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WAT DOEN ROESELARE EN MOORSLEDE
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 er de volgende jaren nieuwe fietspaden bij? Wij gingen langs
bij schepen van Mobiliteit Henk Kindt in Roeselare en bij Walter Ghekiere, burgemeester van Moorslede, voor
een kritische kijk op het lokale fietsbeleid. Arne Vansteenkiste

Dit is uw eerste ambtster-
mijn als schepen van Mo-
biliteit. Wat was uw

grootste ergernis toen u nog geen
schepen was? 
Henk Kindt: ‘De omgeving van het
station: een wirwar van verkeers-
stromen zorgt er voor veel conflic-
ten. Fietsers komen er samen, on-
der andere uit Beveren, waardoor
auto’s op de rotonde vaak moeten
wachten en iedereen goed moet
opletten.’ 

Niet toevallig noemt u een plek
waar verbouwingsplannen op
stapel staan, met de heraanleg
van de hele stationsomgeving. 
‘Iedereen wist dat er iets moest ge-
beuren. Ik ben blij dat het bijna zo-
ver is.’ 

Wat is volgens u het gevaarlijkste
punt voor fietsers in de stad? 
‘Eén punt eruit pikken, kan ik niet,
maar de rotondes geven vaak een
onveilig gevoel aan fietsers. Een
ideale oplossing is echter moeilijk
te vinden. Ook het kruisen van de
grote en kleine Ring is niet zonder
gevaar. Als we vanuit de wijken
meer fietsers willen aantrekken
richting het centrum moeten we
aandacht hebben voor hen. Daar-
om ook dat alle kruispunten op de
grote Ring van de autosnelweg tot
aan de Diksmuidsesteenweg aan-
gepakt worden of zullen worden.
Eigenlijk was de hele Ring één
zwarte vlek, een van de gevaarlijk-
ste punten van West-Vlaanderen.
Met de werken moet daar verande-
ring in komen. Al hebben de flits-
camera’s ook al een positief effect.
Het aantal ongevallen aan de Ring -
ook met fietsers - is sinds de invoer
van de camera’s fel verminderd.’ 

Hoe worden de fietsers be-
schermd aan de vernieuwde
oversteekplaatsen? 
‘De fietspaden worden extra geac-
centueerd. Fietsers krijgen een
aparte, veilige oversteekplaats met
eigen verkeerslichten. Ook in de

West- en Noordlaan (de zoge-
naamde kleine Ring, nvdr.) zijn
we met een heraanleg bezig. Enke-
le hoofdkruispunten krijgen nieu-
we lichten. De kleinere kruispun-
ten verdwijnen, behalve voor fiet-
sers. Door een middenberm wordt
de oversteek voor wagens onmoge-
lijk. Fietsers en voetgangers kun-
nen wel nog gebruik maken van
een sas. Ook de Heirweg, van Be-
veren tot de Kapelhoek, krijgt
nieuwe fietspaden. We willen het
fietsnetwerk uitbouwen zodat je
vanuit de deelgemeenten het cen-
trum bereikt via zachte wegen.’ 

U vergeet nog de veelbesproken
spiraalburg aan de Koning Al-
bert I-laan. 
‘Inderdaad, een symbooldossier.
De kostprijs viel duurder uit dan
verwacht, maar de brug past volle-
dig in het fietsbeleid. Eind mei zou
de brug klaar moeten zijn voor in-

gebruikname.’ 

Verslikt Roeselare zich niet in de
werken? 
‘Verschillende werken zijn afhan-
kelijk van hogere overheden. Een-
maal je subsidies kunt losweken,
moet je die niet weigeren. Anders
is een andere stad of gemeente weg
met het geld. De werken aan de
Ring komen op rekening van het
gewest en alle werken aan fietspa-
den die kaderen in het provinciale
fietsnetwerk worden volledig gefi-
nancierd door de provincie. Bo-
vendien drongen de werken zich al
jaren op. Het worden drukke tij-
den, maar uiteindelijk komt het de
stad ten goede.’ 

Wat met de fietsende school-
gaande jeugd? Vele automobilis-
ten ergeren zich dood omdat zij
’s morgens het wegdek inpal-
men. 
‘Op invalswegen en aan het station
komt dat inderdaad voor, maar al
bij al valt dit nog mee. Uiteindelijk
beperkt de drukte zich in tijd en
omvang. Eenmaal in het centrum
verloopt het verkeer vlot. Daarom
ook dat we de invalswegen willen
aanpakken en de fietsers langs

kleine wegen en wijken leiden.’ 

Op tien, hoeveel punten geeft u
de Roeselaarse fietsinfrastruc-
tuur? 
‘Een zeven. Los van het feit dat ik

s Roeselare Schepen Kindt geeft fietspaden 7 op 10 

‘Ring was één grote zwarte vlek’
Henk Kindt (SP.A) is sinds
oktober 2006 schepen van
Mobiliteit in Roeselare. Onder-
tussen deden de grote werken
hun intrede. ‘De Ring was een
van de gevaarlijkste punten
van West-Vlaanderen,’ vertelt
Kindt openhartig. 

Schepen Henk Kindt: ‘We willen het fietsnetw
wegen.’ ©Stefaan Breel

‘Als je subsidies kunt
losweken, moet je die
niet weigeren. Anders is
een andere gemeente
weg met het geld’ 

‘Vroeger reed ik wekelijks
steevast mijn kilometers
met de fiets,’ begint burge-

meester Ghekiere zijn betoog.
‘Maar sinds ik zeventig werd, zit
dat er niet meer in. Ik was jaren lid
van een wielertoeristenclub.’ Dat
Ghekiere een zwak voor fietsen
heeft, blijkt uit de trots waarmee
hij over zijn tweewieler vertelt.
‘Een fiets die ik nog van Roger De
Vlaeminck afkocht na een criteri-
um in ’69! 20.000 frank heb ik er-
voor betaald. In die tijd veel geld,
maar het was dan ook een echte De
Vlaeminck. Vorige zomer heb ik

hem aan mijn kleinzoon doorgege-
ven.’ 
Als bakermat van de wielersport -
in 1950 organiseerde Moorslede
het WK wielrennen op de weg -
heeft de gemeente een belangrijke
reputatie hoog te houden, ook als
het op fietsvoorzieningen aan-
komt. ‘Ieder jaar investeren we in
fietspaden en -infrastructuur,’ ver-
telt Ghekiere. ‘De laatste vier, vijf
jaar zijn er veel fietsvriendelijke
projecten geweest. Zo denk ik bij-
voorbeeld aan het met rode stenen
heraangelegde fietspad richting
Roeselare, tot bijna in De Ruiter.
Ook de Stationstraat werd goed
uitgerust.’ 
De burgemeester is tevreden met
wat er op relatief korte tijd gereali-
seerd werd. ‘Vanuit het centrum
van Moorslede en Dadizele zijn Ie-
per, Zonnebeke of Roeselare per-
fect met de fiets te bereiken via
mooie fietspaden. In het centrum

van Moorslede zelf zijn er minder
fietspaden.’ Een gevaarlijk punt is
volgens de burgemeester de Ieper-
sestraat. ‘Daar is nu een dubbel-
richting betonnen fietspad tot aan
de grens met Zonnebeke, maar on-
dertussen is de heraanleg in ont-
werp. Het fietspad wordt ver-
nieuwd en verbreed.’ 
De fusie van Moorslede en Dadize-
le heeft volgens Ghekiere geen ge-
volgen voor het fietsbeleid. ‘De
eerste jaren werd goed opgelet dat
het geld gelijk verdeeld werd tus-
sen de twee deelgemeenten, maar
die tijd is voorbij. Wat het meest
dringend is, pakken we aan, onge-
acht of dat Dadizele, Slypskapelle
of Moorslede is.’ 
Dadizele, met de basiliek toeris-
tisch interessanter dan Moorslede,
krijgt toch geen apart fietsbeleid.
‘Het grondgebied van Dadizele is
niet groot en beschikt over weinig
kilometers wegen. Noodzakelijk is
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Walter Ghekiere (Groep A) is
ruim dertig jaar burgemeester in
Moorslede en is een fervente
fietsfanaat. Als geen ander is hij
op de hoogte van de fietssituatie
in zijn gemeente en deelgemeen-
ten Slypskapelle en Dadizele.

‘Beste fietsroutes volgen rustige binnenwegen’
s Moorslede Burgemeester Ghekiere heeft reputatie in wielersport hoog te houden

Burgemeester Walter Ghekiere (Groep A) en schepen Christiane
Vandenbussche (Groep A) aan het fietspad in de Stationsstraat.
©Stefaan Beel


