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s DEERLIJK
Albert Hooghe
(foto) uit Deerlijk
klaagde in het
fietspadenrap-
port de slechte
staat van het
fietspad in de
Kerkstraat aan.

Het was niet de eerste actie die hij
ondernam. ‘Ik zond indertijd nog
een brief naar de gemeente. Maar
daar is toen niets mee gebeurd.’ Hij
hoopt wel dat het fietspadenrap-
port meer weerklank zal krijgen.
‘Als de gemeentebesturen zaken in
de krant zien verschijnen, dan
denken ze twee keer na.’ 
Fietsen doet Hooghe dagelijks. ‘Ik
heb meer dan één fiets. Een spor-

tiever model met dunne bandjes
en een mountainbike. Met die
dunne bandjes rij ik wel eens lek
door oneffenheden.’ 
‘De nieuwe fietspaden zijn over
het algemeen wel veiliger’, zegt Al-
bert. Maar over de fel bejubelde af-
gescheiden fietspaden heeft Hoog-
he een andere mening. ‘De in- en
uitritten zijn onveilig. Als er een
haag staat tussen het fietspad en
de rijweg, zien automobilisten en
fietsers elkaar amper komen.’
Nochtans was hij als fietsers nog
nooit in een ongeval betrokken.
‘Als motorrijder heb ik wel als een
ongeval gehad en dat is meer dan
genoeg. Als fietser en motorrijder
moet je gewoon defensiever rij-
den.’ (sfk)

‘In- en uitritten gescheiden
fietspaden zijn onveilig’
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s KORTRIJK
Cathy Matthieu
(foto) is niet al-
leen gemeente-
raadslid
(Groen!), lerares
en moeder, ze is
ook een fervent
fietser. ‘Het is

vooral een weloverwogen, milieu-
bewuste keuze’, zegt ze. ‘Soms
wordt het je als fietser echt niet ge-
makkelijk gemaakt’, zegt Cathy
Matthieu. ‘Toen ik vanmiddag sa-
men met mijn kind met de fiets op
pad was, moesten we door allerlei
werken die in Kortrijk aan de gang
zijn, laveren tussen verkeersbor-
den die op het fietspad stonden.
Waar de straat opengebroken was,

moesten we door het zand ploete-
ren.’
‘Kiezen voor de fiets is dikwijls las-
tig. Maar het heeft natuurlijk ook
zijn voordelen. Als ik de file voor-
bijschiet, ben ik altijd heel geluk-
kig. Je bent je ook veel bewuster
van de omgeving. Je voelt het zon-
netje beter, je hebt tijd om eens
links en rechts te kijken.’
‘Als fietser ben je echt wel de
zwakste weggebruiker. Wanneer
ik met een tas vol boodschappen
rondfiets, met auto’s die je naar
rechts duwen, en ik noodgedwon-
gen door de putten moet hobbe-
len, dan vliegt mijn gerief bijna uit
die tassen. Soms voel ik me echt
als een zwaarbeladen dromedaris’,
grapt Matthieu. (sfk)

‘Fietsen is een
milieubewust keuze’
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De afgelopen week
heeft u, de lezer,

ons via het
Fietspadenrapport

een indrukwek-
kende lijst met

zo’n achtduizend
schandalig slechte

of uitstekende
fietspaden be-

zorgd. Vandaag
laten we een paar

fietsers uit uw
streek aan het

woord.
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Fietsen in beeld


