MOBILITEITSRAAD
- - Woensdag 26.06.2019 / 20u00 - Raadzaal De Pinte - leden met stemgerechtigde functie (21):

AANWEZIG

AFWEZIG

Frank Van hoorde
Geïnteresseerde
burgers/deskundigen

ONDERVOORZITTER /
EFFECTIEF LID GECORO

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

VERONTSCHULDIGD

X

Els Van Gelder

X

Hendrik De Speele

X

Johan Van Wambeke

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 directie

An‐Katrien Choueiri

één afgevaardigde vanuit de Fietsersbond:

VOORZITTER

Joe Rogge

X
X

één afgevaardigde vanuit de MINA‐raad:

Guy Maes

één afgevaardigde vanuit de Seniorenraad:

Anniek Decock

X

één afgevaardigde vanuit de Jeugdraad:

Jules Vertriest

X

één afgevaardigde vanuit de GECORO:

Peter Hofman

één afgevaardigde van de lokale ondernemersraad:

Luc Vermassen

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

Kenny De Vrieze

NVA

Leen Gryffroy

X

X

Open VLD

Rita De Jaegher

X

CD&V

Erik Van de Velde

X

gemeentelijke administratie

Arnout Laureys

X

politiezone

Luc De Vos

X

politiezone

‐‐

leden met raadgevende functie:

Agenda
1. Goedkeuring verslag 22 mei 2019
2. Terugkoppeling beslissingen CBS
3. Advies statuten en samenstelling mobiliteitsraad
4. Kandidatuur Gecoro
5. Infrastructuur
a. Parkeerproblematiek C. Buysselaan
b. Snelheid Hugo Verriestlaan
6. Meldingen
7. Advies omgevingsvergunning
8. Varia
1. Goedkeuring verslag 22 mei 2019
Punt 4: Europaplein. De mobiliteitsraad had gevraagd om 2 – 4 parkeerplaatsen te reserveren
als blauwe zone, niet de volledige zone. Deze zouden ook van beperkte duur moeten zijn (<2
uur). Beide connotaties zijn niet duidelijk in het verslag.
In hetzelfde punt staat ook vermeld dat er als alternatief geen parkeerhaven voor bussen
aangelegd kan worden bij de boomgaard naast het kerkhof. Dit moet “een parkeerhaven” zijn.
2. Terugkoppeling dossiers
De mobiliteitsraad heeft geadviseerd om het vierde voorstel van snelheidsremmende maatregel
in de Eeuwfeestlaan uit te voeren. Het college van burgemeester en schepenen volgt dit advies,
dit wordt uitgezet door de technische dienst.
De mobiliteitsraad heeft gevraagd om rechts-af-door-rood in te voeren voor fietsers op het
volledige kruispunt Vredestraat – Polderdreef. Het college van burgemeester en schepenen
volgt dit advies. Dit werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 juni en binnenkort
uitgevoerd.
3. Advies statuten en samenstelling mobiliteitsraad
De nieuwe samenstelling van de adviesraad wordt geagendeerd op de gemeenteraad van 26
augustus 2019. Het bestuur stelt voor om volgende aanpassingen aan de huidige statuten aan
te brengen:
• “één afgevaardigde uit het oudercomité of directie van elke scholengemeenschap uit de
gemeente” wordt vervangen door “één afgevaardigde van de directie van elke
school uit de gemeente”.
• “Afgevaardigde leden kunnen een stemgerechtigde plaatsvervanger aanduiden indien
zijzelf niet aanwezig kunnen zijn” wordt toegevoegd
Deze aanpassingen worden voorgesteld omdat het eerste aanspreekpunt van de gemeente voor
de school steeds de directie is. Op die manier zijn zij ook steeds op de hoogte omtrent
mobiliteitsbeslissingen en dienen ze ook niet individueel gecontacteerd te worden. De directie
kan ervoor kiezen om zich te laten vervangen door een afgevaardigde van de ouderraad of
door een leerkracht.
De mobiliteitsraad gaat akkoord om de aantallen in de statuten voor geïnteresseerde burgers
en deskundigen op te trekken naar respectievelijk 5 en 8 in plaats van 4 en 6. Op die manier
kunnen er meer geïnteresseerden en deskundigen zetelen in de mobiliteitsraad.
4. Kandidatuur Gecoro
De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) is een adviesraad voor
ruimtelijke ordening opgericht op het niveau van de gemeente. Deze kan advies geven,
opmerkingen maken of voorstellen doen over alle aangelegenheden met betrekking tot de
gemeentelijke ruimtelijke ordening, op eigen initiatief of op verzoek van het college van
burgemeester en schepenen of de gemeenteraad.

De samenstelling van de GECORO werd bepaald door de gemeenteraad tijdens de zitting van
29 april 2019 en bestaat uit dertien leden, zijnde vijf deskundigen inzake ruimtelijke ordening
en acht vertegenwoordigers van volgende maatschappelijke geledingen: land- en tuinbouw,
economie en middenstand, mobiliteit, onroerend erfgoed, gezinnen, jeugd, milieu en natuur,
senioren. Voor ieder lid van de GECORO, moet ook 1 plaatsvervanger aangesteld worden.
De kandidaten die als ‘vertegenwoordiger maatschappelijke geleding’ kunnen aangesteld
worden in de GECORO dienen aan volgende voorwaarden te voldoen:
 Voeling hebben met wat in de gemeente leeft
 Inzicht hebben in of minstens vertrouwd zijn met ruimtelijke ordening
 Voldoende beschikbaar zijn om ambtelijke rapporten op een korte tijd door te nemen,
zich een inhoudelijk beeld te vormen van bepaalde ruimtelijke problematiek, erover te
vergaderen om tot een advies te komen
 Communicatief en luistervaardig zijn zonder vooringenomenheid
 Notie hebben van de gemeentelijke, provinciale en gewestelijke ruimtelijke
beleidsplanning
De huidige kandidaten op vlak van mobiliteit zijn Els van Gelder en David Lenaerts. Beiden zijn
opnieuw kandidaat. De raad steunt beide kandidaten.
5. Infrastructuur
a. Parkeerproblematiek Cyriel Buysselaan
Op 25 juni 2019 werd een bewonersoverleg georganiseerd met het bestuur en de omwonenden
van de Cyriel Buysselaan en de Hugo Verriestlaan. Op basis van dit initiatief stelt de gemeente
een aantal maatregelen voor rond het pleintje van de Cyriel Buysselaan.
Er wordt gevraagd hoeveel parkeerplaatsen er hierdoor verdwijnen. Dit zou een 7-tal plaatsen
zijn, langs de kant van de woningen. Rond het middelplein zullen er een 10-tal parkeerplaatsen
zijn.
Er wordt gevraagd waar er dan een kiss-and-ride komt, maar dit is niet voorzien. In het witte
vak kan er geparkeerd worden. Kiss-and-ride is niet gereglementeerd in de wegcode.
De mobiliteitsraad merkt op dat er een uitzondering van het éénrichtingsverkeer mag gemaakt
worden voor fietsers, gezien de fietsers komende van de Cyriel Buysselaan de kortste route
richting school nemen.
Het is niet voorzien om kortparkeren in te voeren ter hoogte van de parkeerplaatsen. Dit kan
later nog geëvalueerd worden.

b. Snelheid Hugo Verriestlaan
Bewoners van de Hugo Verriestlaan merken op dat er zeer snel gereden wordt in hun straat.
Dit werd gemeten met een snelheidsinformatiebord, maar de bewoners vinden dat dit bord te
dicht bij de bocht stond. Bovendien heeft het bord reeds een snelheidsremmende invloed.
In de mobiliteitsraad werd een principe vastgelegd over wanneer snelheidsremmende
maatregelen nodig zijn. Daarom vraagt de mobiliteitsraad om een snelheidsmeting te doen. De
politie zal daarvoor zorgen.
Over de belijning heeft de mobiliteitsraad geen opmerkingen.

6. Meldingen
Geen meldingen.
7. Advies Omgevingsvergunning
Geen vraag om advies.
8. Varia
Er wordt gevraagd hoeveel straten er al meedoen aan de autoloze wijkdag. Dit zijn er momenteel
drie: Varentschoot, Eekbulk en Toutefais.
De politie vraagt om nogmaals te communiceren via de gemeentelijke kanalen dat er in fietsstraten
niet ingehaald mag worden. De gemeente zal ook banners plaatsen aan de toegang tot elke
fietsstraat.
Gezien er te weinig stemgerechtigde leden aanwezig zijn, dient er nog een nieuwe vergadering van
de gepland te worden. Deze zal doorgaan op 10 juli 2019.
Noteer alvast de volgende data van de mobiliteitsraad in uw agenda:
 25 september 2019
 23 oktober 2019
 27 november 2019
De voorziene vergadering van 28 augustus 2019 wordt geannuleerd wegens te kort na
de gemeenteraad over de nieuwe samenstelling van de Mobiliteitsraad (26 augustus
2019).

