MOBILITEITSRAAD
- - Woensdag 22.05.2019 / 20u00 - Raadzaal De Pinte - leden met stemgerechtigde functie (21):

AANWEZIG
Frank Van hoorde

Geïnteresseerde
burgers/deskundigen

ONDERVOORZITTER /
EFFECTIEF LID GECORO

AFWEZIG

VERONTSCHULDIGD

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

X

Marcel Mol

X

vrije basisschool De Pinte

David Lenaerts

X

vrije basisschool Zevergem

Kristoffel Loos

X

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

X

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

X

één afgevaardigde van de lokale ondernemersraad:

Luc Vermassen

X

Gezinsbond De Pinte

Eric Verstuyft

X

Gezinsbond Zevergem

Luc Van Melckebeke

X
X

één afgevaardigde vanuit elk afdeling van de Gezinsbond:

X

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

Benedikte Demunck

X

de schepen bevoegd voor Openbare werken:

Willem Rombaut

X

Ruimte

Kenny De Vrieze

X

NVA

Leen Gryffroy

X

Open VLD

Rita De Jaegher

X

CD&V

Erik Van de Velde

X

Frans Naessens

X

gemeentelijke administratie

Arnout Laureys

X

politiezone

Luc De Vos

X

politiezone

--

leden met raadgevende functie:

Agenda
1. Goedkeuring vorig verslag (24 april 2019)
2. Terugkoppeling dossiers
3. Bespreking nieuwe werking
4. Infrastructuur
a. Blauwe zone Europaplein
b. Kruispunt Eeuwfeestlaan – Toekomstlaan
5. Meldingen
6. Advies Omgevingsvergunning
7. Varia
1. Goedkeuring vorig verslag (24 april 2019)
Naar aanleiding van de bespreking van de fietsstraten en de omleiding voor hoog verkeer geeft
commisssaris De Vos wat meer duiding:
Een speedpedelec is opgenomen in de categorie bromfietsen in het verkeersreglement en heeft een
hulpaandrijving met als doel trapondersteuning. Dit type fiets staat bij bromfietsen gedefinieerd omwille
van zijn snelheid en om het verkeersreglement niet (nog) ingewikkelder te maken. Eigenlijk klopt dit niet,
want bromfietsen zijn motorvoertuigen en in artikel 2.16 van de wegcode staat: "Motorvoertuig: elk
voertuig uitgerust met een motor, bestemd om op eigen kracht te rijden.”. Een speed pedelec rijdt niet op
eigen kracht, je moet nog altijd trappen om vooruit te komen en dit is dus geen motorvoertuig. Art. 22
nov. bepaalt dat in fietsstraten motorvoertuigen geen fietsers mogen inhalen. Gezien de pedelec geen
motorvoertuig is mag hij dus een andere fietser wel inhalen Bovendien mogen de fietsers zelf wel andere
motorvoertuigen inhalen, hiervoor is geen verbod bepaald. De maximum snelheid van 30 km/uur is wel
voor iedereen van kracht.
De politie heeft snelheidsmetingen uitgevoerd in de Stationsstraat ter hoogte van het
dubbelrichtingsfietspad. Door een technisch mankement kon er geen zwaar verkeer uit de gegevens
gefilterd worden. De snelheid in de Stationsstraat ligt te hoog (gemiddeld 26 km/u, hoogste snelheid 81
km/u). De politie heeft ook snelheidscontroles gedaan. Op 1 uur tijd werden er 30 voertuigen gemeten,
waarvan er 15 in overtreding waren.
Op basis van deze gegevens werd er ook in de Oude Gentweg een snelheidscontrole gedaan in de
fietsstraat. Hier waren er 89 voertuigen op 1 uur, waarvan de helft te snel reed. 14 bestuurders haalden
een fietser in tijdens die snelheidsovertreding, 17 bestuurders haalden een fietser in zonder
snelheidsovertreding. Er waren 2 speedpedelecs die zeker meer dan 30 km/uur reden, maar die konden
niet geverbaliseerd worden omdat de radar hier niet op voorzien is.
De politie heeft de geverbaliseerden geen extra uitleg gegeven: de fietsstraat is geen nieuwigheid meer.
De gemeente (en de politie) heeft het principe reeds gecommuniceerd via Facebook, het infoblad en de
website. Er komen ook nog banners aan de toegangen van de fietsstraten om de mensen te sensibiliseren.
2. Terugkoppeling dossiers
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om fietsers opnieuw toe te laten vanuit de
Scheldeveldestraat over de spoorwegbrug te fietsen langs de rechterkant. Een oversteekplaats voor
fietsers wordt momenteel niet voorzien. Fietsers kunnen afstappen en via het voetpad oversteken naar
het dubbelrichtingsfietspad.
Het college van burgemeester en schepen gaat akkoord met het voorstel van de omleiding voor hoog
verkeer dat de Langevelddreeftunnel niet kan gebruiken. Dit wordt verder uitgewerkt door de dienst
Grondzaken.

Het idee van de schoolstraat wordt met de ouderraden en directies van elke school verder besproken om
te polsen naar hun enthousiasme en de haalbaarheid ervan. Dit wordt nadien teruggekoppeld naar de
mobiliteitsraad. De uitvoering van het concept is niet gepland voor begin september 2019.
3. Bespreking nieuwe werking

2 maanden geleden werd de evaluatie van de adviesraad besproken op de mobiliteitsraad. De gemeente
wilt bekijken hoe de mobiliteitsraad interactiever en productiever gemaakt kan worden. Zo werd er bij de
politieraad reeds gewerkt met een app om te stemmen. Op die manier kunnen alle meningen in beeld
gebracht worden.
De mobiliteitsraad is van mening dat de meeste zaken besproken kunnen worden met de volledige raad,
maar dat grotere thema’s besproken kunnen worden in kleine groepen. Deze kunnen dan terugkoppelen
naar de volledige raad om verder op te werken.
De start om 20 uur is goed, de meesten willen ook een duidelijk einduur (22 uur). De agenda dient hieraan
aangepast te worden. Sommige agendapunten worden langer getrokken dan nodig is. De belangrijke zaken
dienen daarom op voorhand doorgestuurd te worden zodat deze al bekeken kunnen worden door de leden
van de adviesraad. De maandelijkse samenkomst is goed. Als er niets op de agenda staat kan deze beter
wegvallen. Er kan evt. vroeger gestart worden maar dit is voor veel mensen niet ideaal.
4. Infrastructuur
a. Blauwe zone Europaplein

De enige parking waar er geen overbezetting is in het centrum is de parking in de Sportwegel. Zowel
het Kerkplein als de parking aan het OCP staan vaak vol en de Begoniaparking is ideaal maar is privé.
Voor verenigingen of scholen die vertrekken op reis/kamp is het Europaplein geen ideale opstapplaats.
Alle meerdaagse uitstappen van Erasmus vertrekken daarom aan de Makro. Als er op het Europaplein
vertrokken wordt, parkeren de bussen langs de kant van de glasbollen. De bussen vertrekken ook vaak
vanuit de Kasteellaan. De draaicirkel is voor sommige bussen te klein om van de verkeerslichten in te
draaien aan de glasbollen. Er zou echter een parkeerverbod kunnen komen aan de kant van de
woningen/winkels, zodat de bussen aan de kant van de glasbollen dienen te staan. Een alternatief is
dat er een parkeerhaven voor bussen wordt aangelegd bij de boomgaard naast het kerkhof.
De handelaars rondom het plein vragen om een blauwe zone in te voeren, gezien het Europaplein een
drukke bezetting kent: de leerkrachten van de Vrije Basisschool parkeren er, evenals mensen die
carpoolen of de bus nemen naar Gent. De mobiliteitsraad is van mening dat een beperkte blauwe zone
mogelijk moet zijn, maar dat de parkeerplaatsen minder dan 2 uur bezet kunnen worden.
De mobiliteitsraad oppert om bijkomende parkeerplaatsen te maken in de graszone. Deze kunnen
eventueel aangelegd worden in grasdallen om het groene karakter te behouden. De optie van
bijkomende parkeerplaatsen werd ook reeds door de vorige legislatuur voorgelegd.
Als het Europaplein wordt aangelegd als parking kunnen de Koning Boudewijnlaan en Koningin
Fabiolalaan voorrang krijgen op het plein. Het plein zou ook éénrichtingsverkeer langs beide kanten
kunnen krijgen. In het kader hiervan dient ook de belijning van de parkeerplaatsen herbekeken te
worden.
De dienst Grondzaken zal een aantal voorstellen uitwerken tegen de volgende mobiliteitsraad om
opnieuw voor te leggen.
b. Kruispunt Eeuwfeestlaan – Toekomstlaan

De verschillende opties die werden voorgelegd aan de mobiliteitsraad in verband met het kruispunt
Eeuwfeestlaan – Toekomstlaan worden besproken. Het 4e voorstel (zie afbeelding) heeft hierbij de
voorkeur. Er dient wel een middenlijn te komen. De mobiliteitsraad is ook van mening dat de
Eeuwfeestlaan geen voorrangsweg kan worden op de Toekomstlaan, omdat er in de andere zijstraten
ook voorrang van rechts geldt. De haaietanden zullen dus nog niet gemarkeerd worden. De groenzone
kan als test uitgezet worden door de gemeente.

5. Meldingen
Geen meldingen.
6. Advies Omgevingsvergunning
Geen adviezen.
7. Varia
Vorig jaar werd er geadviseerd om aan het kruispunt Vredestraat – Polderdreef de Rechtsaf-door-rood in
te voeren in de vier richtingen. Op advies van de politie werd dit echter enkel ingevoerd op de as
Polderdreef. De mobiliteitsraad heeft in januari gevraagd om dit principe ook door te trekken naar de as
Vredestraat – Koning Boudewijnlaan. De politie gaf hier toen ook positief advies op. Het principe wordt
daarom voorgelegd aan de gemeenteraad van 24 juni 2019.

Er wordt opgemerkt dat de privé-uitgang in de Pintestraat naast het Italiaans restaurant moeilijk zicht heeft
op de Pintestraat zelf en er wordt gevraagd om daar een spiegel te hangen. Er worden echter geen spiegels
gehangen voor privé-opritten door de gemeente.
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

