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WAT DOEN KORTRIJK EN ANZEGEM
Wat doet het gemeentebestuur in uw stad of dorp voor de fietsers? Hoeveel geld gaat er elk jaar naar goed on-
derhouden en veilige fietspaden? Waar komen nieuwe fietspaden? Wij gingen, geflankeerd door een vertegen-
woordiger van de Fietsersbond, langs bij de beleidsmakers in Anzegem en Kortrijk, voor een kritische kijk op
het plaatselijke fietsbeleid. Teksten Sammy Follet, foto’s David Stockman en Patrick Holderbeke

‘Typisch voor een stad als
Kortrijk is dat die veel in-
valswegen kent. Bij ons

zijn dat onder meer de N50, de
Gentsesteenweg en de Brugse-
steenweg. De fietsers via die we-
gen op een veilige manier tot in de
binnenstad loodsen is heel belang-
rijk’, zegt schepen Guy Leleu
(CD&V). 
‘Ook aan schoolomgevingen beste-
den we extra aandacht. De scholen
van Groot-Kortrijk ondertekenden
bijvoorbeeld een verkeerscharter
(in 2002, red.). In de nabije toe-
komst nemen we een vier kilome-
ter lange strook van de Genste-
steenweg tot de Oudenaardse-
steenweg onder handen. In die zo-
ne liggen zo’n achttal scholen,
waaronder het VTI, Sint-Theresia
en Hiepso.’
Er wordt heel wat geïnvesteerd in
de vernieuwing van de Kortrijkse
binnenstad. Volgens Carl Dewaele,
de plaatselijke mobiliteitsdeskun-

dige, betekent dat niet dat er min-
der middelen zijn voor het fietsbe-
leid. ‘Je moet van de nood een
deugd maken. Er komen zowel bo-
ven- als ondergronds fietsstallin-
gen aan het nieuwe winkelcen-
trum.’ 
Schepen Leleu treedt hem bij. ‘Vol-
gens studies zal zowat vijftien pro-
cent van de naar schatting vijf mil-
joen bezoekers per jaar fietser zijn.
Er wordt dus ook aan de fietser ge-
dacht. Er zal plaats zijn voor 400
fietsen en er komt ook een fietslift.’
Volgens de Kortrijkse fietserbond
is dat gebrek aan fietsstallingen
een nijpend probleem, vooral in de
stationsbuurt. ‘Daar wordt het
aantal bergplaatsen opgetrokken
van 1.000 naar 3.000 stelplaatsen’,
repliceert Bart Baeten.
Gemeenteraadslid Cathy Matthieu
(Groen!) kwam met nog een ge-
durfder voorstel op de proppen. Ze
wil kinderwagens ter beschikking
stellen van ouders die met een
klein kind in het fietsstoeltje naar
het centrum komen winkelen.
‘Ook daar werd aan gedacht in de
plannen van het nieuwe winkel-
centrum. Die kinderwagens ko-
men er inderdaad. Voor minderva-
liden zullen we in rolstoelen voor-
zien’, zegt Leleu.
‘Met klachten en opmerkingen kan

je trouwens terecht bij ons meld-
punt. Die behandelen we binnen
de dertig dagen. We gebruiken die
ook als een graadmeter voor het
beleid’, meldt fiets- en vervoers-
ambtenaar Jeroen Vanhoorne. 

Wij kregen uit verschillende hoe-
ken te horen dat er problemen zijn
met gladde goten in de Doornik-
straat. Er zouden zich al verschil-
lende mensen verwond hebben.
‘We zijn ons bewust van het pro-
bleem’, zegt Vanhoorne. ‘De glad-
de goten werden aangepakt en de
glibberige toplaag werd vervangen
door een bovenlaag in ruw materi-
aal. De cruciale strook tussen de
tunnel en de Lange Steenstraat is
nu dus in orde. Ook de zone van de
Grote Markt tot aan de Lange
Steenstraat zal aangepakt worden.
Er komen onder meer fietssugges-

tiestroken die zullen worden aan-
geduid met nagels, zoals in de On-
ze-Lieve-Vrouwestraat. Die moe-
ten vermijden dat fietsers naar de
rand van de weg worden ge-
drumd.’ 
‘Al zijn we zelf ook nog niet hele-
maal tevreden met de huidige situ-
atie’, verklapt Leleu. ‘Er moet nog
meer gebeuren dan nu’, bevestigt
ook Dewaele.
Er is hier en daar dus nog een
groeimarge. Vanhoorne en Baeten
verwijzen vooral naar de commu-
nicatie. ‘Er is zeker nog ruimte op
dat gebied. Zaken zoals het fiets-
routeplan of acties zoals Met bel-
gerinkel naar de winkel moeten
nog veel meer gepromoot worden.’ 
Dewaele voegt daar nog het gebrek
aan tellingen aan toe. ‘Als je twee
knelpunten moet aanpakken, kan
je dankzij die tellingen beter bepa-
len welk punt voorrang moet krij-
gen. Dat met het meeste verkeer ui-
teraard. Aan de cijfers zie je achter-
af ook of een ingreep nuttig was of
niet, want een betere infrastruc-
tuur trekt ook meer fietsers aan.’ 
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‘Invalswegen zijn prioriteit’
‘Het fietsbeleid is een prioriteit
in het mobiliteitsplan’, zegt
Bart Baeten, de mobiliteits-
ambtenaar van Kortrijk. Met-
een is de toon gezet: de stad
neemt haar fietsbeleid serieus.
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www.nieuwsblad.be/fietspad

‘In het winkelcentrum
komen kinderwagens
voor ouders met 
jonge kinderen die 
met de fiets komen’
Guy Leleu 
Schepen 

‘Voor zowat 14.000 inwoners zijn
er in Groot-Anzegem 190 kilome-
ter wegen, waarvan 25 kilometer
gewestwegen. Bovendien passeert
er op die gewestwegen veel zwaar
en snel rijdend verkeer’, zegt sche-
pen van Mobiliteit Claude Van
Marcke (Samenéén).
Volgens de schepen kunnen
kwantiteit en kwaliteit toch hand
in hand gaan met elkaar. ‘De laat-

ste drie à vier jaar zijn we aan een
serieuze inhaalbeweging bezig.
We focussen op degelijke, goed
onderhouden fietspaden en trot-
toirs.’ 
Meteen haalt hij er een voorbeeld
bij, het knelpunt aan de Kerk-
straat, dat momenteel deftig onder
handen genomen wordt. ‘De pro-
blemen sleepten daar al jaren aan.
Vroeger was daar geen fietspad, al-
leen een verhoogd voetpad. Daar
komt er nu een verhoogd voetpad
én fietspad voor in de plaats. De
werkzaamheden zouden binnen
twee jaar klaar moeten zijn. Dat
zal alles samen 3,6 miljoen euro
kosten, waarvan de gemeente
1,835 miljoen euro voor haar reke-
ning neemt.’

Groot-Anzegem telt een groot aan-
tal gewestwegen, waarover de ge-
meente Anzegem uiteindelijk geen
bevoegdheid heeft. Niettemin
kent de schepen een manier om
toch op gewestelijke dossiers te
wegen. ‘Als we een beslissing wil-
len doordrukken, dan wordt die
voorgelegd in de gemeenteraad.
Zo vorm je een principiële beslis-
sing. Als we dat voorleggen aan
het gewest in Kortrijk, zien ze dat
het geen losse flodder, maar een
serieuze aangelegenheid betreft.
We werken goed samen met het
gewest. Er is ook van hen veel goe-
de wil om ons te betrekken in
kwesties rond onze gewestelijke
wegen.’
Een sterk punt in het Anzegemse

Groot-Anzegem trekt, met Tie-
gemberg op het grondgebied,
veel fietsers aan. Het dunbevolk-
te gebied heeft voor een landelij-
ke gemeente een uitgestrekt we-
gennet. We voelen de schepen
van Mobiliteit aan de tand over
het fietsbeleid.

‘Binnen tien jaar moet je eenduidige lijn kunnen 

Prudent Lanneau en Claude Van Marcke op de plaats waar een nieuw
fietspad komt.
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