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s VICHTE ‘Ze par-
keren met een
vrachtwagen met
oplegger op het
fietspad in de be-
bouwde kom.
Daardoor ben je
verplicht uit te
wijken naar de

rijweg.’ Toen we de reactie van le-
zer Francky Coussement (foto)
uit Vichte voorlegden aan schepen
van Mobiliteit Claude Van Marcke
(Samenéén) uit Anzegem, vertel-
de hij ons dat het een heel speci-
fiek probleem is waar je weinig
kan tegen doen.
Toch reageert Francky Cousse-
ment positief op het fietspaden-
rapport. ‘Ik vind het een goed initi-

atief. Fietsveiligheid is heel belang-
rijk, vooral voor kinderen, die min-
der vooruitziend en soms wat
onvoorzichtig zijn.’
Coussement heeft twee kinderen,
een zoon van 10 en een 13-jarige
dochter. ‘Ik ga vaak fietsen met
hen. Maar ik laat ze wel niet alleen
fietsen. De school ligt hier vlakbij,
dus dan gaan ze te voet.’
Veiligheid draagt onze lezer duide-
lijk hoog in het vaandel. ‘Ik fiets al-
tijd met een fluorescerend hesje.
Als je wat naar links en rechts be-
weegt, vallen de reflecterende stro-
ken goed op. De auto’s staan dan
vlugger op hun rem, want ik ben al
twee à drie keer nipt aan een onge-
val ontsnapt’, zegt hij ongerust.
(sfk)

‘Fietsveiligheid vooral
belangrijk voor kinderen’
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1Elke vrijdagavond wordt de
Burgemeester Reynaertstraat in
Kortrijk herschapen tot een ware
fietsenzee. De studenten bezoeken
het liefst met de fiets hun favoriete
cafés. ©Patrick Holderbeke

2Wat een vredige afdaling lijkt, kan
soms beangstigend zijn. Fietsen op de
N8 in Zwevegem is vaak een moeilijke
klus. ©Patrick Holderbeke

3Recht op de pedalen om toch maar
die lastige helling op te raken. Ook
dat is fietsen. ©Patrick Holderbeke

4Twee fietsende gitaren in de
Doorniksewijk in Kortrijk. Dat zie je
niet elke dag. ©Patrick Holderbeke

5Hoog en droog. Veilig fietsen boven
de Kortrijkse R8. De fietser worden via
het brugje veilig richting Rodenburg
geloodst. ©Patrick Holderbeke

s KORTRIJK
Patrick Bourgeois
(foto) uit Kortrijk
maakt deel uit
van een minder-
heid die een
fietsvriendelijke
locatie doorsein-
de. En dat was

een doordachte keuze, zo blijkt.
‘Het fietspadenrapport is een zeer
goed initiatief, maar ik vermoedde
vooraf dat er vooral negatieve reac-
ties zouden worden ingestuurd.
De knelpunten moeten worden
aangepakt, maar het positieve
moet ook aan bod komen.’
Bourgeois bejubelt fietspaden die
van de rijweg worden afgeschei-
den, maar toch zijn er zaken die

voor verbetering vatbaar zijn. ‘Het
rijgedrag van sommige autobe-
stuurders stoort me soms.’
Hij gelooft sterk dat het fietspaden-
rapport een positieve invloed kan
hebben. ‘Alle media-aandacht
plaatst het probleem weer op de
agenda. Het confronteert de over-
heid met de werkelijkheid.’ Bour-
geois weet waarover hij praat als
hij het over confronterende situa-
ties heeft. ‘Ik ben maatschappelijk
bij het Centrum Algemeen Wel-
zijnszorg in Kortrijk. We hebben
ook een afdeling Slachtofferhulp.
De prioritaire doelgroep binnen
die afdeling is de groep van nabe-
staanden van dodelijke verkeers-
slachtoffers’, vertelt Bourgeois.
(sfk)

‘Overheid geconfronteerd
met werkelijkheid’
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ONLINE

Meer op de website
Kent u nog voorbeelden van
goede en slechte fietspaden in
uw gemeente?
Wilt u het Fietspadenrapport
van uw gemeente raadplegen?
Surf naar
www.nieuwsblad.be/fietspad 
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