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WAT DOEN OOSTENDE EN IEPER VOOR
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 Oostende en Ieper, voor een kritische kijk op het
plaatselijke fietsbeleid. Teksten Dany Van Loo, foto’s Bart Vandenbroucke en Peter Maenhoudt

De leden van de Oostendse
werkgroep Fietseling rei-
ken elk jaar hun gouden,

zilveren en verroeste spaak uit
voor fietsvriendelijke en fietson-
vriendelijke ingrepen. Ze volgen
het beleid op de voet. Herman Lo-
dewijckx en Edwin Vandenabeele
van Fietseling wijzen op de soms
manke communicatie. 
‘Het gaat op en neer’, getuigt Ed-
win. ‘Soms houdt men rekening
met onze voorstellen, dan weer
niet. Onlangs kreeg ik op een ver-
gadering de opmerking dat onze
oplossing voor een probleem een
werk van een jaar is. Ik heb geant-
woord dat we het al jaren voor-

stelden. Waarom wordt dan niet
eerder gestart?’
‘Wij zijn er ons van bewust dat de
situatie voor de fietsende mede-
mens in Oostende er de voorbije
jaren niet op verslechterd is, inte-
gendeel’, zegt Edwin. ‘Maar het
kan beter. Er zijn de grote knel-
punten, zoals de as tussen de
Kennedyrotonde en De Bolle,
waar onze bemerkingen in dove-
mansoren vielen. Daardoor
moesten bijkomende maatrege-
len genomen worden. Ook ande-
re zaken werden niet goed uitge-
voerd of verdienen een betere
aanpak: de situatie voor het
Nieuw Helmond in de Van Iseg-
hemlaan en langs de Koninginne-
laan, de Nieuwpoortsesteenweg,
de buseilandjes, de toestand op
de kaai. Kortom: er is nog werk
aan de winkel.’
‘Kijk ook maar naar het fietspad
voor het stadhuis: dat heeft een
hoge boordsteen en eindigt op be-
tonnen blokken’, klinkt het.
‘Toch zijn de herinrichtingen van
bijvoorbeeld de Leopold II-laan,
de Torhoutsesteenweg en Gistel-

se Steenweg heel geslaagd. Het is
hoegenaamd niet allemaal kom-
mer en kwel’, aldus nog Edwin
Vandenabeele. 

‘Ik ben zelf een verwoed fietser en
doe al mijn verplaatsingen in de
stad met mijn tweewieler,’ zegt
eerste schepen Hilde Veulemans
(CD&V). ‘Bovendien vind ik dat
we nog nooit zo’n fietsminnend
schepencollege hebben gehad. Ik
ga niet ontkennen dat er nog werk
aan de winkel is. Ik ervaar de dis-
cussies en opmerkingen van de
Fietseling zeker niet als conflictu-
eus. Zij drukken ons met de neus

op de feiten en dat is juist goed,
want mensen zoals Edwin en
Herman weten waarover ze pra-
ten. Een drukkingsgroep moet de
zaken ongenuanceerd voorstel-
len, daar zijn ze voor. De voorbije
jaren legden we niet minder dan
27 kilometer nieuwe fietspaden
aan. In 2005 noteerden we nog
26 ongevallen met de fiets waar-
bij gewonden vielen, in 2006 viel
dit terug naar negen. Schoolom-
gevingen kregen zone 30 en de
grote assen werden duidelijk
fietsvriendelijker gemaakt. Er lig-
gen heel wat plannen op tafel: de
herinrichting van de rotonde aan
de Duinkerkseweg, bijvoorbeeld.
Daar komt ook een gescheiden
fietspad. De werken starten daar
heel binnenkort.’
Andere vooruitzichten zijn de
verbinding tussen de Kennedyro-
tonde en de Duikerkseweg en een
fietsvriendelijke verbinding tus-
sen de Meiboom en de Konter-
dam. ‘Er is inderdaad nog veel te
doen, maar we kunnen prat gaan
op onze realisaties én onze plan-
nen’, besluit Hilde Veulemans.

s Oostende / Fietseling gaat vaak in de clinch met bestuur 

‘Stad moet meer doen 
voor veiligheid fietser’
In Oostende is de werkgroep
Fietseling de luis in de pels van
het stadsbestuur als het aan-
komt op maatregelen rond
fietsveiligheid. De beleidsmen-
sen zijn ervan overtuigd dat al
heel wat gerealiseerd is maar
waarderen de inbreng van de
werkgroep. 

‘Er zijn de grote 
knelpunten waar onze
bemerkingen in 
dovemansoren vielen.
Daardoor moesten 
bijkomende maatregelen
genomen worden’
Edwin Vandenabeele 
Fietseling 

‘Ik wil mij onafgebroken inzetten
voor de zwakke weggebruiker’,
zegt Peter-Paul Lambert. ‘Ik heb
de indruk dat de plaatselijke Fiet-
sersbond op een laag pitje draait,
maar ik neem alle mogelijkheden
te baat om wantoestanden en pro-
blemen aan te kaarten. Volgens
mij zijn er nog heel wat. Bijna alle
invalswegen zijn fietsonvriende-
lijk en worden nochtans druk ge-

bruikt. De verbinding met Vla-
mertinge, Brielen en Elverdinge
zijn een ramp qua fietsvriendelijk-
heid. Het fietspad naar Hollebeke
is zeer oncomfortabel door de op-
gestoken voegen. In het stadscen-
trum is de tunnel onder het station
hét voorbeeld van hoe het niet
moet. Hoewel het deel uitmaakt
van het provinciale fietsroutenet-
werk moet je er trappen af. Dan
heb ik het nog niet over de cen-
trumstraten zelf. Koning auto is
hier heer en meester. Het concept
gemengd verkeer is een mis-
kleun.’ 
‘Drukkingsgroepen zoals de Fiet-
sersbond, de Fietswacht en de
Fietsketting proberen de mensen
met wisselend succes te sensibili-

seren. Let wel: de stad leverde ook
al enkele puike realisaties af: Boe-
zinge – Elverdinge en een zone 30
in de binnenstad, bijvoorbeeld’,
zegt Peter-Paul. 
Burgemeester Luc Dehaene
(CD&V) nuanceert de opmerkin-
gen van Peter-Paul Lambert. ‘Laat
mij duidelijk zijn: ik heb begrip
voor het werk en de opvattingen
van Peter-Paul, maar voor wat be-
treft de binnenstad gaat het om
een principiële discussie waar wij
duidelijke en juiste keuzes hebben
gemaakt. Wij streven hier onver-
minderd het principe van ge-
mengd verkeer na, waarbij de au-
to’s zich aan het fietsverkeer moe-
ten aanpassen en de fietsers hun
rechtmatige plaats moeten af-

Ieper wil stapsgewijs een opti-
maal fietsnetwerk realiseren en
zegt daar al ver in gevorderd te
zijn. Burgemeester Luc Dehaene
(CD&V) verdedigt enthousiast
zijn beleid, maar gepassioneerd
fietser Peter-Paul Lambert (63)
heeft zo zijn bedenkingen.

‘We kunnen niet alles in één keer realiseren’

Burgemeester Luc Dehaene en fietser Peter-Paul Lambert staan op een
moeilijk punt in de Ieperse binnenstad. 

s Ieper / Stad werkt planmatig aan ambitieus fietspadenplan


