloze zondag georganiseerd in kader van de week
van de mobiliteit.

-

Op 22 mei is de volgende mobiliteitsraad. Zowel de voorzitter als ondervoorzitter kunnen niet
aanwezig zijn. Er wordt gezocht naar een kandidaat-voorzitter voor die ene raad.

-

V85-norm aan de brug van de Nieuwstraat richting rotonde Zwartegat is 57 km/uur.

Noteer alvast de volgende data van de mobiliteitsraad in uw agenda:
 26 juni 2019
 28 augustus 2019
 25 september 2019
 23 oktober 2019
 27 november 2019

