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s IZEGEM Heel
wat lezers lieten
deze week hun
hart spreken via
de grote fietspa-
denenquête van
deze krant. Zo
ook Bernhard
De Muynck (fo-

to). ‘Fietsers kunnen niet genoeg
aandacht krijgen.’ 
‘Ik rij meestal met de fiets naar het
kantoor en ook in het weekend
haal ik mijn fiets boven’, zegt Bern-
hard De Muynck die deze week re-
ageerde op het fietspadenrapport
via de site van deze krant. De weg
die De Muynck dagelijks aflegt
naar kantoor, is volgens hem doen-
baar. ‘Maar de Kasteelstraat is een

straat vol putten. Onlangs werd er
een stuk heraangelegd, maar de
vele oneffenheden zijn verre van
ideaal. In de Kokelarestraat is het
fietspad afgescheiden van de rij-
weg, maar het pad zit ook hier vol
putten. Als het regent moet je sla-
lommen tussen grote plassen wa-
ter die blijven liggen. Ook de weg
naar Moorslede is een kleine
ramp.’ 
De Muynck geeft zijn stad een vijf
op tien als het op fietsveiligheid
aankomt. 
‘Er zijn heel wat situaties die beter
kunnen en beter moeten. Fietsvei-
ligheid zou een prioriteit moeten
zijn van elk stads- of gemeentebe-
stuur. Fietsers blijven zwakke weg-
gebruikers.’ (avr) 

‘Fietsveiligheid moet 
altijd prioriteit zijn’ 
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1Een moeder rijdt op originele
wijze met haar kindjes naar
school. ©Stefaan Beel

2Fietsen is leuk. De scholieren
genieten er toch van in de
Leenstraat van
Roeselare. ©Stefaan Beel

3Izegemnaars fietsen graag
door de natuur van hun
gemeente. ©Frank Meurisse

4Een platte band is nooit veraf.
Gelukkig weten ze in Izegem
van aanpakken. ©Frank Meurisse

s OOSTNIEUWKERKE
Koen Debaes
(foto) legt weke-
lijks 100 kilome-
ter af met de
fiets, van en naar
het werk. Hij
heeft lof voor de
fietspaden van

Oostnieuwkerke. 
Vooral voor de Meulebroeklaan:
‘Een mooi afgescheiden fietspad
in klinkers en goed onderhou-
den.’ Koen Debaes uit Oostnieuw-
kerke legt al veertien jaar de weg
tussen zijn thuis en het werk in
Roeselare af met de fiets. 
‘Om de vijf jaar verslijt ik een fiets.
Ik ben toe aan mijn derde’, zegt
Debaes. ‘De weg die ik moet afleg-
gen, ligt er vrij goed bij. De helft
van de wegen op mijn route heb-
ben fietspaden, de andere helft

neem ik landelijke wegen. Ik heb
weinig reden tot klagen.’ 
Toch paste Debaes zijn route al
aan de fietspaden aan. 
‘Vroeger reed ik vanuit Oost-
nieuwkere langs de Roeselaarse-
straat, nu neem ik een binnenweg
tot aan de Diksmuidesteenweg.
Die weg ligt er gewoon netter bij.
Bovendien zorg ik er altijd voor
dat ik een reflecterend vestje
draag en dat mijn verlichting in
orde is. Wie vaak met de fiets
rijdt, leert uit ervaring’, zegt De-
baes. 
‘Ik weet waar de gevaarlijke pun-
ten zijn en ik ben op mijn hoede
voor de dode hoek van automobi-
listen. In de veertien jaar dat ik
bijna dagelijks op en af fiets, heb
ik nog maar één keer een ongeluk
gehad. Gelukkig zonder erg voor
mezelf.’ (avr) 

‘Leren uit mijn ervaring’ 
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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 

s ROESELARE
1 | GUIDO GEZELLELAAN Veilig fiet-
sen tussen spoorweg en bomenrij
op vrijliggend betonnen fietspad of
achter beschermende scheidings-
muur aan Veldstraat.
2 | RUMBEEKSESTEENWEG Ver-
hoogd fietspad in roodbruine
kleur aan beide straatkanten.
3 | MEIBOOMLAAN Betonnen weg-
dek en wit schilderwerk accentue-
ren aan beide straatkanten kaars-
recht fietspad in asfalt.
4 | ALTERNATIEF Veilig fietspad
van Vierwegstraat tot in Beveren,
goed wegdek, houdt fietsers uit
verkeersdrukte.
5 | WIELERMUSEUM Goed wegdek
in asfalt, krijgt een spiraalbrug
voor veilige vlotte oversteek van
Koning Albert-I-laan. (hwr)

s RUISELEDE
1 | TIELTSTRAAT die de Ring-N37
verbindt met centrum
2 | GEWESTWEG N37 Met langs
weerszijden een fietspad, afge-
scheiden van de rijweg door groen-
strook.
3 | EYERSTRAATJE Goed, breed
fietspad.
4 | TRAGE WEGEN Fietspad is breed
genoeg, in asfalt.
5 | AALTERSTRAAT Heeft als druk-
ke invalsweg een dubbelrichtings-
fietspad. (icr)

s STADEN
1 | PROVINCIEBAAN Breed fietspad
met dubbele rijrichting langs een
straatkant.
2 | PASSENDALESTEENWEG Een pa-
reltje van een afgescheiden goed
beschermd fietspad, breed en
kaarsrecht, fietsers en auto’s wor-
den van elkaar gescheiden door
een brede groenstrook.
3 | POELKAPELLESTRAAT Overzich-
telijk straatbeeld, fietsers zien au-
to’s van op grote afstand komen,
geschilderd fietspad langs beide
straatzijden voldoende breed.

4 | DIKSMUIDESTRAAT Vrijliggend
fietspad in rood asfalt aan beide
straatkanten, veel openbare ver-
lichting, goede aanduiding van op-
en afritten door gebruik andere
materialen.
5 | VRIJBOSROUTE Wegdek loopt
goed, met paaltjes en verkeersbor-
den goede opvallende waarschu-
wing voor dwarsen van viertal stra-
ten. (hwr)

s TIELT
1 | KEIZERSTRAAT Paaltjes be-
schermen fietser.
2 | HOLDESTRAAT Breed fietspad.
3 | WINGENSESTEENWEG Kreeg een
nieuw, losliggend fietspad.
4 | RUISELEEDSESTEENWEG (N37)
Groenzone tussen rijweg en fiets-

paden.

s WIELSBEKE
1 | WAKKENSTEENWEG Apart dub-
bel fietspad, onderhouden.
2 | BAVIKHOOFSESTRAAT Van
kruispunt Guido Gezellestraat tot
kruispunt Hulstersestraat: fietspad
in rode klinker. 
3 | JAAGPAD LANGS DE LEIE Het
fietspad maakt er een kleine om-
weg door Katoen Natie, maar de
veiligheid blijft zo gegarandeerd.
4 | VERBINDINGSSTRAAT Binnen-
kort afgescheiden fietspad aan bei-
de kanten. 
5 | OOIGEMSTRAAT Binnenkort af-
gescheiden fietspad aan beide kan-
ten. (wvw)

s WINGENE
1 | EGEMSTRAAT Perfecte staat en
afgescheiden van de rijweg.
2 | H.SACRAMENTSTRAAT Rood be-
steend fietspad in perfecte staat.
3 | TIELTSTEENWEG Afgescheiden
van de rijweg. Niet steeds in goeie
staat.
4 | HILLESTEENWEG Zo goed als
over hele traject afgescheiden van
rijweg en in haast perfecte staat.
(dbm)

De beste fietspaden


