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FIETSERS?

Herman Lodewijckx, Hilde Veulemans en Edwin Vandenabeele:
verwoede fietsers. 

dwingen. Ik zie dat zoiets in Brug-
ge werkt en daar gemeengoed ge-
worden is. Oudere fietsers kunnen
zich hier moeilijk in vinden, maar
we hebben dit allemaal met onder
meer de Fietsersbond, die nog wel
degelijk actief is, overlegd.’ 
‘Het lijkt paradoxaal, maar fietspa-
den in de binnenstad zouden de
verkeersveiligheid alleen maar
aantasten’, zegt de burgemeester.
‘Een tijd geleden hebben we een
ambitieus fietsbeleidsplan voor
onze stad opgemaakt, waarbij we
alle netwerken, toeristisch en
schoolwerkverkeer, op elkaar wil-
len afstemmen en optimaliseren.
Daarmee zijn we continu bezig en
we mogen gerust stellen dat we in
korte tijd al meer dan de helft van

onze doelstellingen hebben ge-
haald, soms door kleine maar
noodzakelijke ingrepen. Met an-
dere beperkte maatregelen kun-
nen we dat percentage tot tachtig
procent opdrijven. Men moet ook
begrijpen dat voor het uitvoeren
van grote projecten loodzware ad-
ministratieve procedures vertra-
ging veroorzaken. De stad maakt
dan ook optimaal gebruik van de
subsidiemogelijkheden voor de
aanleg van fietspaden. Er moet in-
derdaad nog veel veranderen, ze-
ker op de invalswegen naar de
stad. De tunnel onder het station,
een initiatief van de NMBS, is in-
derdaad fietsonvriendelijk en dat
betreuren wij’, besluit burgemees-
ter Dehaene.

s KOKSIJDE
1| PYLYSERLAAN Belangrijke ver-
bindingsweg tussen dorpskernen
Koksijde en Oostduinkerke heeft
geen fietsweg. In erg slechte staat.
2| POLDERSTRAAT Eerste deel te
smal, tweede deel in schelpen,
met gevaar voor lekke banden.
3| PIET VERHAERTSTRAAT Gevaar-
lijke bocht bij De Mikke, vol ge-
parkeerde auto’s in beide richtin-
gen.
4| TOEKOMSTLAAN Van afrit auto-
snelweg tot Wulpenbrug moet je
op de rijweg fietsen.
5| STRANDLAAN Strandlaan heeft
geen fietspad tussen Koninginne-
laan en Koninklijke Baan. Staat
constant vol auto’s. (mma)

s KORTEMARK
1| AMERSVELDESTRAAT De druk-
ke Amersveldestraat tussen de
Groenestraat en de Zarrenlinde-
straat heeft geen fietspad maar
verwerkt veel fietsverkeer naar
Kortemark. 
2| STEENSTRAAT Brede weg zon-
der fietspad. Landbouwvoertui-
gen en vrachtwagens maken het
moeilijk.
3| KOEKELARESTRAAT Het beton-
nen fietspad is in slechte staat.
4| STAATSBAAN Gewestweg N35
heeft heel smalle fietsstroken aan
weerszijden van de weg waar
geen enkele fietser zijn leven
waagt tussen het zeer drukke ver-
keer.
5| TORHOUTSTRAAT Het fietspad
is in slechte staat. (krv)

s LANGEMARK-POELKAPELLE
1| KLERKENSTRAAT Fietspad in de
Madonna met oneffenheden en
putten in het wegdek.
2| NIEUWPLAATS Geen fietspad
bij vrije basisschool van Poelka-
pelle.
3| ZONNEBEKESTRAAT Slecht on-
derhouden, smal fietspad met
veel steentjes vanaf monument
‘Canadien’ tot Sint-Juliaan.
4 | KATTESTRAAT Fietspad langs
oude spoorwegbedding, met kie-
zelsteentjes en onkruid.
5| WALLEMOLENSTRAAT Onver-
zorgd en oneffen fietspad naast
kasseistrook, uitlopend op ge-
vaarlijke rotonde in Poelkapelle.
(atl)

s LO-RENINGE
1| HAZEWIND/KLOEFHOEK/KRUIS-
STRAAT Langs deze drukke weg
tussen Nieuwkapelle en Lo is er
geen fietspad.
2| RABBELARESTEENWEG/2DE GE-
NIELAAN Langs deze invalsweg
naar Lo is er geen fietspad en wei-
nig verlichting.
3 | LINDESTEENWEG Langs de Lin-
desteenweg in Pollinkhove is er
geen fietspad.
4| HOGEBRUGSTRAAT De wagens
staan zigzag geparkeerd op de
drukke weg.
5| LOVAART Boomwortels duwen
het fietspad langs de Lovaart om-
hoog. (kvc)

s MESEN
1|NIEUWKERKESTRAAT Geen fiets-
pad tussen jeugdhotel en cen-
trum.
2| RIJSELSTRAAT In de smalle Rij-
selstraat zijn er nabij de basis-

school geen voorzieningen voor
fietsers.
3| KOMENSTRAAT Relatief drukke
weg met het bedrijf Covameat,
maar er is geen fietspad.
4| GENTSTRAAT De Gentstraat
vormt samen met de Ieperstraat
een verbindingsweg, maar heeft
geen fietspad. (pli)

s MIDDELKERKE
1| WESTENDELAAN De doortocht
van de Westendelaan in Westen-
de-Dorp is onveilig.
2| CENTRUM IN LOMBARDSIJDE De
trambedding maakt de situatie
onveilig.
3| BRUGSESTEENWEG Geen fiets-
pad.
4| KALKAERTWEG EN FLERISKOT-
STRAAT De verbinding tussen
Wilskerke en het Sea-shopping-
winkelcentrum is onveilig.
5| DIKSMUIDESTRAAT Geen apart
fietspad. (efo)

s NIEUWPOORT
1| VICTORLAAN Tussen Dudenho-
fenlaan en Kinderlaan heeft de
Victorlaan geen fiets- of wandel-
pad.
2| CANADALAAN Een drukke ver-
bindingsbaan naar Oostduinker-
ke, veel gebruikt door fietsers, in
slechte staat en met veel opritten.
3| WILLEM DEROOLAAN Geen
fietspad en op bepaalde stukken
ronduit gevaarlijk, ook door ge-
parkeerde voertuigen.
4| RAMSKAPELLESTRAAT In de
drukke Ramskapellestraat, vanaf
het kruispunt met de Brugse
Steenweg en richting Ramskapel-
le is er geen fietspad of voetpad.
5| DIKSMUIDSE WEG Fietsers moe-
ten ter hoogte van de Ramskapel-
lebrug de afritten van de auto-
snelweg kruisen. (vln)

s OOSTENDE
1| TORHOUTSESTEENWEG Fietspad
op het voetpad is verwarrend.
2| KONTERDAMKAAI Gevaarlijke
oversteekplaats ter hoogte van
het Heilig-Hartziekenhuis, waar-
bij fietsers moeilijk te zien zijn
voor het verkeer van het centrum.
3| GISTELSESTEENWEG Het gedeel-
te tussen de Zandvoordeschorre-
dijkstraat tot aan de Elisabethlaan
ligt slecht en is gevaarlijk voor
fietsers. De weg wordt heraange-
legd.
4|OUDENBURGSESTEENWEG Smal,
oneffen fietspad vlak naast de rij-
baan waar veel zwaar verkeer
rijdt.
5| VISSERSKAAI Fietsers worden
opgejaagd door het verkeer op
een fietssuggestiestrook op een
smalle rijbaan. (dji)

s OUDENBURG
1| GISTELSESTEENWEG Het fiets-
pad ter hoogte van Westkerke is
smal en niet afgeschermd.
2| ZANDVOORDESTRAAT Er is geen
fietspad op de drukke doorsteek-
straat richting Oostende.
3| BRUGSESTEENWEG Ter hoogte
van deelgemeente Roksem is er
geen afgeschermd fietspad langs
de drukke Brugsesteenweg.
4| PLASSENDALEBRUG Ter hoogte
van de Oudenburgsesteenweg en
de Plassendalesteenweg is het ge-
vaarlijk oversteken voor fietsers

aan de Plassendalebrug.
5| KEIWEG Er is geen degelijk
fietspad aan het kanaal Plassen-
dale-Nieuwpoort langs de Keiweg
richting Nieuwpoort. (dji)

s POPERINGE
1| WOESTENSEWEG Geen fietspad,
druk gebruikt door scholieren.
2|PROF. DEWULFSTRAAT Door
blauwe zone in de Ieperstraat,
veel geparkeerde auto’s en snel
verkeer.
3| WESTOUTERSEWEG Weg Pope-
ringe-Westouter: geen fietspad.
4| WATOUSEWEG Fietspad in zeer
slechte staat.
5| DOUVIEWEG Fietspad aan ver-
nieuwing toe. (ahp)

s VEURNE
1| IEPERSE STEENWEG Tussen Ie-
perbrug en rotonde Jacob Clou-
straat rijd je naast geparkeerde
auto’s op suggestiestrook die
doodloopt op bloembak.
2| 7-STERRENPLEIN Van 7-sterren-
plein naar Nieuwpoortbrug: nau-
welijks plaats voor fietsers; auto’s
die afslaan aan de brug.
3| BRUGSE STEENWEG Bocht van
negentig graden aan kruispunt
Wulpendammestraat: geen uit-
zicht.
4| KLEINE RING Geen suggestie-
stroken voor fietsen. Nochtans
drie scholen in de buurt.
5| AVEKAPELLE Verbinding Veur-
ne - Avekapelle: eerst geen fiets-
pad, dan wel en dan weer niet.
(mma)

s VLETEREN
1|WESTVLETERENDORP Auto’s
mogen parkeren op heraangeleg-
de fietssuggestiestroken.
2| WOESTENSTRAAT N8 OOSTVLE-
TEREN – WOESTEN Geen fietspad
langs drukke weg Ieper-Veurne.
3| WOESTENSEWEG Geen fietspad,
nochtans druk gebruikt.
4 | KASTEELWEG Geen zichtbaar-
heid voor wie B&B Schravenakker
in Oostvleteren verlaat.
5| EIKHOEKSTRAAT Er is gevaar
aan één oprit. Gemeente kocht
spiegel, maar zet die aan gewest-
weg. Gewest schuift verantwoor-
delijkheid door naar gemeente.
(ahp)

s ZONNEBEKE
1| ’S GRAVENTAFELSTRAAT Op de
’s Graventafelstraat in Passendale
zit relatief veel (vlucht-)verkeer
met hoge snelheid.
2|FREZENBERGSTRAAT De Frezen-
bergstraat is een brede en drukke
weg, waardoor de snelheid van de
auto’s er gevaarlijk hoog ligt.
3|CENTRUM Het centrum van
Zonnebeke vormt één fietson-
vriendelijke situatie, omdat de
fietsers er eigenlijk gebruikt wor-
den als ‘levende hindernissen’.
4| PASSENDALESTRAAT Op de Pas-
sendalestraat nabij het kruispunt
Broodseinde is het fietspad half
in beton en half in asfalt, waar-
door men er op de scheidingslijn
tussen beide moet fietsen.
5| ZANDVOORDESTRAAT Deze ver-
bindingsweg tussen Geluveld en
Zandvoorde is een relatief brede
weg, waar er snel gereden wordt,
maar waar er geen fietspad is.
(pli)

Gevaarlijke plaatsen per gemeente


