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inleiding

Het eerste mobiliteitsplan van de gemeente Zedelgem 
uit 2002, is samengesteld uit 3 delen:

 � Fase 1: de oriëntatienota
 � Fase 2: de synthesenota
 � Fase 3: het beleidsplan.

De rapporten werden in opdracht van de gemeente 
Zedelgem opgesteld door het studiebureau Groep 
Planning, onder begeleiding van de Gemeentelijke 
Begeleidingscommissie (GBC). 
De derde fase, het beleidsplan, werd door de Provin-
ciale Auditcommissie (PAC) conform verklaard op 9 
december 2002. 

In de Gemeentelijke Begeleidingscommissie (GBC) 
van 19 november 2007 is het mobiliteitsplan van 2002 
aan de sneltoets onderworpen. Hierbij is nagegaan in 
welke mate het mobiliteitsplan nog actueel is. Er is be-
sloten om spoor 2 te bewandelen, met name het mo-
biliteitsplan te verbreden en te verdiepen. De sneltoets 
is voorgelegd aan de PAC van 14 januari 2008.
Er zijn voor het verbreden en verdiepen uiteindelijk 3 
thema’s geselecteerd om nader op in te zoomen:

 � Wegencategorisering
 � Parkeren
 � Visie openbaar vervoer.

Het verbreden en verdiepen van het mobiliteitsplan 
omvat 3 fasen:

 � De verkenningsfase
 � De uitwerkingsfase
 � Het opstellen van een geactualiseerd beleidsplan.

In de verkenningsfase is voor de thema’s de proble-
matiek nader omschreven, doelstellingen geformu-
leerd en de onderzoeksopzet aangegeven.
De verkenningsfase is besproken op de GBC van 16 
februari 2009 en conform verklaard op de PAC van 22 
april 2009.

In de uitwerkingsfase is voor elk van de geselecteer-
de thema’s het nodige verdere onderzoek uitgevoerd  
en zijn concepten voorgesteld en afgewogen. 
De uitwerkingsfase is besproken op de GBC van 5 ok-
tober 2009 en gunstig geadviseerd op de PAC van 14 
december 2009. 

In de derde fase, het beleidsplan, worden de visies 
en wensstructuren voor het gemeentelijke mobiliteits-
beleid aangegeven. Het beleidsplan is enerzijds ge-
baseerd op het mobiliteitsplan van 2002 (opgemaakt 
door Groep Planning), anderzijds zijn de nieuwe voor-
stellen vanuit de onderzochte thema’s geïntegreerd. 
De volledige tekst is geactualiseerd tot een samen-
hangend geheel. Ook de actietabel is geactualiseerd. 

Veel acties zijn intussen uitgevoerd. Andere acties zijn 
bijgestuurd. Nieuwe acties worden toegevoegd. 
Als participatietraject is het eerste concept-beleidsplan 
besproken op de verkeerscommissie van 6 september 
2010 en op de Gecoro van 20 september 2010.
Het beleidsplan is besproken op de GBC van 24 no-
vember 2011.
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conclusies uitwerkingsfase

Voor het mobiliteitsplan van 2002 zijn een reeks on-
derzoeken gebeurd. Deze zijn opgenomen in de syn-
thesenota van 2002.

Bij de herziening van het mobiliteitsplan is geopteerd 
om 3 thema’s te verbreden of te verdiepen.

 � categorisering en verkeersafwikkeling
 � parkeren
 � openbaar vervoer.

Nadere onderzoeken en afweging van mogelijkheden  
rond deze thema’s zijn gebeurd in de uitwerkingsfase.
Die zijn weergegeven in de uitwerkingsnota, voorge-
legd op de PAC van 14 december 2009. Hieronder 
worden de belangrijkste conclusies van de uitwer-
kingsfase weergegeven.

1. Categorisering wegen 

De categorisering van de wegen is nader overwogen. 
Wat betreft de secundaire wegen is een afstemming 
gebeurd op de selectie vanuit de afbakening van het 
regionaalstedelijk gebied Brugge. Vanuit de gemeente 
worden bovendien een paar bijkomende suggesties 
met betrekking tot de selectie van de secundaire we-
gen geformuleerd aan de hogere overheid.
Bij	de	lokale	wegen	is	een	herdefiniëring	gebeurd	van	
lokale wegen I en II. In het mobiliteitsplan van 2002 
werd de selectie als lokaal I enkel toegepast voor ge-
meentegrensoverschrijdende wegen; binnen de ge-
meente werden de belangrijkste wegen als lokaal II 
geselecteerd. Nu wordt geen onderscheid gemaakt 
op basis van de grens van de fusiegemeente, maar 
volgens de nadruk op de verbindings- dan wel de ont-
sluitingsfunctie. Dit leidt tot een andere selectie bij de 
lokale wegen, maar zonder een fundamenteel andere  
visie met betrekking tot de functie van de betrokken 
straten.

Met betrekking tot de aansluiting Autobaan - Heidel-
bergstraat - Stationsstraat zijn een aantal mogelijk-
heden afgewogen, als een aanzet voor een verder  
overleg en onderzoek in functie van een duurzame 
oplossing.
In Aartrijke wijzen de telcijfers op het omvangrijke 
vrachtverkeer in de doortocht(en). De problematiek 
dient nader onderzocht en aangepakt te worden op 
regionaal niveau. 

2. Parkeren

De uitgebreide tellingen bieden een beeld op de par-
keerbezetting in de verschillende kernen. Op de mees-
te plaatsen is er ruim voldoende aanbod. De blauwe 
zone beperkt de parkeerdruk van langparkeerders in 
een aantal centrumstraten. Op bepaalde wegvakken 
is de parkeerbezetting hoger en dient de evolutie na-
der opgevolgd te worden. 

In Zedelgem-dorp bleek de situatie intussen achter-
haald door het verdwijnen van een aantal parkeer-
plaatsen en door nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.
Daarom werd een nieuw, afzonderlijk parkeeronder-
zoek opgestart: “Parkeer- en circulatieonderzoek Ze-
delgem” (studie momenteel in eindfase). Een eerste 
parkeerduuronderzoek gebeurde in mei 2011. Op ba-
sis van deze tussentijdse onderzoeksresultaten zijn 
enkele maatregelen doorgevoerd om de parkeersitu-
atie te optimaliseren: uitbreiding blauwe zone, verkor-
ting tijdsduur blauwe zone, betere controle. Intussen 
werd ook de parking Schoolplein en Pater Vynckplein 
uitgebreid. Bij een nieuwe telling in september 2011 
werden er geen structurele parkeerproblemen vastge-
steld. Een toekomstgericht parkeerbeleid wordt uitge-
werkt (momenteel nog in bespreking).

3. Openbaar vervoer

Met het Neptunusplan wenst De Lijn het openbaar ver-
voer te versterken.
Vanuit de gemeente worden ook een aantal sugges-
ties naar voor gebracht voor de opwaardering van het 
openbaar vervoer. Sommige van deze suggesties lig-
gen in de lijn van het Neptunusplan, met bijvoorbeeld 
een opwaardering van de verbinding met Brugge en 
Torhout.
Ook het spoor biedt mogelijkheden voor het upgraden  
van het openbaar vervoer: opwaardering van de stati-
onsomgeving, denkpistes voor bijkomende stopplaat-
sen op termijn.



4 b e l e i d s p l a n  |  f e b r u a r i  ‘ 1 2  |  w v i



richtinggevend deel
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krachtlijnen van het mobili-
teitsbeleid

Het beleidsscenario van het mobiliteitsplan legt de 
nadruk op de verdere uitbouw van verkeersveilige en 
-leefbare dorpskernen, waarbij grotendeels uitgegaan 
wordt van het behoud van de huidige verkeersafwik-
keling via het bestaande wegennet. Om de verkeers-
veiligheid en -leefbaarheid te verhogen, wordt er wel 
nadruk gelegd op een verkeersveilige en -leefbare 
herinrichting van de doortochten en de kernen. De in-
richting van de verschillende wegen moet het rijgedrag 
van de chauffeurs gaan beïnvloeden. 
Ruimtelijk wordt de nadruk gelegd op kerninbreiding 
en het versterken van de kernen. In het beleidssce-
nario wordt gekozen voor een optimalisering van de 
buslijnen, met onder meer een betere verbinding met 
de bus richting Torhout. Verder gaat bijzondere aan-
dacht	naar	de	uitbouw	van	een	fijnmazig	en	kwalitatief	
fietsroutenetwerk	in	de	gemeente.
Dit betekent dat het beleidsscenario voor het mobili-
teitsplan van de gemeente Zedelgem uitgaat van vol-
gende krachtlijnen:

 � Naast de ruime aandacht voor de verkeersleef-
baarheid en -veiligheid in de verschillende dorps-
kernen, zal er ook voldoende aandacht besteed 
worden aan de verkeersleefbaarheid en -veiligheid 
op de invalswegen naar die kernen.

 � Het zware doorgaande verkeer moet uit de dorps-
kernen geweerd worden.  

 � De gemeente wenst het openbaar vervoer op te 
waarderen, vooral naar Torhout toe.

 � Om	meer	mensen	op	de	fiets	te	krijgen	zal	het	
uitgewerkte	fietsroutenetwerk	uitgebouwd	worden	
met	veilige,	comfortabele	fietsvoorzieningen.

 � De	ondersteunende	en	flankerende	maatregelen	
zullen meer mensen trachten aan te sporen tot het 
gebruik van alternatieve vervoerswijzen.

 � Vanuit mobiliteitsstandpunt dient er ook bijzondere 
aandacht te gaan naar enkele ruimtelijke maatre-
gelen zoals kerninbreiding en -versterking.
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werkdomein A: ruimtelijk 
beleid

1. Planvorming

Het ruimtelijk beleid zal worden gebaseerd op het 
Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) en de 
afbakening van het regionaalstedelijk gebied Brugge. 
Beide planningsprocessen zijn nog lopende.

 J Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is momenteel 
in opmaak. De voorlopige plannen zijn nog niet be-
sproken met de hogere besturen. Momenteel is nog 
geen duidelijkheid over de taakstellingen en de moge-
lijke keuzes. Wel worden een reeks potentiële zones 
weergegeven die in aanmerking zouden kunnen ko-
men voor eventuele ontwikkelingen, maar er zijn hier 
nog geen keuzes over vastgelegd.
Hier worden een aantal voorlopige elementen aange-
haald die van belang kunnen zijn voor de mobiliteit.

In de deelkern Zedelgem zijn een aantal belangrijke 
woonuitbreidingen mogelijk, zoals BPA Groenestraat 
en Zedelgem-West. 
In Sint-Elooi is er een sterke verweving van wonen en  
bedrijvigheid. Er wordt voorgesteld om de bedrijvig-
heid tussen de kern en de N368 Ruddervoordestraat, 
alsook aan de andere zijde van de N368 Ruddervoor-
destraat te herbestemmen als woonzone.
In Sint-Elooi is ook een verdere ontwikkeling van be-
drijvigheid mogelijk, meer bepaald ten zuiden van de 
woonkern.
In Aartrijke wordt de ontwikkeling van een zone voor 
lokale bedrijvigheid voorzien. De zone is op het ge-
westplan reeds bestemd voor bedrijvigheid.

 J Afbakening regionaalstedelijk gebied 
Brugge

Delen van Zedelgem vallen binnen de afbakening van 
het regionaalstedelijk gebied Brugge. Het geweste-
lijk RUP voor de afbakening is met het Besluit van de 
Vlaamse	Regering	van	4	februari	2011	definitief	vast-
gesteld. De Raad van State heeft in het arrest van 14 
oktober 2011 de schorsing van de tenuitvoerlegging 
van het besluit bevolen voor wat betreft de deelge-
bieden 16 en 24. Dit zijn de deelgebieden Chartreuse 
(“Deelgebied voor stedelijke activiteiten Oostkampse 
Baan - Chartreuse”) en omgeving Blankenbergse 
Steenweg (“Deelgebied Sint-Pietersplas - De Spie”).

Van groot belang voor Zedelgem zijn de ontwikkelin-
gen op de site Chartreuse, tegen de gemeentegrens 
van Zedelgem. Bij de Afbakening wordt hier onder 
meer een voetbalstadion en bedrijvigheid (headquar-
terszone) voorgesteld. De gemeente Zedelgem verzet 
zich tegen een voetbalstadion op deze locatie omwille 
van de mogelijke effecten voor de woonkern van Lop-
pem. Deze zone Chartreuse is momenteel geschorst 
door de Raad van State.

In het gewestelijk RUP vallen drie grote zones van Ze-
delgem binnen het regionaalstedelijk gebied: Loppem, 
de woonkern van Zedelgem en Sint-Elooi. 

2. Principes vanuit het mobili-
teitsplan

Het mobiliteitsplan geeft vanuit mobiliteitsoverwegin-
gen een aantal principes aan voor het ruimtelijke be-
leid.

 J Kerninbreiding

De ontwikkeling van nieuwe zones voor woongele-
genheden dient zoveel mogelijk binnen de bestaande 
kernen te gebeuren of er onmiddellijk bij aan te sluiten.  
Op die manier zullen de kernen verder verdicht wor-
den en wordt een verdere versnippering van de open 
ruimte verhinderd.
Het concentreren van de kernen moet de verplaat-
singsbehoefte gaan beïnvloeden. Door de bijkomende 
woongelegenheden zo dicht mogelijk bij de bestaande 
kernen te laten aansluiten, bevinden de bewoners 
zich	op	een	loop-	en/of	fietsafstand	van	de	bestaande	
functies (bv. bakker, school, …). Dit moet de mensen 
gemakkelijker	aanzetten	tot	het	gebruik	van	fiets	of	het	
te voet gaan i.p.v. de wagen te nemen naar het dorp.
Een compacte kern biedt ook meer mogelijkheden 
voor een vlotte bediening met het openbaar vervoer.  
Op die manier blijft de afstand van de woningen naar 
de haltes immers eveneens beperkt.

 J Herwaarderen van het centrumgebied 
en de woongebieden tot aantrekkelijke, 
veilige en comfortabele verblijfsgebie-
den

Het creëren van aantrekkelijke, veilige en comforta-
bele centrum- en woongebieden zal ervoor zorgen dat 
de	mensen	zich	terug	veilig	voelen	met	de	fiets	in	het	
centrum of dat ze vlugger bereid zijn om iets verder te 
voet te gaan.
Het centrumgebied van de verschillende kernen moet 
een aaneensluitend gebied vormen waar men zich 
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als	 voetganger	 of	 fietser	 op	 zijn	 gemak	 voelt.	 In	 de	
verschillende verblijfsgebieden dient er dan ook vol-
doende ruimte vrijgemaakt te worden voor de zwakke 
weggebruikers. Deze ruimte dient ruimtelijk aantrek-
kelijk gemaakt te worden bv. door het voorzien van het 
nodige groen.

 J Opwaardering en inrichting van de sta-
tionsomgeving tot een OV-knooppunt

De stationsomgeving van de kern Zuidwege dient op-
gewaardeerd te worden. Er dient gestreefd te worden 
naar	 efficiënte	 overstapmogelijkheden	 voor	 voetgan-
gers,	fietsers,	busreizigers	en	autogebruikers.
Naast het optimaliseren van de bereikbaarheid van 
het station voor de verschillende vervoerswijzen en 
het	efficiënt	 functioneren	als	overstappunt,	dient	ook	
gestreefd te worden naar een betere ruimtelijke kwali-
teit van de omgeving en een optimale integratie van de 
stationsfunctie in de omgeving.

 J Vrijwaren van de open ruimte

Het verder versnipperen van de open ruimte dient 
zoveel mogelijk vermeden te worden.  De verspreide 
bebouwing over het grondgebied beïnvloedt immers 
de mobiliteitsproblematiek in de gemeente.  Hoe meer 
de woningen verspreid zijn over het grondgebied hoe 
moeilijker het wordt om alle mensen vlot met het open-
baar vervoer te bedienen.  Het verder wonen van de 
kern en dus van heel wat functies en diensten geeft 
eveneens aanleiding tot een groter autogebruik.
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werkdomein B: verkeersnet-
werken

1. Auto- en vrachtverkeer

1.1. Categorisering wegen

Door middel van de categorisering van de wegen wordt 
de wensstructuur voor de afwikkeling van het verkeer 
weergegeven. Elke straat wordt hierbij een bepaalde 
functie toegewezen. De inrichting van de straat wordt 
afgestemd op deze toegewezen functie.
Het gemotoriseerd verkeer wordt zoveel mogelijk ge-
concentreerd op een beperkt aantal daarvoor geschik-
te wegen, rekening houdend met andere belangen, 
zoals leefbaarheid en bereikbaarheid. 
Voor veel wegen stemt de actuele verkeersfunctie on-
geveer overeen met de gewenste verkeersfunctie. Op 
andere plaatsen kan de wensstructuur, uitgedrukt in 
de categorisering, afwijken van het actuele gebruik. In 
dit geval zijn maatregelen wenselijk om het reële ge-
bruik af te stemmen op de gewenste situatie.

 J Hoofdwegen en primaire wegen

De hoofdwegen en de primaire wegen zijn geselec-
teerd in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.

In Zedelgem zijn geselecteerd als hoofdweg:
 � E40 Brussel - Veurne
 � E403-A17 Brugge - Kortrijk

Geselecteerd als primaire weg I: 
 � N31.

 J Secundaire wegen

De secundaire wegen worden vastgelegd in het Pro-
vinciaal Ruimtelijk Structuurplan. 

In Zedelgem zijn als secundaire weg II geselecteerd:
 � N32 
 � N368.

Vanuit het afbakeningsproces van het regionaalstede-
lijk gebied Brugge wordt voorgesteld om ook als se-
cundaire weg  II te selecteren:

 � N309 Heidelbergstraat - N397 Autobaan (van 
Heidelberg tot op- en afrit Loppem).

In het centrum van Aartrijke stellen zich leefbaarheids-
problemen door de hoge verkeersdruk. Om het door-
gaande zwaar vervoer te beperken en de nadruk te 

leggen	 op	 de	 leefbaarheid,	 voetgangers	 en	 fietsers	
stelt de gemeente voor om de N368 in de doortocht 
van Aartrijke te selecteren als secundaire weg III in 
plaats van secundair II (zie ook bij Vrachtverkeer). 
AWV wenst enkel een vrachtverbod te overwegen als 
de weg een secundair III wordt.

In Loppem is de N309 Stationsstraat - Steenbrug-
sestraat momenteel een belangrijke verbinding rich-
ting Sint-Michiels / Assebroek / Oostkamp. Het deel 
van de N309 tussen de N397 Autobaan en de Rijsel-
straat (Brugge) is momenteel niet als secundaire weg 
geselecteerd; bij de afbakening RSG Brugge wordt dit 
deel niet voorgesteld als secundaire weg. De gemeen-
te Zedelgem stelt voor om ook dit deel als secundaire 
weg te selecteren. De voorkeur van de gemeente gaat 
naar een secundaire weg III om de nadruk te leg-
gen op de leefbaarheid van de doortocht. In het ka-
der van de mogelijke ruimtelijke ontwikkelingen rond 
Chartreuse/voetbalstadion is nog onduidelijk welke de 
toekomstige verkeersfunctie van de weg zal worden; 
de gemeente wenst in dit kader de leefbaarheid te be-
nadrukken. De weg heeft ook een belangrijke functie 
voor de bussen van De Lijn: de voorstadslijn 72 Brug-
ge - Zedelgem, de lijn 74 Brugge - Torhout - Roeselare 
en deels de lijn 27 Brugge - Loppem passeren er. 

Momenteel is de N368 Ruddervoordsestraat als se-
cundaire weg II geselecteerd. De gemeente zal on-
derzoeken of er alternatieven zijn voor de doortocht 
van de  N368 Ruddervoordsestraat onder de vorm 
van een omleiding rond de kern van Sint-Elooi. Verder 
verkeerskundig en ruimtelijk onderzoek is hierbij nodig 
om de wenselijkheid van een omleiding af te wegen.

 J Lokale wegen

Bij de lokale wegen worden 3 types onderscheiden, 
die elk een eigen functie hebben.

Bij de lokale wegen type I, of lokale verbindingswe-
gen,  ligt de nadruk op de verbindende functie op lo-
kaal niveau. Ze bieden verbinding van woonkern naar 
woonkern (zonder onderscheid of deze woonkern deel 
uitmaakt van de gemeente Zedelgem of van een an-
dere gemeente), of kunnen ook verbinding geven naar 
verder gelegen woonkernen. Ze zijn evenwel niet ge-
richt om op grotere, regionale schaal te gaan functio-
neren.
De nadruk wordt eerder gelegd op de doorgangsfunc-
tie, maar binnen de bebouwde kom dient wel bijzon-
dere aandacht te gaan naar de veiligheid en leefbaar-
heid.
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De lokale wegen type II, of lokale ontsluitingswegen,  
hebben in eerste instantie een ontsluitende/verzame-
lende functie voor het betrokken deel van de gemeen-
te. Het doorgaande verkeer, dat geen bestemming 
heeft binnen het gebied dat door de weg ontsloten 
wordt, dient beperkt te worden. 
Bij de bewegwijzering wordt aan het begin van de 
weg enkel het gebied (woonkern, wijk) aangeduid die 
langsheen de weg ligt, geen bestemmingen die verder 
gelegen zijn.
Het eventuele beperkte doorgaande verkeer dient bij 
de lokale wegen II in elk geval ondergeschikt te zijn 
aan de ontsluitende functie, de leefbaarheid en de vei-
ligheid	van	bewoners,	de	voetgangers	en	fietsers.	Bij	
de inrichting dient rekening gehouden te worden met 
de verzamelende verkeersfunctie van de straat, maar 
de nadruk zal liggen op de leefbaarheid, het afrem-
men van het verkeer, ontmoediging van doorgaande 
bewegingen.

De lokale wegen type III zijn alle andere straten zoals 
woonstraten, landbouwwegen, de wegen op de bedrij-
venzones,...
De straten hebben vooral een toeganggevende functie 
(voor woningen langs de straat zelf of op de aanslui-
tende straten). Ze zijn niet bedoeld als verbinding of 
doorsteek tussen wegen van hogere categorie. De in-
richting is gericht op het lokaal toegang kunnen geven 
naar woningen en percelen.

Selectie
De categorisering van de wegen geeft de wensstruc-
tuur weer voor de verkeersafwikkeling. Dit betekent 
dat de categorisering kan afwijken van het actuele 
gebruik van de weg. Waar duidelijke afwijkingen zijn 
ten opzichte van het actuele gebruik zijn begeleidende 
maatregelen nodig om het verkeer langs de gewenste 
routes te leiden.

Lokale wegen type I:
 � Noordstraat
 � Aartrijksestraat
 � Ichtegemsestraat
 � Groenestraat (van N368 tot Lindestraat)
 � Loppemsestraat, van N32 tot spoorzate
 � Snellegemsestraat (buiten bebouwde kom)
 � Oostkampse Baan
 � Rijselsestraat
 � N309 Stationsstraat - Steenbrugsestraat (indien 

de weg door de provincie niet als secundair zou 
opgenomen worden).

Lokale wegen type II:
 � Steenstraat
 � Groenestraat (van Loppemsestraat tot Lindestraat)

 � Loppemsestraat, van Groenestraat tot spoorzate
 � Snellegemsestraat (binnen bebouwde kom)
 � Koning Albertstraat
 � Koningin Astridstraat
 � Kloosterstraat
 � Rembertstraat.

Alle andere wegen worden als lokale weg III geselec-
teerd.

Toelichting bij de selectie van lokale wegen
Voor de hoofdstraten van het dorp van Zedelgem 
wordt de nadruk gelegd op de ontsluitende functie. Er 
is wel wat doorgaand verkeer (bijvoorbeeld Sint-Elooi 
- Snellegem), maar dit is veeleer beperkt en duidelijk 
ondergeschikt aan de ontsluitingsfunctie. Buiten de 
kern worden de wegen aangeduid als lokaal I.
In Aartrijke vormt de Noordstraat - Aartrijksestraat een 
doorgaande route op intergemeentelijk niveau, maar 
niet op regionale schaal. De weg wordt daarom als lo-
kaal I aangeduid.
De Steenstraat wordt als lokale weg II enkel be-
schouwd als ontsluiting van de omliggende bebouwing 
in Aartrijke en Wijnendale, niet als een verbindingsweg 
richting Diksmuide.

In Veldegem worden 4 ontsluitingsroutes geselec-
teerd (lokale wegen II). Doorgaand verkeer, dat geen 
bestemming heeft in Veldegem, dient er geweerd te 
worden.

De Rijselsestraat wordt voorgesteld als verbindings-
weg tussen Loppem en Ruddervoorde (lokaal I). Dit 
betekent onder meer dat er nood is aan veilige afge-
scheiden	fietspaden.

Sint-Elooi wordt volledig ontsloten door de secundaire 
wegen. Er worden daarom geen lokale wegen I of II 
geselecteerd. Bij de verschillende straten ligt de na-
druk volledig op de toeganggevende functie (lokale 
wegen III).
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 J Aansluiting N397 Autobaan - N309 Hei-
delbergstraat

Het kruispunt  N397 - N309 (Autobaan - Heidelberg-
straat - Stationsstraat) biedt momenteel geen optimale 
verkeersafwikkeling, vooral door de aanwezigheid van 
de spooroverweg direct naast het kruispunt. Vanuit het 
afbakeningsproces van het regionaalstedelijk gebied 
Brugge wordt voorgesteld de N397 Autobaan - N309 
Heidelbergstraat als secundaire weg II te selecteren. 
Een aantal nieuwe ontwikkelingen in de omgeving 
kunnen de verkeersdruk verder doen toenemen.
In functie van de verkeersveiligheid zijn een aantal 
kleine aanpassingen uitgevoerd aan de inrichting van 
het kruispunt (programma TV3V). Vanuit de gemeente  
wordt voorgesteld te zoeken naar een langetermijn-
oplossing voor het kruispunt. In de uitwerkingsfase 
van het mobiliteitsplan zijn een aantal mogelijkheden 
afgewogen, zoals een lichtengeregeld kruispunt (met 
afslagstroken) of het uitbouwen van een nieuw aan-
sluitingspunt ongeveer 150 meter ten westen van de 
spooroverweg. 

 J Ontsluiting Sint-Elooi

De N368 Ruddervoordsestraat, geselecteerd als se-
cundaire weg II, kent een belangrijke stroom van 
vrachtverkeer tussen de bedrijvenzones van Sint-
Elooi en de A17-E403. In de kern van Sint-Elooi stellen 
zich een aantal problemen van verkeersleefbaarheid. 
Er zal een diepgaand verkeerskundig en ruimtelijk on-
derzoek uitgevoerd worden naar de wenselijkheid van 
een nieuwe verbindingsweg op secundair niveau, als 
omleiding rond Sint-Elooi.
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1.2. Vrachtverkeer

 J Regionale ontsluiting

Het transport van goederen over de weg dient zoveel 
mogelijk gericht te zijn op het hoofd- en primaire we-
gennet.  De secundaire wegen zullen hierbij meestal 
dienst doen als aanlooproute naar het hoofd- en pri-
maire wegennet. De lokale wegen mogen enkel ge-
bruikt worden om het vrachtverkeer vanaf het bedrijf 
zo vlot mogelijk naar het bovenliggende wegennet te 
geleiden.
In principe kan op regionaal niveau het zwaar door-
gaand verkeer eigenlijk volledig rond Zedelgem afge-
leid worden via de A17, de E40 en de N33-R34.

In	het	kader	van	het	invoeren	van	een	kilometerheffing	
voor vrachtverkeer zal onderzocht worden welke mo-
gelijke sluiproutes zouden kunnen ontstaan doorheen 
de gemeente Zedelgem.

 J Ontsluiting industriezones

Door de aanwezigheid van veel industrie op het grond-
gebied van Zedelgem zal heel wat vrachtverkeer zijn 
herkomst of bestemming hebben binnen de gemeente 
zelf.  Het verkeer van of naar deze terreinen dient zo 
veel mogelijk geleid te worden naar het hogere we-
gennet. Vooral t.h.v. de kern van Zuidwege (rond de 
N32 en de N368) bevindt zich heel wat industrie. Be-
langrijke routes voor de ontsluiting en afwikkeling van 
het vrachtverkeer zijn:

 � de N32 Torhoutsesteenweg
 � de N368 Ruddervoordsestraat
 � de N309 - N397 Heidelbergstraat - Autobaan.

De mogelijkheden voor een omleidingsweg rond Sint-
Elooi zullen afgewogen worden.

De nodige maatregelen dienen genomen te worden 
om het vrachtverkeer veilig te laten verlopen, in het 
bijzonder in de bewoonde gedeelten.  

 J Vrijwaren van de woonkernen

In de verschillende woonkernen wordt gestreefd naar 
een beperking van het vrachtverkeer met uitzondering 
van de plaatselijke toelevering. In de kern van Velde-
gem is een vrachtverbod ingesteld; enkel vrachtwa-
gens die zorgen voor de plaatselijke toelevering aan 
bedrijven en handelszaken mogen nog via de dorps-
kern rijden. In de kern van Zedelgem en Loppem 
stellen zich relatief weinig problemen van doorgaand 
zwaar vervoer. In de kern van Aartrijke vormt het 
drukke vrachtverkeer wel een knelpunt. De gemeente 
wenst het doorgaand vrachtverkeer uit de kern te hou-

den en af te leiden via de aangegeven verkeersstruc-
tuur met de A17 - E40 - N33.
De gemeente stelt daarom voor om de categorisering 
van de N368 in de kern van Aartrijke te wijzigen van 
secundaire weg II naar secundaire weg III. Bij een se-
cundaire weg III wordt minder de nadruk gelegd op de 
verkeersafwikkeling en meer op de verkeersleefbaar-
heid,	voetgangers,	fietsers	en	openbaar	vervoer.
Verder overleg en afspraken zijn er nodig op regionaal 
niveau voor de geleiding van het vrachtverkeer.

Ook op een lager schaalniveau dient het vrachtver-
keer via de daartoe geschikte routes naar de verbin-
dingswegen geleid te worden. Vooral in de kern van 
Sint-Elooi, waar een sterke verweving is van wonen 
en bedrijvigheid, dienen de woonstraten zoveel mo-
gelijk gevrijwaard te worden. Dit kan door het maken 
van afspraken met bedrijven en door het instellen van 
vrachtverbod in bepaalde straten. Waar nodig dienen 
afspraken gemaakt te worden met de buurgemeenten.
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1.3. Snelheidsbeleid

De wegen hebben allemaal verschillende functies.  Al 
naargelang de hoofdfunctie kunnen we het wegennet 
in verschillende categorieën indelen. Op wegen bin-
nen de bebouwde omgeving kunnen we voor elke 
categorie bovendien verschillende deelgebieden met 
bijhorende snelheidslimieten en inrichtingsprincipes 
onderscheiden. Dit gedifferentieerd snelheidsbeleid 
vormt de basis van het gemeentelijk verkeersbeleid 
dat aandacht besteedt aan veiligheid en leefbaarheid. 
Het is immers vaak de onaangepaste snelheid die 
heel wat problemen geeft.
Het doel van het gedifferentieerd snelheidsbeleid is 
het beheersen van de rijsnelheid van het auto- en 
vrachtverkeer wat voor een verbetering van de ver-
keersveiligheid en -leefbaarheid zal zorgen.

Het snelheidsbeleid van de gemeente Zedelgem gaat 
uit van volgende elementen :

 � In de schoolomgevingen wordt zone 30 toegepast.
 � Binnen de bebouwde kom geldt overal een maxi-

mum toegelaten snelheid van 50 km/u (of minder), 
met uitzondering van een deel van de N32 en 
Groenestraat waar binnen de bebouwde kom 70 
km/u geldig is.

 � Bij het verlaten van de bebouwde kom wordt er in 
de regel overgegaan van 50 km/u naar 70 km/u 
en zo eventueel verder naar 90 km/u.  De verschil-
lende invalswegen moeten nu zo ingericht worden 
dat de gewenste snelheid van het gemotoriseerd 
verkeer afgedwongen wordt en dat het voor de au-
tomobilisten steeds duidelijk is aan welke snelheid 
ze zich moeten houden.

 � Op wegen buiten de bebouwde kom waar veel 
in- en uitritten zijn (woningen, bedrijven, handel) 
wordt maximum 70 km/u toegepast, of waar nodig 
plaatselijk 50 km/u. 

 � Op sommige rechte verbindingswegen buiten de 
bebouwing wordt de 90 km/uur behouden, zoals 
delen van de N368 Ruddervoordsestraat, N368 
Brugsestraat, Noordstraat en de Oostkampse 
Baan.

Op de volgende kaart wordt het gedifferentieerd snel-
heidsbeleid voor het grondgebied van Zedelgem afge-
beeld.  Op de kaart is enkel een snelheidsbeleid aan-
gegeven voor de wegen die een hogere categorie dan 
lokale weg III toegewezen kregen.
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2. Parkeren

2.1. Parkeerdifferentiatie in de ker-
nen

De tellingen gepresenteerd in de Uitwerkingsnota ge-
ven aan dat in de vijf kernen een voldoende aanbod 
is van parkeerplaatsen. Sommige straten kennen een 
hogere bezetting, maar binnen korte afstand blijft par-
king beschikbaar. Op basis van dit parkeeronderzoek 
bleek er geen nood aan nieuwe parkeerruimte.  De 
meeste cijfers dateren intussen van 2005. In de kern 
van Zedelgem zijn recent een reeks wijzigingen in de 
parkeersituatie opgetreden. De situatie wordt er daar-
om momenteel opnieuw geëvalueerd door middel van 
een afzonderlijke parkeerstudie.

Er zal gestreefd worden naar een optimaal gebruik 
van het bestaande parkeeraanbod. Handel en dien-
sten zijn vaak voor een deel afhankelijk van een goede 
bereikbaarheid. Het is van belang dat de cliënt voor 
een korte boodschap in de korte nabijheid een mo-
gelijkheid heeft te parkeren. In de hoofdstraten waar 
een hogere parkeerbezetting vastgesteld wordt, is het 
wenselijk een voldoende rotatie te bekomen door het 
toepassen van parkeerduurbeperkingen. De langpar-
keerders, zoals de mensen die werken in de handel en 
diensten, worden dan verwezen naar andere parkeer-
mogelijkheden in de omgeving. 
Het weren van langparkeerders in de centrumstraat 
betekent ook dat meer ruimte kan gecreëerd worden 
voor	 de	 plaatsing	 van	 fietsstallingen,	 ruimte	 voor	 de	
voetganger en mogelijkheden om de ruimtelijke kwali-
teit te verbeteren. Op die manier wordt het dorpscen-
trum aangenamer voor bewoner en bezoeker.

Loppem
De blauwe zone in de Stationsstraat wordt behouden 
om er steeds gemakkelijk te kunnen parkeren. Nieuwe 
maatregelen worden niet gepland.

Sint-Elooi
Het actuele parkeerbeleid in Sint-Elooi functioneert 
goed. Er worden geen aanpassingen gepland. Er zal 
wel gezocht worden naar een verdere verhoging van 
het parkeeraanbod bij het station (zie verder).

Veldegem
Er kan overwogen worden in een deel van de hoofd-
straat (Koningin Astridstraat - Koning Albertstraat) 
blauwe zone in te voeren, bijvoorbeeld tussen de Half-
uurdreef en de Kloosterstraat. 
Er zijn voldoende uitwijkmogelijkheden voor de lang-
parkeerders beschikbaar.

Op basis van de tellingen is er vooral een hogere par-
keerbezetting op zaterdag. De blauwe zone zou in die 
zin tot de zaterdag kunnen beperkt worden. Blauwe 
zone gedurende de hele week biedt daartegenover 
wellicht meer duidelijkheid naar de gebruiker toe en 
verhoogt ook het aantal vrije plaatsen in de hoofd-
straat, waar zich de handel en diensten bevinden. 

Aartrijke
Hier is de mogelijkheid om blauwe zone in te voeren 
in de Brugsestraat vanaf de markt tot aan de Ossebilk-
straat. Er dient wel aandacht besteed te worden aan 
het parkeren voor bewoners in en rond de Brug-
sestraat. Voor langparkeerders blijft er voldoende aan-
bod op andere parkings, zoals de parkings Jonkhove 
of de parking aan de P. Mervilliestraat. 
Er zijn plannen om het OCMW te verhuizen. Dit zal 
vermoedelijk leiden tot minder parkeerdruk rond de 
markt.

Zedelgem
In Zedelgem is door een aantal ruimtelijke ontwikkelin-
gen en het verdwijnen van een reeks parkeerplaatsen  
de parkeersituatie sterk gewijzigd ten opzichte van de 
telgegevens van de uitwerkingsnota. Er is daarom een 
nieuw parkeeronderzoek uitgevoerd om de actuele si-
tuatie correct te evalueren. Na de nieuwe telling zijn 
reeds een aantal wijzigingen in het parkeren doorge-
voerd. In functie van een optimale parkeerrotatie is 
de blauwe zone uitgebreid, de tijdsduur is ingekort (1 
uur in plaats van 2 uur) en de controle is versterkt. Na 
deze aanpassingen is een nieuwe telling uitgevoerd 
voor een nieuwe evaluatie. De parkeerbezetting bleek  
hierbij op de meeste rotatieplaatsen gedaald. 
Er wordt een beeld voor de toekomstige parkeerstruc-
tuur opgemaakt (momenteel nog in bespreking). Hier-
bij wordt de nadruk gelegd op het onderscheid  tussen 
tussen kort- en langparkeerders:

 � In de hoofdstraten, nabij de handel en diensten, 
wordt kortparkeren toegepast, om een goede rota-
tie te bekomen en zo de bereikbaarheid van deze 
functies te verzekeren.

 � De langparkeerders worden verwezen naar een 
paar gebundelde parkeerlocaties, zoals het Pater 
A. Vynckeplein en het Schoolplein. Ook bij de 
nieuwe dienstenzone aan de Loppemsestraat kan 
een parking voor langparkeerders worden overwo-
gen, hoewel relatief ver van de dorpskern.

De locaties voor langparkeerders krijgen een speci-
fieke	bewegwijzering.
Er dient ook rekening gehouden te worden met de par-
keerbehoefte voor nieuwe ruimtelijke projecten, zoals 
de bouw van appartementen, nieuwe handelszaken, 
de vestiging van het OCMW in het oude gemeente-
huis...
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2.2. Parkeersignalisatie

In de verschillende kernen worden de grotere parkings 
bewegwijzerd vanaf de hoofdstraat, zodat de parkings 
ook gemakkelijk vindbaar zijn voor wie niet vertrouwd 
is	 met	 de	 situatie.	 Er	 zal	 specifieke	 bewegwijzering	
worden voorzien voor de locaties voor langparkeer-
ders.

2.3. Parkeervoorzieningen bij projec-
ten

Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in de dorps-
kernen, zoals de bouw van appartementen, dienen 
voldoende parkeerplaatsen gerealiseerd te worden, 
zodat geen afwenteling op het openbaar domein ont-
staat. Bij bouwprojecten wordt een minimum aantal 
parkeerplaatsen opgelegd. Waar niet aan het aantal 
parkeerplaatsen kan voldaan worden, wordt een ge-
meentelijke belasting opgelegd. 

2.4. Parkeren vrachtwagens

Het is het doel om het parkeren van vrachtwagens in 
woonstraten tegen te gaan. Hiertoe kan een parkeer-
verbod ingesteld worden in de woonkernen. Uiteraard 
dient er dan gezocht te worden naar oplossingen waar 
de chauffeurs hun vrachtwagens wel kunnen stallen.  
De gemeente Zedelgem zal zoeken naar locaties waar 
zones afgebakend kunnen worden voor het stallen 
van vrachtwagens. Momenteel is er in De Arend reeds 
een zone afgebakend. Er zal verder gezocht worden 
naar locaties voor het parkeren van vrachtwagens, 
teneinde de woonkernen te kunnen vrijwaren.

2.5. Parkeren station

Aan het station wordt nog steeds een hoge parkeer-
bezetting vastgesteld. Er dient bovendien rekening te 
worden gehouden met een verdere groei van het trein-
gebruik. Er zal daarom gezocht worden naar uitbrei-
dingsmogelijkheden voor het parkeren bij het station. 
Op kortere termijn kan eventueel de bestaande par-
king verder uitgebreid worden. Op langere termijn 
wordt best gezocht naar een oplossing waarbij de par-
king directer aansluit bij de toegangen van de perrons. 
De actuele parking bevindt zich namelijk ten noorden 
van de Ruddervoordsestraat, terwijl de beide perrons 
zich ten zuiden van deze drukke straat bevinden.  
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3. Openbaar vervoer

3.1. Neptunusplan

Het Neptunusplan van De Lijn geeft de toekomstvisie 
voor het openbaar vervoer in West-Vlaanderen weer. 
Er wordt een blauwdruk naar voor gebracht voor de 
toekomstige ontwikkeling van het openbaar vervoer-
net om antwoord te bieden op de mobiliteitsproblema-
tiek. Er dient benadrukt te worden dat het plan een 
eerste globaal denkkader is waarvan de concrete in-
vulling nader moet onderzocht worden.

De volgende kaart is een uittreksel uit het toekomst-
plan (lokale bussen, functionele ritten en vraagafhan-
kelijk vervoer zijn niet op de kaart weergegeven). In 
Zedelgem voorziet het plan volgende verbindingen:

 � Sneltram Zeebrugge - Brugge - Torhout, onder 
meer in functie van de regionaalstedelijke ontwik-
keling van Brugge. Deze verbinding functioneert 
op interstedelijk niveau. De sneltram wordt gede-
finieerd	als	een	snelle	spoorgebonden	exploitatie,	
hoofdzakelijk op eigen bedding, op (inter)regionaal 
niveau ter bediening van zowel verstedelijkte 
gebieden als buitengebieden. De sneltrams inter-
feren niet of nauwelijks met bestaande spoorinfra-
structuur en stoppen in de verstedelijkte gebieden 

aan belangrijkste attractiepolen. Buiten de verste-
delijkte gebieden stoppen sneltrams in iedere (gro-
tere) kern of deelgemeente aan de belangrijkste 
haltes. De gewenste minimale snelheid bedraagt 
50 km/u en de minimale frequentie 4 per uur.

 � Versterking van het openbaar vervoer in de regi-
onaalstedelijke gebieden als alternatief voor de 
auto, met versterking van de voorstadsverbinding 
Zedelgem - Brugge. Een voorstadslijn is een ont-
sluitende buslijn tussen het voorstedelijk gebied en 
het stedelijk gebied. De gewenste minimale com-
merciële snelheid bedraagt 25 km/u, de minimale 
frequentie 3 per uur.

 � Ontsluitende streeklijnen: de buslijnen hebben als 
hoofddoelstelling een ontsluitende functie. Daarom 
maakt deze buslijn omwegen om mensen optimaal 
te kunnen ophalen en ter bestemming brengen. 
Ze stoppen aan alle haltes. De gewenste minimale 
commerciële snelheid bedraagt 30 km/u, de mini-
male frequentie 2 per uur. Voor Zedelgem zijn er 3 
lijnen te vermelden:

 � Brugge - Leke - Diksmuide
 � Brugge - Torhout
 � Brugge - Torhout - Roeselare via Veldegem.

 � Zedelgem wordt als belangrijke halte aangeduid; 
de	locatie	is	niet	gespecifieerd.	Deze	halte	wordt	
met ontsluitende streeklijnen verbonden richting  
Brugge, Torhout, Eernegem en Jabbeke.
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3.2. Lokale vragen voor opwaarde-
ring van het openbaar vervoer

Vanuit de gemeente worden een aantal vragen gesteld 
voor de verbetering van het openbaar vervoer. 

 J Betere verbindingen met Torhout en 
Brugge

De gemeente Zedelgem is voor heel wat activiteiten 
gericht op Brugge en op Torhout. Een verbinding naar 
beide centra is van belang. Meer in het bijzonder wordt 
vanuit de gemeente een betere verbinding gevraagd 
op volgende relaties:

 � Aartrijke - Torhout
 � Aartrijke - Brugge
 � Zedelgem - Torhout.

De relatie Zedelgem - Torhout is aangegeven in het 
Neptunusplan. De verbindingen Aartrijke - Brugge en 
Aartrijke - Torhout zijn niet in het Neptunusplan ver-
meld.
Gezien Aartrijke zich ruimtelijk situeert tussen Zedel-
gem en Torhout, vraagt de gemeente om de bediening 
van Aartrijke mee op te nemen in de opwaardering van 
de relatie Zedelgem - Torhout.

Aartrijke - Torhout
Naast enkele schoolritten en de belbus heeft Aartrijke 
geen verbinding met Torhout. Toch is Aartrijke voor 
heel wat zaken gericht op Torhout: scholen, zieken-
huis, winkels...

Met 4776 inwoners1 is Aartrijke geen kleine woonkern.
Het verplaatsingspatroon is deels gericht op Torhout. 
Enkele cijfers geven hier een indicatie van. 

Van de patiënten van het ziekenhuis van Torhout is 
6,2% afkomstig van Aartrijke; hiermee is Aartrijke in 
rangorde de 5de woonkern wat het aantal patiënten 
van het ziekenhuis betreft. Voor Aartrijke ligt het zie-
kenhuis van Torhout aanzienlijk dichter dan andere 
ziekenhuizen als Brugge, Oostende of Roeselare.

Een onderzoek naar de koopstromen (WES, 2006) 
geeft aan dat de gemeente Zedelgem in eerste instan-
tie gericht is op Brugge en in tweede instantie op Tor-
hout. Naast de inkopen in de gemeente zelf (57,0%) 
gaat 24,9% van de inwoners naar Brugge en 7,5% 
naar Torhout (volgende in de rangschikking is Roese-
lare met 2,2%). Ook voor vrijetijdsactiviteiten is er een 
zekere gerichtheid van de gemeente op Torhout. 

1 cijfer 2011. Bron: gemeente Zedelgem

De studie biedt geen opsplitsing per deelgemeente. 
Er wordt verondersteld dat Aartrijke duidelijk sterker 
op Torhout gericht is dan dit gemiddelde cijfer, gezien 
Aartrijke relatief dicht bij Torhout ligt.

Enkele cijfers van de NMBS-Holding vanuit een her-
komstonderzoek op 5 oktober 2010 bij het station van 
Torhout laten zien dat er een verplaatsingspotentieel is 
tussen dit station en de gemeente Zedelgem.

 � 21 van de 216 auto’s die parkeren aan het station 
van Torhout komen uit de gemeente Zedelgem 
(10% van het totaal).

 � 12 van de 105 auto’s die van de Kiss&Ride zone 
aan het station gebruik maken, zijn van de ge-
meente Zedelgem (11% van het totaal).

Hoewel er ook een station in Zedelgem is, maken ook 
een deel bewoners van Zedelgem gebruik van het sta-
tion van Torhout. De cijfers geven geen opsplitsing per 
deelgemeente.
Voor Aartrijke zijn de stations Torhout (in vogelvlucht 6 
km) en Zedelgem (5,2 km) ongeveer even ver. Afhan-
kelijk van de precieze woonplaats in Aartrijke ligt het 
station van Zedelgem dan wel van Torhout het dichtste 
bij. In Torhout is de frequentie hoger, zijn er snellere 
treinen (IC-verbinding) en  het station van Torhout is 
dichter (7 minuten tijdsverschil) voor bestemmingen 
richting Lichtervelde - Kortrijk. Vanuit Aartrijke richt 
men zich daarom vaak naar het station van Torhout.2

Aartrijke - Brugge
Tijdens de daluren is ook de verbinding tussen Aart-
rijke en Brugge relatief beperkt. Brugge is een cen-
trum van onderwijs (ook hoger onderwijs), handel, 
diensten, e.d.
De kern telt 4776 inwoners en heeft tijdens de daluren 
buiten de belbus weinig aanbod van openbaar vervoer. 

Het vermelde onderzoek naar de koopstromen (WES, 
2006) geeft aan dat vanuit de gemeente Zedelgem de 
belangrijkste externe koopstroom gericht is op Brugge 
(24,9% van de inkopen). Hetzelfde geldt voor de vrije-
tijdsactiviteiten. De studie maakt geen onderscheid 
naar deelgemeente, maar er kan aangenomen wor-
den dat ook Aartrijke een duidelijk relatiepatroon met 
Brugge heeft.

2 Een opwaardering van de treinbediening in het station van Zedel-
gem kan Aartrijke sterker gaan richten op het station Zedelgem. 
Wat het voortransport betreft, is er geen busverbinding tussen 
Aartrijke en het station Zedelgem. 
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Zedelgem - Torhout
Zedelgem-dorp heeft een relatief goede verbinding 
met Brugge, maar niet met Torhout. Er zijn slechts een 
paar bussen per dag (zonder overstap).
Toch zijn er een reeks relaties tussen Zedelgem en 
Torhout. 
Voor het ziekenhuis van Torhout komt de kern van 
Zedelgem op de 4de plaats bij de herkomst van de 
patiënten. Ook een deel van de koopbewegingen ge-
beuren richting Torhout.
De relatie Zedelgem - Torhout is opgenomen in het 
Neptunusplan.

 J Weekendbediening

De gemeente vraagt aandacht voor een goede bedie-
ning tijdens het weekend. Meer bepaald worden vol-
gende weekendverbindingen als te beperkt ervaren:

 � Aartrijke - Brugge
 � Aartrijke - Torhout
 � Veldegem - Torhout (Veldegem is vooral op Tor-

hout gericht). 
Het aantal bussen is er momenteel beperkt tijdens het 
weekend. Buiten de belbus is er nauwelijks of geen 
aanbod.
De Lijn geeft aan dat een aantal bussen Veldegem - 
Torhout tijdens het weekend afgeschaft zijn op basis 
van tellingen.

 J Verbinding tussen de deelgemeenten

De verbinding Loppem - Zedelgem is goed uitgebouwd 
(voorstadslijn). Daarentegen is de verbinding tussen 
bepaalde deelgemeenten momenteel enkel met de 
belbus of via een overstap mogelijk. De gemeente 
vraagt een optimale onderlinge verbinding tussen de 
dorpen, meer bepaald:

 � Aartrijke - Zedelgem (nu hoofdzakelijk beperkt tot 
een aantal functionele ritten).

 � Veldegem - Zedelgem.
 � Veldegem - Aartrijke.

Zedelgem-dorp heeft een aantal centrumfuncties voor 
het geheel van de gemeente, zoals het gemeentehuis  
en het zwembad. Momenteel is de verbinding enkel 
mogelijk via de belbus of met overstap.

 J Provinciaal Opleidingscentrum

De gemeente wenst een bediening met het openbaar 
vervoer van het  Provinciaal Opleidingscentrum voor 
veiligheidsdiensten (POV) dat recent in gebruik ge-
noen is in de vroegere kazerne. Enkele cijfers geven 
een indicatie van de verkeersgeneratie.

aantal personen
Administratie politieschool 20 per dag
Leerlingen politieschool 110 per dag
Ambulante cursisten 
politieschool

1200 op jaarbasis

Ambulanciers 40 per dag
Verplegers (ambulances) 25 per cursus

Brandweer 50-200
per opleidings-
module

FOD Justitie 120 op jaarbasis
Evenementen 1000 3 à 4 keer per jaar

Bron: POV

 J Bedrijvenzones

Rond Sint-Elooi ligt een belangrijke concentratie van 
bedrijvigheid, verspreid over verschillende bedrijven-
zones. De gemeente vraagt een betere bediening van 
deze bedrijvigheid.

De tabel geeft een overzicht van de naar tewerkstel-
ling belangrijkste zones rond Sint-Elooi. Een aantal 
kleinere zones en bedrijven rond Sint-Elooi zijn niet in 
de tabel opgenomen.

zone tewerkstelling
De Arend - Leon Claeysstraat
(incl. Case New Holland)

3204

Remi Claeysstraat 712
De Schatting 191

Tewerkstelling bedrijvenzones bij Sint-Elooi op 31.12.2008
Bron: POM West-Vlaanderen

In 2006 is een enquête gehouden bij de bedrijven in 
Sint-Elooi die een beeld geeft van het verplaatsings-
patroon. Er zijn 134 enquêtes verspreid; daarvan heb-
ben 58 bedrijven de enquête beantwoord. 
Deze 58 bedrijven telden samen 2912 werknemers.
(de tewerkstelling bij de 76 andere bedrijven die de 
enquête niet beantwoordden, zijn hier dus niet inbe-
grepen). Bij de cijfers van de enquête dient rekening 
gehouden met een belangrijke aandeel van het bedrijf 
Case New Holland (CNH): van de 2912 werknemers 
werkten er 1972 in dit bedrijf3. 
Voor het bedrijf CNH is meer gedetailleerde informatie 
te vinden in de Mobiscan (2009).
De tabel geeft op basis van de bedrijfsenquête de 
modal split van de werknemers weer. Momenteel is er 
een sterke autogerichtheid. Het aandeel van het open-
baar vervoer is vrij beperkt.
Er wordt voor deze tewerkstellingscluster met regio-
nale uitstraling (meer dan 4000 arbeidsplaatsen) ge-
streefd naar een duurzamer  mobiliteit, met aandacht 
voor	zowel	het	carpoolen,	de	fiets,	de	trein,	de	bus	en	

3 De tewerkstelling bij CNH is sterk conjunctuurafhankelijk. Bij de 
Mobiscan in 2009 uitgevoerd door de provincie telde het bedrijf 
2646 werknemers. 



21w v i  |  f e b r u a r i  ‘ 1 2  |  b e l e i d s p l a n

het eigen bedrijfsvervoer, dit in overleg met de betrok-
ken bedrijven. 

vervoermiddel aandeel
auto 76,8%
bus 2,1%
trein 1,6%
collectief vervoer 4,8%
fiets	 9,3%
moto 4,5%
te voet 0,1%

Modal split werknemers van bedrijven Sint-Elooi
Bron: bedrijfsenquête wvi i.o.v. gemeente Zedelgem

3.3. Haltes

 J Hoofdhalte Zedelgem-Dorp

Op de actuele locatie van de hoofdhalte Zedelgem-
Dorp is de ruimte beperkt voor de uitbouw van de no-
dige halte-infrastructuur. De gemeente en De Lijn zul-
len samen een mogelijke herlokalisatie van deze halte 
onderzoeken.

 J Halte-accommodatie

Om het openbaar vervoer aantrekkelijker te maken en 
dan vooral het wachten op de bus aangenamer te ma-
ken, zullen de haltes verder worden uitgerust. 
Het voorzien van een veilig perron, direct aansluitend  
op de stopplaats van de bus, dient het in- en uitstap-
pen te vergemakkelijken en veiliger te maken. Aan de 
opstapplaatsen worden waar mogelijk schuilhuisjes 
geplaatst. Uiteraard is het ook van belang dat de hal-
tes en hun voorzieningen in propere staat gehouden 
worden door deze regelmatig te reinigen en de vuil-
bakken regelmatig te ledigen. Het is de taak van de 
gemeente om de halte-accommodatie op te krikken en 
te onderhouden (verlichting, afvalbakken, informatie-
borden, ...).  
Om	het	gebruik	van	de	fiets	als	voor-	en	natransport-
middel aan te moedigen, dienen er aan de bushaltes 
voldoende,	 veilige	 en	 comfortabele	 fietsenstallingen	
aangeboden	worden.	Ideaal	zijn	overdekte	fietsenstal-
lingen,	gezien	veel	fietsen	er	de	volledige	dag	staan.	
Op regelmatige tijdstippen dient gecontroleerd te wor-
den	of	de	aanwezige	fietsenstalling	nog	voldoet	aan	
de behoefte (of er geen bijkomende stallingsmogelijk-
heden nodig zullen zijn). 
De gemeente heeft reeds onderzocht om aan elke 
halte	een	fietsstalling	te	voorzien;	waar	er	beschikbare	
ruimte	 was,	 heeft	 de	 gemeente	 fietsstallingen	 bijge-
plaatst. Dit beleid zal verder opgevolgd worden.

3.4. Aandacht voor doorstroming

Er stellen zich relatief weinig problemen voor de door-
stroming van het openbaar vervoer in de gemeente. 
Toch zal de gemeente de nodige aandacht besteden 
aan de verdere optimalisatie van de doorstroming van 
de bus. 
Binnen de bebouwde kom wordt in principe geopteerd 
voor uitstulpende haltes. Dit maakt voor de bus de 
doorstroming vlotter en er ontstaat meer ruimte voor 
de uitbouw van de halte-accommodatie. Zowel binnen 
als buiten de bebouwde kom is een verhoogd perron 
wenselijk, zodat het in- en uitstappen vlot verloopt.
De voorbije jaren zijn reeds een aantal haltes aan-
gepast. Er wordt een programma opgesteld om waar 
mogelijk de andere haltes aan te passen, zowel langs 
gemeentewegen als langs gewestwegen.

3.5. Flankerende maatregelen

zie	werkdomein	C:	flankerend	beleid

3.6. Spoorbediening

 J Station Zedelgem

Het station van Zedelgem ligt bij de N368 Rudder-
voordse straat in Sint-Elooi. De beide perrons bevinden 
zich ten zuiden van de Ruddervoordsestraat, de sta-
tionsparking,	 de	 fietsenstalling	en	het	 oude	 stations-
gebouw bevinden zich ten noorden van de N368.
Het station biedt verplaatsingsmogelijkheden voor zo-
wel de bewoners van Zedelgem als voor mensen die 
in Zedelgem werken.
Het station ligt centraal in Sint-Elooi, maar een betere 
aansluiting naar de omliggende wijken is wenselijk. 
Ook de dorpskern van Veldegem en Zedelgem liggen 
op	korte	fietsafstand	(ca.	2,5	km).	Sint-Elooi	vormt	een	
belangrijke regionale tewerkstellingspool. Zowel vlak-
bij het station als binnen een straal van 2 km situeren 
zich heel wat bedrijven. Een reeks maatregelen kun-
nen het treingebruik nog sterk verhogen.

Zoals in de Uitwerkingsfase van het mobiliteitsplan 
aangegeven, kan de situatie rond het station nog sterk 
verbeteren. Bovendien stellen zich op langere termijn 
potenties voor belangrijke ruimtelijke veranderingen. 
Intussen kunnen reeds op korte (en middellange) ter-
mijn een aantal cruciale verbeteringen doorgevoerd 
worden voor de opwaardering van het station als over-
stappunt.
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Verbetering van de ontsluiting van het station naar 
de omliggende wijken en kernen:

 � Een duidelijke kwalitatieve voetgangers- en 
fietstoegang	naar	het	perron	uitbouwen	vanuit	de	
kern van Sint-Elooi, door verharding van de Hoge 
Vautestraat. Niet alleen wordt de woonkern zo be-
ter verbonden, ook ontstaat een kortere verbinding 
tussen het station en een aantal bedrijvenzones. 
Er kan ook gezocht worden om naast het perron 
een	fietspad	aan	te	leggen	tussen	de	Hoge	Vau-
testraat en de N368 Ruddervoordsestraat. 

 � Het voorzien van een onderdoorgang onder de 
sporen		voor	voetgangers	en	fietsers	ter	hoogte	
van de Hoge Vautestraat (nader te onderzoeken). 
Deze onderdoorgang biedt vanuit de kern Sint-
Elooi een snelle toegang tot de perrons en biedt 
een goede verbinding tussen de kern en de wijk 
Pierlapont.

 � Verbetering van de doorsteek voor voetgangers en 
fietsers	tussen	de	wijk	Pierlapont	(Hamersvelde)	
en het station.

 � Het realiseren van een optimale oversteekbaar-
heid van de N368 Ruddervoordsestraat voor 
voetgangers ter hoogte van het station. Om van 
de	fietsstalling	en	de	autoparking	naar	de	perrons	
te gaan, dient men telkens de gewestweg over te 
steken. Een vlotte oversteekbaarheid is daarom 
een noodzaak. Ook dienen degelijke voetpaden 
voorzien te worden ter hoogte van de spoorover-
weg.

 � Een	betere	fietsbereikbaarheid	vanuit	de	ruimere	
omgeving door het onderzoek naar de aanleg van 
fietspad	langsheen	de	spoorlijn,	vanuit	Veldegem	
en	vanuit	Loppem	(zie	fietsroutenetwerk).

Voorzieningen bij het station
 � Een	bijkomende	overdekte	fietsstalling	voorzien	

aan de Hoge Vautestraat, aansluitend op het ver-
beterde toegangspad.

 � Uitbreiding van de stationsparking. Ook kan een 
kleine bijkomende parking overwogen worden ter 
hoogte van de Hoge Vautestraat / kerkhof.

 � verhoging (en verlenging ?) van de perrons. Dit is 
op korte termijn gepland.

 
De hoge tewerkstellingsconcentratie in Sint-Elooi 
vormt een belangrijk potentieel voor het woon-werk-
verkeer per trein. Veel bedrijven liggen binnen een 
straal van 2 km van het station, maar niet op wandel-
afstand.	De	fiets	kan	ingezet	worden	voor	het	natrans-
port. In overleg met de bedrijven kan overwogen wor-
den	fietskluizen	 te	plaatsen	bij	 het	 station.	Bedrijven	
kunnen	ook	fietsen	ter	beschikking	stellen	voor	de	ver-
plaatsing tussen het bedrijf en het station. Ook kunnen 
eventueel pendelbusjes ingezet worden tussen het 
station en het bedrijf. 

Opwaardering treinbediening
 � Een hogere frequentie van de treinen.
 � Een hoger aanbod is wenselijk om de zware over-

bezetting van de treinen in de spits op te vangen,  
meer bepaald aan de schooluren. 

 J Station Chartreuse

In het kader van de ontwikkelingen van het gebied 
Chartreuse wordt overwogen een nieuwe stopplaats 
voor de trein te voorzien. In principe zou die voorzien 
worden ten noorden van de E40, in de buurt van de 
N309 Steenbrugsestraat.
Dit station kan ook voor Loppem een functie hebben. 
Ingeval er een station geopend wordt, is het wense-
lijk dat er een overstapmogelijkheid met de bus uit-
gebouwd wordt. De N309 Steenbrugsestraat kent een 
goede busbediening vanuit de gemeente Zedelgem: 
de voorstadslijn 72 Brugge - Zedelgem en de lijn 74 
Brugge - Torhout passeren er. Ook andere voorzienin-
gen	dienen	bij	dit	station	uitgebouwd	te	worden:	fiets-
stallingen, parkeermogelijkheden voor treinreizigers, 
een Kiss&Ride-zone.

 J Verdere toekomstperspectieven

De spoorlijn biedt voldoende capaciteit voor een veel 
hoger treinaanbod. In het kader van toekomstscena-
rio’s voor het openbaar vervoer kan een verhoogde 
frequentie overwogen worden, bijvoorbeeld onder de 
vorm van een lightrailverbinding met een groter aantal 
stopplaatsen. 
Een lighttrain op de bestaande spoorlijn kan ook af-
gewogen worden als een mogelijk alternatief voor een 
sneltram tussen Brugge en Torhout, zoals naar voor 
gebracht in het Neptunusplan.
Hierbij zijn verschillende bijkomende stopplaatsen  
mogelijk. Naast de stopplaats Chartreuse, op de grens 
met Brugge, wordt hierbij gedacht aan Loppem en Vel-
degem.

Voor Loppem is de stationslocatie Chartreuse niet 
optimaal ten opzichte van het dorp gelegen, aan de 
andere zijde van de E40. Het grootste deel van het 
dorp ligt op meer dan 1 km loopafstand van deze stop-
plaats. Voor het dorp Loppem met de verschillende 
woonwijken is het gunstiger de vroegere stopplaats 
aan de Stationsstraat te heropenen, gezien deze lo-
catie veel nauwer aansluit bij de bewoning. Ook hier 
passeren de buslijnen 72 en 74.

Ook in Veldegem zijn er potenties. De dorpskern ligt 
op ca. 1 km van het mogelijke station. Ook in de on-
middellijke omgeving is er bebouwing en de bedrijven-
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zone de Schatting ligt binnen bereik. Buslijn 74 Brugge 
- Torhout passeert langs het station.

Troeven voor een spoorverbinding zijn:
 � Snelheid: een zeer snelle verbinding, los van de 

congestie op de weg.
 � De bestemmingen: de lijn verbindt Zedelgem met 

Brugge en Torhout, de twee steden waarop de 
gemeente Zedelgem het meeste gericht is. Er zijn 
belangrijke verplaatsingsstromen tussen Zedelgem 
en deze beide centra. Verder zijn met het spoor 
goede verbindingen mogelijk met onder meer 
Roeselare en Kortrijk.

 � Ontsluiting van de gemeente: het actuele station in 
Sint-Elooi situeert zich bij een belangrijke tewerk-
stellingspool en woonkern. Ook andere wooncon-
centraties in Zedelgem liggen naast de spoorlijn.

Op korte termijn is het vooral van belang de ruimte-
lijke mogelijkheden te vrijwaren voor de eventuele 
heropening van stations in Loppem en Veldegem, met 
de nodige ruimte voor de heraanleg van perrons, voor 
fietsstallingen,	voor	een	Kiss&Ride,...	
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4. Fietsverkeer

4.1. Fietsroutenetwerk

Het	fietsroutenetwerk	vormt	een	belangrijk	onderdeel	
van het mobiliteitsbeleid in de gemeente. Een goed 
uitgebouwd netwerk moet ervoor zorgen dat meer 
mensen aangesproken worden om voor hun verplaat-
singen	de	 fiets	 te	 nemen.	Een	 veilig	 en	 comfortabel	
ingericht	fietsroutenetwerk	kadert	binnen	de	doelstel-
lingen van het mobiliteitsplan. Het versterkt de plaats 
van	 de	 fiets	 als	 alternatief	 voor	 het	 autoverkeer,	 het	
stimuleert	 het	 fietsverkeer	waardoor	 het	 autogebruik	
zal afnemen. Uiteraard zal een netwerk op zich niet 
volstaan	om	meer	mensen	op	de	fiets	te	krijgen.	Het	
netwerk zal waar nodig uitgerust moeten worden met 
veilige en comfortabele voorzieningen.
Het	fietsroutenetwerk	gaat	uit	van	verbindingen	tussen	
de gemeente en de naburige gemeenten en verbin-
dingen binnen de gemeente zelf. Het netwerk van de 
gemeente Zedelgem is gebaseerd op het provinciaal 
functioneel	fietsroutenetwerk.	 In	het	provinciaal	 func-
tioneel	fietsroutenetwerk	wordt	onderscheid	gemaakt	
tussen hoofdroutes en bovenlokale routes. In het mo-
biliteitsplan wordt dit verder aangevuld met lokale rou-
tes.
De hoofdroutes bestaan meestal uit oude spoorweg-
beddingen of jaagpaden langs rivieren of kanalen, 
waar	 de	 fietser	 absolute	 voorrang	 krijgt.	 De	 hoofd-
routes zullen hoogwaardige snelle routes voor lan-
geafstandsfietsen	vormen	en	dienen	zoveel	mogelijk	
conflictvrij	 te	 zijn.	Hun	 inrichting	dient	 van	een	hoge	
kwaliteit te zijn. De bovenlokale routes vormen de 
voornaamste verbindingen tussen de gemeenten op 
provinciaal niveau en zijn eerder gericht op de dage-
lijkse functionele verplaatsingen. De lokale routes die 
op gemeentelijk niveau aangeduid worden, zijn dikwijls 
een alternatief voor een bovenlokale route (bv. langs 
een rustige landelijke weg) of maken een verbinding 
binnen de gemeente naar een verkeersaantrekkende 
pool (zoals bv. scholen, sportcentra, diensten, ...).
Op het grondgebied van Zedelgem vinden we volgen-
de	selectie	van	fietsroutes	terug:

HOOFDROUTES
Op het grondgebied van Zedelgem is er in het provin-
ciaal	 functioneel	fietsroutenetwerk	geen	enkele	route	
als hoofdroute aangeduid.
 
BOVENLOKALE ROUTES
Op het grondgebied van Zedelgem vinden we volgen-
de selectie van bovenlokale routes :

 � de N368 Eernegemsestraat - Brugsestraat - Rud-
dervoordsestraat;

 � de Snellegemsestraat;

 � de Diksmuidse Heirweg - Brugse Heirweg - En-
gelstraat;

 � de Loppemsestraat - N309 Heidelbergstraat;
 � de Groenestraat;
 � de Berkenhagestraat - Moubekestraat;
 � de N397 Autobaan;
 � de N309 Stationsstraat - Steenbrugsestraat;
 � de Oostkampse Baan;
 � de Rijselsestraat;
 � de Ichtegemsestraat;
 � de Aartrijksestraat;
 � de Veldegemsestraat - Stroelputstraat - Krombe-

kestraat - Rembertstraat,
 � de Noordstraat.

In het kader van de studie met betrekking tot de sta-
tionsomgeving van Zedelgem (studie uitgewerkt door 
Vectris in opdracht van de regio-enveloppe van wvi) 
kwam	de	denkpiste	naar	voor	voor	een	fietsverbinding	
langsheen de spoorlijn van Veldegem via het station 
in Sint-Elooi naar Loppem. Deze route kan een snelle 
functionele verbinding vormen tussen verschillende 
polen: de woonkern van Veldegem, de industriële pool 
en woonkern van Sint-Elooi, het station, de woonkern 
van Loppem, de ontwikkelingen van Chartreuse en de 
stad Brugge. Er zal nader onderzoek gebeuren naar 
de mogelijkheid om deze route aan te leggen. Indien 
haalbaar, kan overwogen worden deze route op te ne-
men	in	het	provinciale	fietsroutenetwerk	als	bovenlo-
kale functionele route. 
De route is op kaart voorgesteld; welke zijde van de 
spoorlijn precies gevolgd wordt, dient nader onder-
zocht te worden.

LOKALE ROUTES
Bovenop de geselecteerde provinciale routes worden 
een	reeks	verbindingen	geselecteerd	als	 lokale	fiets-
routes:

 � de N32 Torhoutsesteenweg;
 � de spoorwegbedding van het militair spoor;
 � de Steenstraat - Zeeweg Zuid
 � de Bekegemsestraat (als alternatieve route richting 

Eernegem)
 � de Kloosterstraat;
 � de Koning Albertstraat - Koningin Astridstraat;
 � de Rembertstraat;
 � de Boudewijn Hapkenstraat;
 � de route Pierlapont - Diepestraat - oude spoorbed-

ding;
 � de Hollevoordestraat;
 � de Molendreef;
 � de Guido Gezellelaan;
 � de	uit	de	bouwen	fietsroute	tussen	Merkemveld	en	

Park van Loppem (project met VLM);



25w v i  |  f e b r u a r i  ‘ 1 2  |  b e l e i d s p l a n



26 b e l e i d s p l a n  |  f e b r u a r i  ‘ 1 2  |  w v i

 � de Korenbloemstraat (Torhout) - Bergenstraat 
(Oostkamp). Een paar honderd meter loopt door 
grondgebied Zedelgem.

De	selectie	als	fietsroute	betekent	niet	dat	een	fiets-
pad dient aangelegd te worden. Op lokale wegen III 
(woonstraten, landelijke wegen) wordt beter een ver-
keersluw karakter nagestreefd.

Op	de	kaart	wordt	het	fietsroutenetwerk	aangeduid.	

Daarnaast dient vermeld te worden dat naast deze ge-
selecteerde routes elke straat (woonstraten, landelijke 
wegen, industriewegen,...) ook een functie heeft voor 
het	fietsverkeer.	Verder	zal	gestreefd	worden	naar	een		
verdere	verfijning	van	het	fietsnetwerk	door	het	terug	
openstellen van trage wegen en het realiseren van 
nieuwe doorsteken. Hiervoor zal onder meer worden 
samengewerkt met de Vlaamse Landmaatschappij 
(VLM).

4.2. Maatregelen fietsverkeer

 J Uitbouw fietsroutenetwerk

Om de mensen aan te sporen om meer gebruik te ma-
ken	 van	 de	 fiets	 i.p.v.	 de	wagen	 zal	 het	 netwerk	 op	
zich niet voldoende zijn. De verschillende routes uit 
het netwerk dienen nu uitgerust te worden met veilige, 
comfortabele	 fietsvoorzieningen.	Tevens	 dient	 er	 bij-
zondere aandacht te gaan naar de kruisingen van de 
routes	onderling	en	naar	de	kruising	van	de	fietsroutes	
met de gecategoriseerde wegen uit het autonetwerk.

Uiteraard is het niet noodzakelijk om elke route uit het 
fietsroutenetwerk	uit	te	rusten	met	fietsvoorzieningen.		
Uit een confrontatie van de categorisering van de we-
gen (en daarmee de intensiteiten langs de weg), het 
gedifferentieerd snelheidsbeleid, het vrachtroutenet-
werk	en	het	 fietsroutenetwerk	 dringt	 zich	 een	aantal	
maatregelen op zoals:

 � aanleg	van	vrijliggende	fietspaden	op	de	belang-
rijkste routes voor auto- en vrachtverkeer, waar 
snelheidsverschillen groot zijn.

 � aanleg	van	kwalitatief	betere	fietspaden	zoals	bv.	
afscheiding	van	fietspaden	van	de	rijbaan.

 � beveiligen	van	de	kruispunten	waar	fietsroutes	de	
geselecteerde wegen voor autoverkeer dwarsen, 
d.w.z.	maatregelen	treffen	die	de	conflictsituaties	
tussen	fietsers	en	auto’s	vereenvoudigen.

In relatie tot de wegencategorisering kunnen volgende 
regels aangehouden worden:

 � Secundaire	wegen	en	lokale	wegen	type	I:	fietspa-
den  te voorzien, zeker buiten de bebouwde kom. 

Waar het snelheidsregime van het autoverkeer 
meer dan 50 km/u bedraagt, wordt in principe ge-
opteerd	voor	duidelijk	afgescheiden	fietspaden.	

 � Lokale wegen type II: hier wordt afgewogen of er 
fietspaden	worden	aangelegd	of	maatregelen	om	
het verkeer trager en veiliger te laten verlopen. 
Waar het verkeer onvoldoende kan afgeremd wor-
den,	worden	best	fietspaden	voorzien.

 � Lokale wegen type III (woonstraten, landbouw-
wegen,...):	hier	worden	in	principe	geen	fietspaden	
aangelegd. Er wordt gestreefd naar het beperken 
en het vertragen van het autoverkeer, zodat het 
verkeer er gemakkelijk gemengd kan verlopen. 
Doorgaand autoverkeer wordt er geweerd (zie 
categorisering wegen).

 J Fietsvoorzieningen langs de N368

Bij de herinrichting van de doortocht van de N368 Rud-
dervoordsestraat door de kern van Sint-Elooi dient de 
nodige aandacht besteed te worden aan de veiligheid 
en	het	 comfort	 van	het	 fietsverkeer.	Dit	 deel	 van	de	
weg krijgt immers heel wat vrachtverkeer te verwer-
ken, zodat de nodige ruimte vrijgemaakt moet worden 
ter	beveiliging	van	het	fietsverkeer.
Het wegvak tussen Aartrijke en Zuidwege is uitgerust 
met	vrijliggende	fietspaden.	De	kwaliteit	van	de	fiets-
paden zal verbeterd worden.
Uit de ongevallenanalyse is gebleken dat er t.h.v. de 
kruispunten langs deze weg toch aanzienlijk wat on-
gevallen gebeuren. De oversteekbewegingen t.h.v. de 
kruispunten (bij het dwarsen van de N368) dienen bij 
herinrichting van de weg dan ook beveiligd te worden 
teneinde	ongevallen	met	fietsers	te	voorkomen.

 J Maatregelen langs de N32

De	N32	is	in	het	fietsroutenetwerk	aangeduid	als	een	
lokale route en is gecategoriseerd als secundaire weg 
in het autonetwerk. De weg is reeds volledig uitgerust 
met	een	vrijliggend	dubbelrichtingsfietspad.	De	over-
steekbewegingen t.h.v. de verschillende kruispun-
ten dienen bij de herinrichting van de weg beveiligd 
te worden. De herinrichting en beveiliging van deze 
weg is al voor een stuk gebeurd of in uitvoering.  Zo is 
de weg tussen Veldegem en Zuidwege bijna volledig 
heringericht, o.a. met middengeleiders t.h.v. de kruis-
punten	 zodat	 de	 fietsers	 in	 twee	 fasen	de	weg	 kun-
nen dwarsen. Ook op andere deeltrajecten zullen de 
fietspaden	en	de	oversteekbewegingen	meer	worden	
beveiligd.
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 J Trage wegen

Naast	de	uitbouw	van	het	geselecteerde	fietsroutenet-
werk is de gemeente Zedelgem bezig met de uitbouw 
van	 fijnmaziger	 paden	 en	 doorsteken	 voor	 voetgan-
gers	 en	 fietsers.	Dit	 netwerk	 is	 onder	meer	 bedoeld	
als	aanvulling	van		het	geselecteerde	functionele	fiets-
netwerk, als plaatselijke doorsteek en voor het recre-
atieve	fietsverkeer.	Hierbij	wordt	onder	meer	gebruik	
gemaakt van een herwaardering van buurtpaden en 
oude kerkwegels en worden ook nieuwe (autovrije) 
doorsteken gemaakt. Ook bij nieuwe ruimtelijke ont-
wikkelingen	en	bij	verkavelingen	zullen	de	nodige	fijn-
mazige	doorsteken	voor	voetgangers	en	fietsers	wor-
den voorzien.
Er loopt momenteel een project in samenwerking met 
de provincie voor de opwaardering van de trage we-
gen.

 J Signalisatieplan fietsverkeer

Via	een	goede	signalisatie	dienen	de	fietsers	naar	hun	
bestemming geleid te worden via de kortste, meest 
comfortabele	route	uit	het	fietsroutenetwerk.		Daarom	
dient er zeker op provinciaal niveau een methodiek uit-
gewerkt te worden om de verschillende routes uit het 
provinciaal	fietsroutenetwerk	aan	te	duiden.		
Deze methodiek kan dan verder gedetailleerd worden 
voor de lokale routes. 

 J Fietsenstallingen

Nabij	instellingen	die	veel	fietsverkeer	aantrekken	die-
nen	stallingen	voor	fietsen	te	worden	voorzien.		Afhan-
kelijk van de functie moeten de stallingen op eigen ter-
rein worden gerealiseerd (onderwijs, kantoren) of bij 
meer publiek gerichte functies (postkantoor, winkels , 
station, gemeentehuis, sportcentra...) op publiek toe-
gankelijke terreinen.
Ook t.h.v. de belangrijkste bushaltes (vooral de cen-
trale haltes in de verschillende dorpskernen) dienen er 
eveneens	fietsenstallingen	voorzien	te	worden.
Een	fietsvriendelijk	 beleid	 in	de	dorpskernen	met	de	
aanwezigheid	 van	 goede	 comfortabele	 fietsenstallin-
gen in de onmiddellijke nabijheid van de verschillende 
functies	kan	al	een	stimulans	vormen	om	de	fiets	 te	
nemen i.p.v. de wagen, bijvoorbeeld om te winkelen.  
De gemeente Zedelgem zal in zijn budget een be-
paalde	som	voorzien	om	de	nodige	fietsenstallingen	te	
plaatsen en te onderhouden.

5. Verkeersleefbaarheid en 
-veiligheid

5.1. Algemene aandachtspunten

 J Verblijfsgebieden

Op het grondgebied van Zedelgem worden er 5 ver-
blijfsgebieden onderscheiden, nl. de kern van Zedel-
gem, Loppem, Aartrijke en Veldegem en de indus-
triekern Zuidwege/Sint-Elooi. Een verblijfsgebied kan 
gedefinieerd	worden	als	een	gebied	waar	zich	naast	
woningen ook dagelijkse voorzieningen als scholen en 
winkels bevinden.
In de verblijfsgebieden moeten maatregelen geno-
men worden die het overbodige verkeer weren en 
de verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid in die 
gebieden verhogen. Dit gebeurt uiteraard niet door 
losstaande maatregelen maar door een structurele 
aanpak.
Op de voornaamste invalswegen in de kernen (binnen 
de bebouwde kom) dienen er maatregelen genomen 
te worden die een maximale snelheid van 50 km/u af-
dwingen. Dit zal al een eerste stap zijn in het verhogen 
van de verkeersveiligheid langs deze wegen. Tevens 
dient er langs deze wegen voldoende aandacht te 
gaan	naar	de	ruimte	voor	fietsers	en	voetgangers.

 J Inrichting secundaire wegen

Op de secundaire wegen in Zedelgem dient een be-
langrijke verkeersfunctie gecombineerd te worden met  
een optimale leefbaarheid, een goede oversteekbaar-
heid en een verhoogde verkeersveiligheid. Daarom 
zijn reeds heel wat aanpassingen gebeurd de voorbije 
jaren, zoals delen van de N32 Torhoutsesteenweg en 
de N309 Heidelbergstraat. Verdere aanpassingen zijn 
nodig, onder meer op de N368 Ruddervoordsestraat 
en de N32 Torhoutsesteenweg. 
Voor de N32 gaat het inrichtingsprincipe gaat uit van 
een 2x1-rijweg met waar nodig middengeleiders. Dit 
principe dient nu verder toegepast te worden voor het 
geheel van de weg. Op die manier moet de verkeers-
veiligheid en -leefbaarheid verbeteren en is er ook een 
veiligere oversteekbaarheid.

 J Inrichting invalswegen door de ver-
schillende kernen

Onder invalswegen wordt hier verstaan ‘wegen die 
een hogere categorie toegewezen kregen dan lokale 
weg III’. Deze wegen dienen zo ingericht te worden dat 
de gewenste snelheid van het gemotoriseerd verkeer 
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afgedwongen wordt. Er zullen dan ook snelheidsrem-
mende maatregelen zoals bijvoorbeeld asverschuivin-
gen of wegversmallingen toegepast moeten worden.  
Hoe dit concreet voor elk wegvak moet gebeuren, 
dient door de ontwerper uitgemaakt te worden.
Verder dient er op deze wegen ook de nodige aan-
dacht te gaan naar de zwakke weggebruikers.  In het 
ontwerp dient er telkens voldoende ruimte voorzien te 
worden	voor	de	fietsers	en	voetgangers.		In	de	kernen	
zal dikwijls geopteerd worden voor gemengd verkeer 
(geen	afzonderlijke	fietsvoorzieningen).		Er	moet	dan	
wel over gewaakt worden dat het gemotoriseerde ver-
keer op een trage en veilige manier verloopt.

 J Creëren van een samenhangend voet-
gangersgebied

In de dorpskernen dient er bijzondere aandacht te 
gaan naar het creëren van een samenhangend voet-
gangersgebied. De snelheid van het gemotoriseerd 
verkeer dient er voldoende laag te zijn en er moet de 
nodige ruimte vrij gemaakt te worden voor de voetgan-
gers zodat die voldoende bewegingsvrijheid krijgen.

 J Verkeersveilige en leefbare woonwij-
ken

In de verschillende woonwijken dient er bijzondere 
aandacht te gaan naar de verkeersleefbaarheid en 
-veiligheid van de bewoners. Zo zou men een aantal 
wegen binnen de woonwijken kunnen doorknippen 
voor het autoverkeer zodat een aantal doorgaande 
relaties onderbroken worden. Tevens dient erover 
gewaakt te worden dat de gewenste snelheid van het 
verkeer afgedwongen wordt. Dit zal de leefbaarheid 
en veiligheid al ten  goede komen.

 J Veilige schoolomgeving

In de directe schoolomgeving is een zone 30 inge-
voerd en een aantal infrastructurele aanpassingen zijn 
gebeurd. Om de veiligheid te verzekeren, zal de ver-
keerssituatie nader opgevolgd worden.

 J Aanpassen voetpaden in functie van 
alle gebruikers

In het kader van het creëren van samenhangende 
voetgangersgebieden en de verkeersleefbare en 
-veilige inrichting van de verschillende wegen op het 
grondgebied van Zedelgem, dient er ook telkens aan-
dacht te gaan naar de voorzieningen voor personen 
met een handicap, voor kinderkoetsen en dergelijke 

meer. Er dient onderzoek gedaan te worden naar de 
noodzaak van het aanpassen van de infrastructuur 
voor alle categorieën van gebruikers.

 J Poorteffecten

Een poort heeft als doel de automobilist attent te ma-
ken op het feit dat hij een bepaald gebied binnenkomt, 
nl. de bebouwde kom. Een poort duidt aan dat vanaf 
daar andere gedragsregels gelden. Eén van deze 
gedragsregels is een ander snelheidsregime. De toe-
gangspoort moet de automobilist erop wijzen dat hij 
zich moet aanpassen aan de andere weggebruikers 
en aan de verblijfsfunctie in het algemeen. De uit-
gangspunten van een poorteffect zijn gericht op een 
verandering van het ruimtelijk beeld en aansluitend, 
het invoeren van fysieke maatregelen voor snelheids-
beheersing.
Een poorteffect kan bv. gecreëerd worden door ter 
hoogte van de komgrens een verhoogde berm, waarin 
bomen en struiken geplant kunnen worden, aan te leg-
gen. Dit zorgt dan vanop een afstand voor een visuele 
vernauwing van de weg waardoor de aandacht van 
de bestuurder verhoogd wordt. Een ander voorbeeld 
om een poorteffect te creëren is het plaatsen van een 
vaste middenberm ter hoogte van de grens van de 
bebouwde kom. Op die manier ontstaat er een asver-
springing in de rijbaan en wordt de aandacht van de 
automobilist verhoogd.
Op de verschillende invalswegen naar de kernen 
van Zedelgem dienen er poorteffecten gerealiseerd 
worden bij de overgang naar de bebouwde kom. De 
maatregelen daar moeten er de automobilist op attent 
maken dat hij zo’n verblijfsgebied nadert, en dat hij 
zich vanaf de toegangspoort moet aanpassen aan de 
andere weggebruikers en aan de verblijfsfunctie in het 
algemeen. 
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5.2. Maatregelen per kern

5.2.1. Zedelgem

In de kern van Zedelgem zullen op termijn mogelijk 
belangrijke nieuwe woonontwikkelingen plaatsvinden, 
zoals in het woonuitbreidingsgebied BPA Groenestraat 
en het gebied Zedelgem-West.
Voor de kern Zedelgem zal nader verkeerskundig 
onderzoek en afweging dienen te gebeuren over de 
gewenste ontsluitingsstructuur. Zo wordt bijvoorbeeld 
overwogen om in het centrum enkelrichting in te voe-
ren in de Groenestraat, waarbij het verkeer in de te-
genrichting geleid wordt via een nieuwe weg door de 
ontwikkeling in het BPA Groenestraat. Een andere 
denkpist is de uitbouw van Dr. Adriaensstraat tot ont-
sluitingsweg vanaf de N368 Brugsestraat voor Zedel-
gem. Verder verkeerskundig onderzoek hierover is 
nodig en een afweging van verschillende alternatieven  
met de voor- en nadelen.
Bij de categorisering van de wegen is uitgegaan van 
de wensstructuur op de korte termijn. Afhankelijk van 
deze onderzoeken en de keuzes die hierbij genomen 
worden, zal eventueel een aanpassing van de catego-
risering voor de kern van Zedelgem nodig zijn.

Los van deze keuzes zullen nog een aantal maatre-
gelen genomen worden om de verkeersleefbaarheid 
te verhogen:

 � herinrichting van de omgeving van de kerk (lo-
pend)

 � poorteffect Loppemsestraat: heraanleg (uitge-
voerd).

 � poorteffect Berkenhagestraat
 � poorteffect Faliestraat (uitgevoerd)
 � herinrichting van de Groenestraat als centrum-

straat (op lange termijn).

5.2.2. Loppem

De mogelijke bouw van een voetbalstadion op de 
Chartreusesite op de grens met Loppem zou een 
belangrijke impact kunnen hebben op de verkeers-
situatie in en rond de, dorpskern: parkeeroverlast, 
verkeersdruk, problematiek verkeersleefbaarheid. De 
gemeente Zedelgem verzet zich daarom tegen deze 
locatie voor het voetbalstadion. Deze problematiek 
dient verder opgevolgd te worden.
Ook de ontwikkeling van de bedrijvenzone Chartreuse 
kan een invloed hebben op de verkeersituatie in Lop-
pem.

De N309 Stationsstraat - Steenbrugsestraat vormt 
een belangrijke doorgangsas. In het kader van de mo-
gelijke nieuwe ontwikkelingen op Chartreuse (bedrij-

ven, voetbalstadion?) dient erover gewaakt te worden 
dat geen overlast ontstaat op deze as. De gemeente 
vraagt aan de provincie om de weg te categoriseren 
als secundair III.

5.2.3. Sint-Elooi

In Sint-Elooi is er een sterke verwevenheid van wonin-
gen en bedrijven. Het vracht- en autoverkeer dient op 
veilige wijze afgewikkeld te worden.
De N32 Torhoutsesteenweg zal verder ingericht wor-
den als veilige doortocht.
Er zal op korte termijn onderzoek gebeuren naar de 
mogelijkheden voor een omleidingsweg rond Sint-
Elooi. Wordt de denkpiste voor een omleidingsweg 
verlaten, dan dient de N368 Ruddervoordsestraat als 
doortocht heringericht te worden.
Een bijzonder aandachtspunt langs de Ruddervoor-
dsestraat is ook de omgeving van het station (zie ook 
bij openbaar vervoer). Zo is ondermeer een vlotte en 
veilige voetgangersoversteek van de N368 Rudder-
voordsestraat ter hoogte van de perrons noodzakelijk.
Maatregelen zullen ook genomen worden op de N368 
Brugsestraat bij het begin van de bebouwing. Een 
poorteffect is wenselijk en een verlaging van de snel-
heid.

5.2.4. Veldegem

In de kern van Veldegem dient het doorgaande ver-
keer vermeden te worden. Het doorgaande verkeer 
dient het omringende hogere wegennet te volgen 
(N368 - N32). De hoofdstraten worden ingericht in 
functie van de plaatselijke ontsluiting en een optimale 
verkeersleefbaarheid. De Koning Albertstraat - Konin-
gin Astridstraat zal verder vanuit dit oogpunt heringe-
richt worden.

5.2.5. Aartrijke

Het onderzoek in de uitwerkingsfase geeft aan dat er 
een belangrijke stroom van vrachtverkeer is in Aartrij-
ke. De gemeente wenst het doorgaande vrachtverkeer 
in de kern te verbieden. Verder overleg op regionaal 
niveau is nodig.
Op de N368 zijn aan de toegang van het dorp reeds 
poorten uitgebouwd. Er kan nog een poort aangelegd  
worden in de Steenstraat, de Noordstraat en de Aart-
rijksestraat. De Aartrijksestraat zal hergericht worden 
met	 aandacht	 voor	 voetgangers,	 fietsers	 en	 de	 ver-
keersleefbaarheid.

.
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werkdomein C: flankerend 
beleid

Het mobiliteitsbeleid omvat ook een reeks ondersteu-
nende	 of	 flankerende	 maatregelen.	 Hier	 volgt	 een	
overzicht. De acties zijn ook aangegeven in de actie-
tabel in volgend hoofdstuk.

1. Vervoersmanagement 

De gemeente heeft een aantal maatregelen ingevoerd 
om het duurzame vervoer bij het gemeentepersoneel 
te stimuleren. Hiermee stelt de gemeente ook een 
voorbeeld naar andere werkgevers toe.

 � Derdebetalersysteem gemeentepersoneel: voor 
het gemeentepersoneel dat gebruik maakt van 
het openbaar vervoer betaalt de gemeente het 
abonnement terug, als stimulans om het openbaar 
vervoer te nemen. 

 � Fietsvergoeding: de gemeente geeft een ver-
goeding	aan	het	personeel	dat	met	de	fiets	naar	
het werk komt. Autoverplaatsingen worden zo 
vermeden en de parkeerdruk bij de gemeentelijke 
diensten wordt gereduceerd.

 � Dienstfietsen:	de	gemeente	stelt	dienstfietsen	ter	
beschikking van zijn personeel voor verplaatsingen 
in functie van het werk. Hiermee kunnen een reeks 
autoverplaatsingen vermeden worden.

 � De actie “ik kyoto” wil het duurzame woon-
werkverkeer	stimuleren:	het	gebruik	van	de	fiets,	
het openbaar vervoer, carpoolen. De gemeente 
Zedelgem neemt hier zelf aan deel en wenst op 
die manier een voorbeeld te geven voor andere 
werkgevers of instellingen in de gemeente.

2. Tarifering openbaar vervoer

 J Derdebetalersysteem

Er is reeds een tussenkomst van de gemeente bij de 
tarifering van het openbaar vervoer (gratis belbus op 
marktdag, 1 euro-tarief naar Brugge). De gemeente 
zal samen met De Lijn onderzoeken welk derdebeta-
lersysteem het meest geschikt is voor de gemeente 
Zedelgem in de toekomst.

 J Voorverkoop bustickets
De gemeente zal samen met De Lijn onderzoeken 
welke de mogelijkheden zijn om de voorverkoop van  
bustickets beter te organiseren, met eventueel voor-
verkoop op het gemeentehuis.

3. Marketing, informatie, pro-
motie naar doelgroepen

 J Informatie via gemeentelijk infoblad
Belangrijke wijzigingen met betrekking tot verkeer en 
mobiliteit zullen via het gemeentelijk infoblad verspreid 
worden naar de bevolking: opening van een nieuw 
fietspad,	 gewijzigde	 verkeerssituatie,	 nieuw	 aanbod	
van openbaar vervoer, geplande campagnes,...

 J Opzetten verkeerscampagnes
De politie en gemeente zullen samen werk maken om 
een verkeerscampagnes op te starten.  Zo kunnen 
ze bv. een campagne starten rond het dragen van de 
gordel, een veilig rijgedrag en aangepaste rijsnelheid, 
rond	 het	 fietsgebruik	 voor	 de	 kleine	 inkopen,…	 	 De	
campagnes moeten de verkeersveiligheid ten goede 
komen	en	het	gebruik	van	fiets	of	openbaar	vervoer	
stimuleren.

 J Informatie over het openbaar vervoer
De gemeente zal samen met De Lijn en de NMBS 
het openbaar vervoer promoten. Daarnaast worden 
ook wijzigingen in het openbaar vervoersaanbod of 
de dienstregeling duidelijk kenbaar gemaakt worden 
aan de bevolking.  Dit kan door middel van de website, 
het	gemeentelijk	infoblad,	affiches,	folders,	…		Dit	mag	
uiteraard geen eenmalige actie zijn.  De mensen moe-
ten continu geïnformeerd worden over de mogelijkhe-
den van openbaar vervoer in de gemeente. 

 J Schoolfietsrouteplan
Er	worden	een	fietsroutekaart	verspreid	met	de	aan-
bevolen routes naar de scholen toe. Het plan wordt 
regelmatig geactualiseerd.

 J Belgerinkel
De actie “met belgerinkel naar de winkel” wenst het 
fietsgebruik	aan	te	moedigen	voor	het	winkelen.

4. Handhaving

 � Parkeercontrole. De effectiviteit van het gemeen-
telijk parkeerbeleid is sterk afhankelijk van de 
mate waarin de maatregelen die tot doel hebben 
het parkeren te reguleren, worden nageleefd. Er 
zal daarom regelmatig controle plaatsvinden op 
de blauwe zone. Ook zal er controle zijn op het 
foutparkeren.

 � Snelheidscontroles: om de verkeersveiligheid te 
verhogen, zullen regelmatig politiecontroles zijn op 
de snelheid.

 � Fietscontroles bij onder meer de schoolgaande 
jeugd,	met	bijzondere	aandacht	voor	de	fietsver-
lichting.
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5. Beleidsondersteuning

 J Verkeerscommissie
Het verkeersbeleid in de gemeente wordt opgevolgd 
via een verkeerscommissie.
De commissie is samengesteld uit deskundigen (poli-
tie, dienst infrastructuur gemeente, AWV, Provincie…) 
en maatschappelijke actoren (scholen, verenigingen, 
…).

 J Mobiliteitsambtenaar
De mobiliteitsambtenaar volgt de verschillende dos-
siers die verband houden met betrekking tot verkeer 
en mobiliteit op, in overleg met de andere diensten.
De mobiliteitsambtenaar staat ook in voor de opvol-
ging van het mobiliteitsplan.

6. Andere flankerende maatre-
gelen

 J Verkeerseducatie
De politie zal in het begin van het schooljaar in alle 
scholen gaan spreken over verkeersveiligheid en hoe 
de leerlingen zich veilig in het verkeer kunnen gedra-
gen. 
Daarnaast kan men de leerlingen al op school bewust 
maken van de mobiliteitsproblematiek. Ze aanmoedi-
gen om gebruik te maken van alternatieve vervoers-
wijzen.  Ze moeten erop gewezen worden dat er nog 
andere vervoersmiddelen bestaan dan de wagen.
Gelijktijdig zullen ook ten aanzien van de ouders acties 
opgezet te worden om een veilig rij- en parkeergedrag 
nabij de school te stimuleren, teneinde de veiligheid in 
de schoolomgeving te verbeteren.

 J Gemachtigde opzichters
Gemachtigde opzichter begeleiden de kinderen op de 
schoolroutes. Gemachtigde opzichters worden door 
de gemeente aangesteld (bv. PWA’ers) en/of zijn vrij-
willigers zoals ouders of leerkrachten van de school.  
Er is een bijkomende sensibiliseringsactie, waarbij de 
ouders ingelicht worden en gevraagd worden om de 
kinderen	langs	deze	routes	te	voet	of	met	de	fiets	naar	
school te sturen.
In Zedelgem zijn er t.h.v. de voornaamste oversteek-
plaatsen in de omgeving van de scholen gemachtigde 
opzichters actief.

 J Preventieve fietscontroles
In het begin van het schooljaar controleert de politie  
of	de	fietsen	en	bromfietsen	van	de	leerlingen	in	orde	
zijn.	Er	wordt	nagegaan	of	de	fiets	 verkeersveilig	 is,	
dit gebeurt meestal in combinatie met verkeerslessen. 
Deze	actie	kunnen	ze	ook	uitbreiden	tot	alle	fietsers.	

Op die manier wordt een bijdrage geleverd worden 
aan de veiligheid van deze weggebruikers.

 J Fietsregistratie
In	 de	 fiets	 kan	men	 het	 rijksregisternummer	 van	 de	
eigenaar laten graveren. Door deze maatregel zal de 
dief afgeschrikt worden. Fietsdiefstallen zijn immers 
een	belangrijke	rem	op	het	gebruik	van	de	fiets.	Jaar-
lijks zal de gemeente dergelijke actie op poten zetten.

 J Verkeersveiligheidsacties
Verschillende acties zullen worden opgezet ter be-
vordering van de verkeersveiligheid. Er wordt vooral 
gewerkt aan de sensibilisatie voor een verkeersveilig 
gedrag op de weg bij de verschillende weggebruikers. 
Er wordt onder meer gestimuleerd tot het dragen van 
fluomateriaal	 bij	 de	 leerlingen.	 Er	worden	 acties	 op-
gezet voor een aangepaste rijsnelheid bij de bestuur-
ders. Om de twee jaar wordt een verkeersdag opgezet 
in de gemeente.
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actieplan

In de actietabel worden de verschillende acties voor 
de uitvoering van het mobiliteitsplan gegroepeerd per 
werkdomein. Voor de verschillende acties worden 
aangegeven:

 � De locatie. Hiermee kan snel een overzicht beko-
men worden van de verschillende acties voor een 
bepaalde straat of zone.

 � De hoofddoelstelling die met de actie nagestreefd 
wordt. Uiteraard worden bij veel acties meerdere 
doelstellingen nagestreefd. Hier is de belangrijkste 
doelstelling aangegeven.

 � Eerste ruwe raming van het budget (orde van 
grootte),	om	een	beeld	te	verkrijgen	van	de	financi-
ele impact van de maatregel. 

 � Prioriteit: de prioriteit die aan een maatregel 
gegeven wordt vanuit het mobiliteitsbeleid, of 
het belang dat eraan gehecht wordt. Dit valt niet 
steeds samen met de timing: een maatregel met 
hoge prioriteit kan naar de lange termijn verscho-
ven worden omwille van de koppeling aan andere 
werken	(bijvoorbeeld	Aquafin),	een	maatregel	met	
lage prioriteit kan soms op korte termijn gepland 
worden omwille van de beperkte kost of uitvoering 
samen met andere werken,...

 � Investeringsprogramma op korte, middellange of 
lange termijn (KT / MT / LT).

 � De initiatiefnemer die het dossier initieert of trekt, 
en de belangrijkste partners (actoren) die bij het 
dossier betrokken worden.

Zie tabel op volgende bladzijden.

organisatie en evaluatie

Het mobiliteitsplan wordt opgevolgd door de verschil-
lende betrokken actoren en door de GBC. Op de GBC 
wordt de voortgang besproken met de stand van za-
ken van de acties. Ten laatste na 3 jaar wordt een 
stand van zaken van de volledige actietabel op de 
GBC besproken. Bij eventuele knelpunten wordt nader 
overleg gepleegd of indien nodig verder onderzoek uit-
gevoerd.

Het mobiliteitsplan kan op elk moment geheel of ge-
deeltelijk worden herzien. Het mobiliteitsplan wordt op 
de Gemeentelijke Begeleidingscommissie ten laatste 
5 jaar na de conformverklaring geëvalueerd aan de 
hand van de sneltoets. In de sneltoets wordt nage-
gaan in hoeverre het mobiliteitsplan nog actueel is en 
welke eventuele herzieningen nodig zijn.
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nr actie locatie hoofddoelstelling budget prioriteit initiatiefnemer partner timing

Werkdomein A: ruimtelijk beleid

1 Opmaak GRS Gebiedsdekkend    Verkeersleefbaarheid 50.000€          hoog Gemeente KT

A.2: ruimtelijke uitvoeringsplannen

2 Afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge Bereikbaarheid RWO

A3: strategische ruimtelijke projecten met grote impact op mobiliteit

3 Planvorming Chartreuzegebied Stad Brugge Bereikbaarheid RWO

A4: deelruimten (bedrijventerreinen, schoolomgevingen, stationsomgeving, kantoorzones, wijken…)

4 Ruimtelijke opwaardering stationsomgeving Stationsomgeving Bereikbaarheid  te bepalen na 
studie hoog Gemeente NMBS MT

5 Onderzoek alternatieven N368 
Ruddervoordsestraat Sint-Elooi Verkeersleefbaarheid middel Gemeente AWV, Provincie, 

NMBS, De Lijn KT

6 Project zorgvoorzieningen Loppemsestraat Loppemsestraat en 
omgeving Verkeersleefbaarheid hoog Gemeente ZWZ KT

A.1: gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
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nr actie locatie hoofddoelstelling budget prioriteit initiatiefnemer partner timing

Werkdomein B: verkeersnetwerken

B1: verblijfsgebieden en voetgangersnetwerk 

ZEDELGEM

7 Herinrichting omgeving gemeentehuis / kerk centrum Zedelgem Verkeersleefbaarheid Gemeente uitgevoerd

8 Herinrichting Diksmuidse Heirweg Diksmuidse Heirweg Verkeersveiligheid 500.000€        hoog Gemeente VLM, Provincie KT/MT

9 Herinrichting Groenestraat Groenestraat Verkeersleefbaarheid laag Gemeente LT

10 Herinrichting Dr. Adriaensstraat Dr. Adriaensstraat Verkeersleefbaarheid 500.000€        laag Gemeente MT

11 Poorteffect Loppemsestraat (heraanleg) Loppemsestraat Verkeersveiligheid Gemeente uitgevoerd

12 Poorteffect Berkenhagestraat Berkhagestraat Verkeersveiligheid Gemeente uitgevoerd

13 Poorteffect Faliestraat Faliestraat Verkeersveiligheid Gemeente uitgevoerd
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nr actie locatie hoofddoelstelling budget prioriteit initiatiefnemer partner timing

LOPPEM

14 Beveiliging N32 Torhoutsesteenweg ter hoogte van 
Zevenkerke N32 Torhoutsesteenweg Verkeersveiligheid 250.000€        hoog AWV Gemeente          2012

15 Heraanleg omgeving gemeentehuis Markt Verkeersleefbaarheid 275.000€        Gemeente KT

16 Herinrichting Kattestraat, incl. beveiliging overweg Kattestraat Verkeersveiligheid 275.000€        middel Gemeente NMBS KT (2012-2013)

17 Rijselsestraat: ingreep in functie van 
verkeersveiligheid Rijselsestraat Verkeersveiligheid 10.000€          hoog Gemeente KT

18 Snelheidsremmers Rolleweg Rolleweg Verkeersveiligheid Gemeente uitgevoerd

SINT-ELOOI

19 Afweging omleidingsweg (zie verder bij 
categorisering) Sint-Elooi Verkeersleefbaarheid middel Gemeente

NMBS               
AWV          De 
Lijn

KT

20 Uitbouw stationsomgeving N368 
Ruddervoordsestraat Bereikbaarheid  te bepalen na 

studie hoog Gemeente
NMBS               
AWV          De 
Lijn

MT / LT

21 Aanpassing N32 Torhoutsesteenweg, tussen 
Zuidwege en Kuilputstraat N32 Torhoutsesteenweg Verkeersveiligheid AWV Gemeente   UITGEVOERD
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nr actie locatie hoofddoelstelling budget prioriteit initiatiefnemer partner timing

22 Doortocht N32 Torhoutsesteenweg tussen 
Zuidwege en Diepstraat N32 Torhoutsesteenweg Verkeersveiligheid ONBEKEND ? AWV Gemeente          

De Lijn ONBEKEND

23 Poorteffect N368 Brugsestraat N368 Brugsestraat Verkeersveiligheid ONBEKEND ? AWV Gemeente   ONBEKEND

24 Heraanleg L. Claeysstraat L. Claeysstraat Verkeersveiligheid 1.000.000€     Gemeente in uitvoering

VELDEGEM

25 Aanpassingen N32 richting Torhout N32 Torhoutsesteenweg Verkeersveiligheid AWV Gemeente   uitgevoerd

26 Aanpassing rotonde N32 N32 Torhoutsesteenweg Verkeersveiligheid 30.000€          hoog AWV Gemeente   KT

27 Inrichting Koning Albertstraat - Koningin Astridstraat Koning Albertstraat - 
Koningin Astridstraat Verkeersleefbaarheid 1.000.000€     middel Gemeente   MT

28 Inrichting De Lane De Lane Verkeersleefbaarheid middel Gemeente   verkavelaar KT

AARTRIJKE

29 Herinrichting Aartrijksestraat Aartrijksestraat Verkeersveiligheid 1.000.000€     laag Gemeente   MT
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nr actie locatie hoofddoelstelling budget prioriteit initiatiefnemer partner timing

30 Poorteffect op Aartrijksestraat (rotonde) Aartrijksestraat Verkeersveiligheid 500.000€        laag Gemeente   wvi KT

31 Poorteffect Noordstraat Noordstraat Verkeersveiligheid  in project 
fietspaden hoog Gemeente   

Provincie,       
MOW-BMV, 
Jabbeke           

MT

32 Moubekestraat Moubekestraat Verkeersveiligheid 500.000€        laag Gemeente   LT

B2: bovenlokaal fietsnetwerk

33 N368 Brugsestraat: heraanleg fietspaden N368 Brugsestraat Bereikbaarheid 350.000€        hoog Gemeente
Provincie       
MOW-BMV         
De Lijn

KT (2012-2013)

34 N368 Ruddervoordsestraat: verbetering fietspaden N368 
Ruddervoordsestraat Verkeersveiligheid hoog AWV Gemeente 2012

35 Aanleg fietspaden Rembertstraat (samen met 
rioleringswerken) Rembertstraat Verkeersveiligheid 2.000.000€     laag Gemeente

Provincie       
MOW-BMV         
De Lijn               
Stad Torhout

onteigeningen gestart

36 Heraanleg fietspaden Rijselsestraat Rijselsestraat Verkeersveiligheid  te bepalen na 
studie laag Gemeente Provincie       

MOW-BMV         LT

37 Heraanleg fietspaden Aartrijksestraat Aartrijksestraat Verkeersveiligheid  te bepalen na 
studie laag Gemeente

Provincie       
MOW-BMV         
De Lijn

LT

38 Heraanleg fietspaden Noordstraat Noordstraat Verkeersveiligheid  te bepalen na 
studie laag Gemeente

Provincie       
MOW-BMV         
Jabbeke

MT
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nr actie locatie hoofddoelstelling budget prioriteit initiatiefnemer partner timing

39 Diksmuidse Heirweg - Brugse Heirweg - 
Engelstraat: fietsverkeer veiliger maken

Diksmuidse Heirweg - 
Brugse Heirweg - 
Engelstraat

Verkeersveiligheid  te bepalen na 
studie laag Gemeente

VLM     
Provincie       
MOW-BMV         

KT

B3: lokaal fietsnetwerk

40 Aanleg fietspad L. Claeysstraat L. Claeysstraat Verkeersveiligheid  binnen project 
heraanleg Gemeente Aquafin in uitvoering

41 Fietsdoorsteek Hoge Vautestraat, naast kerkhof en 
perron, naar Ruddervoordestraat Stationsomgeving Bereikbaarheid  te bepalen na 

studie laag Gemeente NMBS MT / LT

42 Fiets- en voetgangerstunnel onder spoor ter hoogte 
van Hoge Vautestraat stationsomgeving Bereikbaarheid  te bepalen na 

studie Gemeente NMBS onbekend

43 Onderzoek haalbaarheid fietspad langs spoor, 
tussen Loppem en Veldegem omgeving spoorlijn Bereikbaarheid laag Gemeente KT

44 Plaatsen van fietsstallingen (opvolging) Gebiedsdekkend Verkeersleefbaarheid 7.500€            hoog Gemeente continu

45 Fiets- en wandelroute Merkemveld - Park van 
Loppem Sint-Elooi - Loppem Verkeersveiligheid laag VLM Gemeente

46 Steenstraat - Zeeweg-Zuid: beveiliging fietsverkeer 
(zie studie VLM)

Steenstraat - Zeeweg-
Zuid Verkeersveiligheid  te bepalen na 

studie laag Gemeente VLM,     stad 
Torhout LT

47 Fiets-en wandelpad Westhille Westhille Bereikbaarheid 135.000€        middel Gemeente in uitvoering
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B4: openbaar vervoer  

48 Onderzoek haalbaarheid openen bijkomende 
treinstopplaatsen Bereikbaarheid laag NMBS Gemeente lopend

49 Verhoging en verlenging perrons station stationsomgeving Toegankelijkheid NMBS KT

50 Opwaardering busnet: onderzoek i.k.v. 
gebiedsevaluatie Gebiedsdekkend Bereikbaarheid hoog De Lijn Gemeente KT (2013?)

51 Opwaardering halte-accommodatie (opvolging) Bereikbaarheid Gemeente De Lijn continu

Aanpassen haltes:

52 Onderzoek herlokalisatie hoofdhalte Zedelgem-dorp Groenestraat Bereikbaarheid laag Gemeente De Lijn KT

53 Uitbouw hoofdhalte Zedelgem-dorp Groenestraat Bereikbaarheid laag Gemeente De Lijn KT/MT

54 Aanpassing halte Groenestraat Groenestraat Toegankelijkheid 15.000€          hoog Gemeente De Lijn KT

55 Aanpassing halte Heidelberg (aanleg perron) N309 Heidelbergstraat Verkeersveiligheid 15.000€          ? AWV De Lijn, 
gemeente onbekend
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56 Aanpassing halte Heidelbergstraat, Vijverkasteel N309 Heidelbergstraat Verkeersveiligheid 15.000€          ? AWV De Lijn, 
gemeente onbekend

57 Aanpassing halte Stationsstraat, Dorp N309 Stationsstraat Toegankelijkheid 15.000€          ? AWV De Lijn, 
gemeente onbekend

58 Aanpassing halte Steenbrugsestraat, Sportcentrum 
(aanleg perron) N309 Steenbrugsestraat Toegankelijkheid 15.000€          ? AWV De Lijn, 

gemeente onbekend

59 Aanpassing halte Steenbrugsestraat, Smisje 
(aanleg perron) N309 Steenbrugsestraat Toegankelijkheid 15.000€          ? AWV De Lijn, 

gemeente onbekend

60 Aanpassing halte Torhoutsesteenweg, De Arend N32 Torhoutsesteenweg Verkeersveiligheid 15.000€          ? AWV De Lijn, 
gemeente onbekend

61 Aanpassing halte Brugsestraat, Litterveld (aanleg 
perron) N368 Brugsestraat Toegankelijkheid 15.000€          ? AWV De Lijn, 

gemeente onbekend

62 Aanpassing halte Ichtegemsestraat (aanleg perron) Ichtegemsestraat Toegankelijkheid 15.000€          laag Gemeente De Lijn MT

63 Aanpassing halte Ichtegemsestraat, Drie Zwaluwen 
(aanleg perron) Ichtegemsestraat Toegankelijkheid 15.000€          laag Gemeente De Lijn MT

64 Aanpassing halte Groenhove N368 
Ruddervoordsestraat Toegankelijkheid 15.000€          hoog AWV De Lijn, 

gemeente KT

65 Aanpassing halte Loppemsestraat, RMS Loppemsestraat Toegankelijkheid 15.000€          middel Gemeente De Lijn KT
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B5: categorisering bovenlokale wegen

66 Afweging categorisering doortocht Aartrijke N368 Verkeersleefbaarheid hoog Gemeente Provincie         
AWV KT

67 Afweging categorisering N309 Stationsstraat - 
Steenbrugsestraat

N309 Stationsstraat - 
Steenbrugsestraat Bereikbaarheid hoog Gemeente Provincie        

AWV KT / MT

68 Verkeersonderzoek omleiding Sint-Elooi N368 
Ruddervoordsestraat Verkeersleefbaarheid middel Gemeente

AWV        
Provincie            
De Lijn, NMBS

KT

69 Aanpassing bewegwijzering aan categorisering 
(opvolging) Bereikbaarheid middel Gemeente AWV opvolging

B7: routes zwaar vervoer

70 Onderzoek en overleg mbt vrachtverbod in Aartrijke N368 Verkeersleefbaarheid hoog Gemeente AWV / Provincie KT

71 Onderzoek potentiële sluipwegen bij invoering 
kilometerheffing. Gebiedsdekkend Verkeersleefbaarheid laag Gemeente AWV KT

B9: parkeerbeleid en parkeerplan

72 Opvolging parkeersituatie aan het station stationsomgeving Bereikbaarheid hoog NMBS Gemeente KT

73 Onderzoek locaties voor parkeren vrachtwagens Gebiedsdekkend Verkeersleefbaarheid laag Gemeente lopend

74 Parkeerstudie Zedelgem kern Zedelgem Bereikbaarheid 30.000€          hoog Gemeente lopend
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75 Parkeerbewegwijzering optimaliseren kern Zedelgem Bereikbaarheid middel Gemeente KT

76 Opvolging parkeersituatie dorpskernen Bereikbaarheid middel Gemeente continu

B14: andere maatregelen rond verkeersnetwerken

77 Onderzoek aansluiting Heidelbergstraat - Autobaan N309 - N397 Bereikbaarheid ? ? AWV Gemeente Onbekend

Werkdomein C: flankerend beleid

C1: vervoersmanagement met bedrijven, scholen, evenementen

78 Derdebetalersysteem gemeentepersoneel Verkeersleefbaarheid 1.000€            Gemeente De Lijn, NMBS continu

79 Fietsvergoeding gemeentepersoneel Verkeersleefbaarheid 15.000€          Gemeente continu

80 Dienstfietsen voor gemeentediensten Verkeersleefbaarheid Gemeente continu

C2: tarifering openbaar vervoer

81 Derdebetalersysteem Verkeersleefbaarheid 8.000€            Gemeente De Lijn continu

82 Onderzoek mogelijkheden voorverkoop bustickets Bereikbaarheid 5.000€            laag Gemeente De Lijn KT
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C4: marketing, informatie, promotie naar doelgroepen

83 Informatie via gemeentelijk infoblad hoog Gemeente continu

84 Opzetten verkeerscampagnes Verkeersveiligheid 3.000€            Middel continu Provincie continu

85 Verspreiden informatie rond het openbaar vervoer Bereikbaarheid Middel De Lijn, NMBS Gemeente continu

86 Schoolfietsrouteplan Bereikbaarheid Middel Gemeente continu

87 Actie "Met belgerinkel naar de winkel" Verkeersleefbaarheid 3.000€            Middel Gemeente Provincie continu

C5: handhaving

88 Controle foutparkeren Bereikbaarheid middel Politie continu

89 Snelheidscontroles Verkeersveiligheid hoog Politie continu

90 Controle vrachtverbod Verkeersleefbaarheid middel Politie continu

91 Fietscontroles Verkeersveiligheid middel Politie continu
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C6: beleidsondersteuning en gemeentelijke organisatie

92 Verkeerscommissie Hoog Gemeente continu

93 Mobiliteitsambtenaar Hoog Gemeente continu

C11: andere flankerende maatregelen

94 Verkeerseducatie Verkeersveiligheid 3.000€            Hoog Politie Gemeente continu

95 Opleiding en inzet gemachtigde opzichters 
(opvolging) Verkeersveiligheid 10.000€          Middel Gemeente Politie continu

96 Fietsregistratie Bereikbaarheid Middel Gemeente Gemeente continu

97 Verkeersdag Verkeersveiligheid 2.000€            Middel Gemeente Politie om de 2 jaar

98 Verkeersveiligheidsacties Verkeersveiligheid 1.000€            Middel Gemeente Politie continu

99 Project meetfietsen Bereikbaarheid Middel AWV Gemeente, 
Fietsersbond lopend
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relatietabellen en taakstel-
lingen

In de Verkenningsfase zijn voor de geselecteerde the-
ma’s de relaties aangegeven met andere thema’s van 
het mobiliteitsplan. Hieraan gekoppeld zijn ook taak-
stellingen geformuleerd. In de onderstaande tabellen 
wordt aangegeven of deze taakstellingen voldaan 
zijn.

1. Thema categorisering

relatie met ander thema taakstellingen taakstelling voldaan ?

A2: ruimtelijke ontwik-
kelingen

De ontsluiting van nieuwe bedrijvenzones voor 
vrachtverkeer mag niet via woonstraten verlo-
pen.

Locatie nieuwe bedrijvenzones dient 
nog bepaald te worden in GRS.

B1: veilige dorpskernen

De dorpskernen en de verschillende straten 
dienen veiliger gemaakt te worden door een 
aangepaste weginrichting en het verkeer te 
geleiden op de gewenste routes. Er dient onder 
meer een veilige oplossing gevonden te worden 
voor de Ruddervoordsestraat in Sint-Elooi en 
voor het kruispunt Heidelbergstraat - Autobaan 
in Loppem.

Maatregelen en uitvoering nadere 
onderzoeken zijn aangegeven in het 
beleidsplan.

B3: leefbaarheid
Een goed overwogen categorisering moet de 
leefbaarheid van de dorpskernen en woonstra-
ten optimaliseren.

Voldaan.

B5: geluid en uitstoot

Het doorgaand vrachtverkeer dient beperkt te 
worden in de woonkernen zodat de geluidshin-
der en de uitstoot in de woonkernen verminde-
ren.

Zie voorstellen voor Aartrijke.

C2: bewegwijzering
De bewegwijzering dient afgestemd te zijn op de 
gewenste categorisering.

Zie actietabel (opvolging).

C2: controle vracht-
routes

Waar vrachtverbod ingevoerd wordt, dienen de 
nodige controles uitgevoerd te worden om de 
naleving van het verbod te bewerkstelligen. 

Zie	flankerend	beleid.
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2. Thema parkeren

relatie met ander thema taakstellingen taakstelling voldaan ?

A2: ruimtelijke ontwikke-
lingen

Het parkeerbeleid dient rekening te houden met 
de geplande ruimtelijke ontwikkelingen.

Wordt uitgewerkt in lopende par-
keerstudie Zedelgem-dorp.

A3: ruimtebeslag
Beperken van het ruimtebeslag van parkings in 
de straten, rekening houdende met de parkeer-
behoeften.

In Zedelgem-dorp wordt de nadruk 
gelegd op gegroepeerde parkeer-
voorzieningen voor langparkeer-
ders.

B4: parkings gehandicap-
ten

Iedere kern dient te beschikken over goede par-
keerplaatsen voor gehandicapten in de buurt 
van de voorzieningen.

Zijn aanwezig.

C1: parkeercontrole Er dient voldoende parkeercontrole te zijn om 
het onwettig parkeren te minimaliseren.

Zie actietabel.

C2: parkeerduur-
beperkingen

De parkeerduurbeperkingen dienen de bereik-
baarheid voor kortparkeerders te waarborgen.

Voldaan (uitbreiding blauwe zone in 
Zedelgem-dorp).

3. Thema openbaar vervoer

relatie met ander thema taakstellingen taakstelling voldaan ?

A2: bereikbaarheid nieu-
we ontwikkelingen

De geplande woonzones dienen voldoende be-
reikbaar te zijn met het openbaar vervoer.

Nieuwe ontwikkelingen dienen nog 
vastgelegd te worden in GRS.

A3: stationsomgeving
De stationsomgeving dient aantrekkelijk uitge-
bouwd te worden met goede bereikbaarheid voor 
de verschillende vervoerswijzen.

Voorstellen opgenomen in het be-
leidsplan.

B3: categorisering wegen
Er is een wederzijdse afstemming nodig tussen 
de lijnvoering van het openbaar vervoer en de 
categorisering van de wegen.

Voldaan. Er stellen zich geen knel-
punten vanuit de categorisering.

B4: modal shift
De milieu-effecten van het autoverkeer dienen 
beheerst te worden door het realiseren van een 
modal shift ten gunste van het openbaar vervoer.

Zie	 Neptunusplan,	 zie	 flankerend	
beleid.

C1: veilige haltes
De inrichting van de haltes dient de veiligheid te 
garanderen van de busreizigers en  de andere 
weggebruikers.

Zie maatregelen in actietabel.

C2: promotie OV

Info over het aanbod van het openbaar vervoer 
dient ruim verspreid te worden bij de bewoners 
van de gemeente en bij de mensen die werken of 
naar school gaan in de gemeente.
Via gerichte campagnes dient het gebruik van 
het openbaar vervoer gestimuleerd te worden. 

Zie	flankerend	beleid.

C4: halte-accommodatie; 
controles

De verschillende haltes in de woonkernen dienen 
overal waar mogelijk uitgerust te zijn op kwali-
tatieve wijze. In het bijzonder dienen de hoofd-
haltes/overstappunten een hoog wachtcomfort te 
bieden.
Er dient politiecontrole te gebeuren om het fout-
parkeren op de haltes te vermijden.

Wordt voldaan.
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verslag van de GBC



  Gemeente Zedelgem Infrastructuur 
 
 
 
 
Vergadering gemeentelijke begeleidingscommissie – 24 november

2011 
VERSLAG 

 
Vergadering op 24 november 2011 – locatie: vergaderzaal gemeentehuis Zedelgem. 
 
Aanwezig:  

- dhr. Jurgen Dehaemers - schepen gemeente Zedelgem, voorzitter; 
- dhr. Maurice Haesaert - schepen gemeente Zedelgem; 
- mevr. Christel Casier – mobiliteit, gemeente Zedelgem, verslaggeefster; 
- mevr. Hilde Dobbelaere – milieuambtenaar gemeente Zedelgem; 
- dhr. Leo Ghyoot – mobiliteitsbegeleider – A.W.V. West-Vlaanderen; 
- mevr. Micheline Steen – De Lijn West-Vlaanderen; 
- mevr. Nathalie Van Loocke - De Lijn West-Vlaanderen; 
- mevr. Sylvie Louagie – Provincie West-Vlaanderen fietsfonds; 
- dhr. Michel Lambrecht – Provincie West-Vlaanderen, wegendienst 
- dhr. Christophe Boval – Provincie West – Vlaanderen 
- dhr. Jean-Luc Hamers – hoofdinspecteur lokale politie Zedelgem; 
- dhr. Stef Luyckx - WVI 

  
Verontschuldigd: 

- dhr. Jeroen Bonte – afgevaardigde A.W.V. West-Vlaanderen; 
- mevr. Leen Vandevelde – Ruimte en Erfgoed 
- dhr. Geert Dejonghe – dienst infrastructuur gemeente Zedelgem; 
- dhr. Gino Duwein – afgevaardigde NMBS 

 

1. Startnota  fietsvoorziening Diksmuidse Heirweg, Brugse Heirweg en Engelstraat 
ikv fietsfonds 

De startnota van de fietsvoorzieningen langs de Diksmuidse Heirweg, Brugse 
Heirweg en Engelstraat wordt voor de 2e keer besproken op de GBC. De 
opmerkingen opgenomen in het verslag van 27 april 2011 werden herwerkt in het 
voorliggende document. 
 
Dhr. Christophe Boval van de provinciale mobiliteitsdienst afdeling fietsfonds 
geeft een korte toelichting over het document. 
 
Volgende opmerkingen werden geformuleerd : 
-p11 : legende toevoegen aan kaartje 
-p18 : Populierenstraat vervangen door Populierendreef 



- algemene opmerking over de kaartjes (en van BPA’s en gewestplannen in het 
bijzonder) het projectgebied aanduiden, zodat dit meteen duidelijk zichtbaar is 
- p24 : nakijken of enkel de hoeve “Noortweghe” als beschermd monument 
opgenomen is of ook de omgeving errond 
- opmerking over het plantrecht van de bomen langs de Diksmuidse Heirweg, 
voorstel om het plantrecht van het OCMW Brugge te laten overnemen door de 
gemeente. Dit zou aangewezen zijn nadat het OCMW de kaprijpe bomen op deze 
locaties heeft gerooid. Indien het rooien door het OCMW niet lukt, zal de 
gemeente moeten instaan voor het wegnemen van deze bomenrij. 
- algemene opmerking bij de verschillende scenario’s : starten met plannetjes van 
de huidige toestand en gaan naar plannen van de gewenste toestand. Deze 2 
situaties bij elkaar brengen zodat niet telkens moet terug gekeken worden in de 
bundel 
P30 : foto van het heraangelegde stuk toevoegen  
- Nota aanvullen op basis van opmerkingen van Leen Vandevelde van 
departement RWO West-Vlaanderen (zie e-mail) 
 
Bespreking segmenten : 
 
Segment 1 : de GBC is het ermee eens dat het stuk Diksmuidse Heirweg ter 
hoogte van de grens met Brugge afgesloten wordt voor gemotoriseerd verkeer. 
Het afsluiten van de weg zal op een duurzame manier moeten gebeuren met 
aandacht voor de eventuele doorgang van landbouwvoertuigen, hulpdiensten en 
koetsen. Er zal gekeken worden of de financiering van de fysieke afsluiting van de 
weg kan vallen binnen het kader van het fietsfonds. Door het afsluiten van de 
weg, moet er aan de weg zelf niet meteen iets veranderd worden. In het kader van 
het project van de VLM (herinrichting Romeinse weg Brugge – Torhout) kan de 
weg heringericht worden als een fietsstraat, het is wel de bedoeling dat het 
fietsfonds finaal erover waakt dat de veiligheid van de fietser primeert, op welke 
manier de weg ook heraangelegd wordt. 
Indien de gemeente echter beslist de weg niet af te sluiten voor gemotoriseerd 
vervoer, zullen er wel ingrepen aan de weg noodzakelijk zijn.  
 Segment 2 : ook verdelen in 2 stukken a en b. a is het stuk dat nog moet 
heraangelegd worden (planning werken winter 2011-2012 in het kader van een 
rioleringsdossier), b is het stuk dat reeds heraangelegd werd met 
asverschuivingen en alternerende parkeerstroken. 
Plannen van segment a moeten nog toegevoegd worden aan het dossier. Ten 
gevolge van het afsluiten van segment 1 zal segment 2a eveneens autoluw 
worden (enkel nog plaatselijk verkeer), waardoor er gekozen wordt door de GBC 
om gemengd verkeer toe te passen in dit deel, het is gelegen binnen de 
bebouwde kom. 
Segment 2b : er wordt voorgesteld om verkeerstellingen door te voeren, indien de 
tellingen het mogelijk maken zal hetzelfde scenario als in segment 2a toegepast 
worden en wordt gemengd verkeer toegepast. 
Op het einde van dit segment als overgang naar segment 3a wordt voorgesteld 
om een snelheidsremmer te plaatsen. Hierdoor zullen de kruisingen met de oude 
militaire spoorweg en de Kronestraat moeten veiliger gemaakt worden. 
 
Segment 3a : Er wordt gekozen voor een dubbelrichtingfietspad aan de noordkant 
van de weg. Helemaal in het begin is er, aan de zuidkant, ook nog een voetpad 
aanwezig. De vraag is of dit voetpad moet doorgetrokken worden tot aan het 
speelbos. Indien er een voetpad komt moet afgewogen worden aan welke zijde 



van de weg dit geplaatst wordt, de bushalte en het speelbos liggen aan de 
noordkant van de weg, maar hier moet er dan gewerkt worden in beschermd 
gebied. Aan de zuidkant van de weg is het provinciaal opleidingscentrum voor 
veiligheidsdiensten gelegen. De leden van de GBC vinden een voetpad op deze 
locatie geen must, er kan door de voetgangers ook gebruik gemaakt worden van 
het nieuw te realiseren dubbelrichtingfietspad. 
Het fietspad moet starten vanaf het tankstation, er moet gewaakt worden over de 
veiligheid met de kruispunten met Vloethemveldzate en de Kronestraat. Om de 
verkeersremmer te kunnen realiseren ter hoogte van het tankstation moet er 
plaatselijk meer grond onteigend worden. De milieudienst van de gemeente kijkt 
na of deze grond van ANB is en wat de mogelijkheden zijn op dit terrein. 
 
Segment 3b : verderzetting van het profiel 3a, dubbelrichtingfietspad aan de 
noordkant van de weg. Er moet een beslissing getroffen worden in de 
tussenafstand tussen de weg en het fietspad (in dit deel geen bomen aanwezig), 
best wordt gekozen voor 2m afstand en een herprofilering van de gracht achter 
het fietspad. Door de hoogteverschillen tussen de rijweg en het aanpalend land 
zal een tussenbreedte van 2m noodzakelijk zijn om dit te overbruggen. Hierdoor 
moet er meer onteigend worden, maar wordt een veilige situatie gecreëerd. Op 
het einde van segment 3b moet opnieuw een verkeerspoort gerealiseerd worden. 
Dit kan boven “Aartrijke berg” bij het binnenkomen van de bebouwde kom. 
 
Segment 4 : Na de verkeerspoort wordt kort een stukje fietspad aangehouden 
langs beide zijden van de rijweg om daarna over te gaan naar gemengd verkeer.  
 
Door het dossier niet gekoppeld is aan een rioleringsdossier wordt voorgesteld 
door de GBC om de projectnota te laten opmaken door de provinciale diensten.  
 

 
2. Bespreking mobiliteitsplan : actieplan 

 
Schepen Dehaemers licht het beleidsplan toe. 
Het document wordt per thema besproken. 

2.1 Participatietraject 

De gemeente heeft het beleidsplan besproken op de verkeerscommissie en de 
Gecoro. 
De vraag wordt gesteld of de participatie niet over het einddocument dient te 
gebeuren. 
Er wordt aangegeven dat inhoudelijk niet veel meer gewijzigd is aan het plan. De 
meeste bemerkingen vanuit de verkeerscommissie en Gecoro zijn niet weerhouden 
door het college. 
Besluit: het document zal opnieuw ter kennisgeving voorgelegd worden aan de 
verkeerscommissie en de Gecoro. 

2.2 Openbaar vervoer 

De Lijn geeft een aantal bemerkingen aan bij de tekst over knooppunten en 
overstappunten. Er wordt besloten om de algemene tekst over knooppunten te 
schrappen. 



Met betrekking tot de hoofdhalte Zedelgem-dorp: in de tekst omschrijven als: “de 
herlokalisatie van de hoofdhalte Zedelgem-dorp zal in samenspraak met De Lijn 
onderzocht worden”. 
Weekendbediening: De Lijn geeft aan dat de verbinding Veldegem – Torhout 
afgeschaft werd omwille van de beperkte bezetting die er geteld werd. 
Verbinding tussen de deelgemeenten: er is wel de belbus die instaat voor deze 
verbinding. 
 
CC merkt op dat heden geen busritten zijn tussen Veldegem en Zedelgem, wel een 
paar ritten via Aartrijke. 
 
Halte-inrichting: een aantal haltes zijn reeds ingericht, bij sommige andere is dit 
niet mogelijk. Een paar haltes ontbreken. Lijst aan te passen. 

2.3 Ruimtelijk beleid 

Afbakening RSG Brugge: aangeven dat het plan deels geschorst is door Raad van 
State. 
 
LG merkt op dat in de gemeente heel wat plannen zijn voor ruimtelijke 
ontwikkelingen. Dienen de mobiliteitseffecten hiervan niet onderzocht te worden ?  
Er wordt geantwoord dat bij de sneltoets geopteerd is om de ruimtelijke 
ontwikkelingen niet als thema mee te nemen. Het GRS is nog in opmaak; momenteel 
is nog niet bekend welke zones zullen weerhouden worden. 

2.4 Categorisering wegen 

LG vraagt waarom de Stationsstraat -  Steenbrugsestraat als secundair III wordt 
voorgesteld en niet als secundair II. In Brugge is de Heidelbergstraat tot aan de 
Rijselstraat als secundair II geselecteerd, tussen Rijselstraat en Loppem als lokaal I. 
De gemeente ziet de weg als één geheel. De voorkeur gaat naar secundair III om de 
nadruk te leggen op de verkeersleefbaarheid van de doortocht. Er passeren ook veel 
bussen van De Lijn door Loppem. De gemeente wenst niet dat de doortocht zou 
gebruikt worden als een ontsluitingsroute voor de ontwikkelingen op Chartreuse. Op 
zich heeft de gemeente geen bezwaar tegen een selectie als secundair II, als dit 
geen bijkomende belasting vanuit Charteuse zou impliceren. 
Betekent de selectie als secundaire weg geen tegenstelling met het mobiliteitsplan 
van Brugge, waar dit deel als lokaal I aangegeven is ? De selectie van het deel tussen 
de Rijselstraat en Loppem is voor Brugge van minder belang. Waarschijnlijk is hier 
het PRS gevolgd. 
 
LG vraagt welke de verschillen zijn bij categorisering ten opzichte van het vroegere 
mobiliteitsplan. 
Wvi geeft aan dat bij de lokale wegen wel een aantal wijzigingen zijn tussen lokaal I 
en II, maar deze verschillen te maken hebben met een andere definitie. In het 
vroegere mobiliteitsplan was lokaal I een verbinding met een andere gemeente, nu 
als een verbinding tussen dorpskernen, onafhankelijk van de ligging van de 
dorpskern binnen grondgebied Zedelgem, dan wel binnen een andere gemeente. De 
nieuwe selectie is niet gebaseerd op een andere visie op de verkeersafwikkeling. 
 
De vraag voor secundair III in de doortocht van Aartrijke is gebaseerd op de wens 
om een vrachtverbod in te voeren in de doortocht. Met betrekking tot de 



vrachtroutes zijn bovenlokale afspraken nodig. Overleg met de hogere overheden is 
eveneens aangewezen. 

2.5 Snelheidsbeleid 

Te schrappen: “richtsnelheid 30km/u voor nieuwe woonwijken”. 

2.6 Parkeren 

Er loopt een studie over het parkeren in de kern van Zedelgem. Er wordt voorgesteld 
de conclusies (acties) van deze studie op te nemen in het mobiliteitsplan. De 
gemeente maakt deze conclusies over aan wvi. 

2.7 Fietsroutes 

Er wordt gesuggereerd om de Steenstraat aan te vragen als bijkomende bovenlokale 
fietsroute. 
Het lopend project met de provincie met betrekking tot trage wegen dient vermeld 
te worden. 
Er dienen nog een paar fietsroutes aangevuld te worden, zoals de route Merkemveld 
– Loppem (de gemeente stuurt het traject door naar wvi). 
 

2.8 Flankerend beleid 

Derdebetalersysteem: geen concreet systeem vermelden. De gemeente zal voor de 
toekomst de meest geschikte systemen afwegen. 
Samenstelling verkeerscommissie: aanvullen. 

2.9 Bemerkingen van RWO 

Mevr. Leen Vandevelde van RWO heeft haar bemerkingen per mail overgemaakt (zie 
mail). 

2.10 Algemene bemerkingen 

LG vraagt het verslag van de PAC van de fase 2 na te zien.  
Er dient ook nagegaan te worden of er goede afstemming is tussen de verschillende 
werkdomeinen (cfr. relatiematrices). Wvi merkt op dat het bijkomend onderzoek in 
de uitwerkingsfase niet geleid heeft tot nieuwe fundamentele keuzes. Over een 
aantal zaken wordt pas later beslist, zoals over het kruispunt in Loppem. Daarom 
was weinig nieuwe inhoudelijke afstemming met andere domeinen nodig. 
 
Bij het document dienen de verslagen van de GBC en van de participatie opgenomen 
te worden. 

2.11 Actietabel 

Er worden een aantal aanvullende acties aangegeven, onder meer bij de fietsroute 
en bij verkeersleefbaarheid. 
De verschillende actoren zullen de tabel aanvullen met de geplande acties, met 
budget, prioriteit en timing. 



3. Verdere afspraken 

De verschillende actoren sturen de aanvullingen voor de actietabel (budget, 
prioriteit, timing, nog ontbrekende acties,...) door naar de gemeente en wvi. 
De gemeente stuurt de eindconclusies van de parkeerstudie Zedelgem door naar 
wvi. 
Het beleidsplan gaat opnieuw ter kennisgeving naar de Verkeerscommissie en de 
Gecoro. 
Wvi stuurt een aangepast document door rond half januari. 
Het document wordt voorgelegd aan de gemeenteraad van februari voor de 
voorlopige aanvaarding. 
Daarna wordt het plan voorgelegd aan de PAC. 
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Stef Luyckx

Van: Vandevelde, Leen <leen.vandevelde@rwo.vlaanderen.be>
Verzonden: dinsdag 22 november 2011 9:29
Aan: Christel Casier (mobiliteit@zedelgem.be)
CC: Boval Christophe; GHYOOT, Leo; Stef Luyckx
Onderwerp: gbc 24/11/11

Beste, 
  
Gelieve mij te verontschuldigen voor de gbc van donderdag 24/11/11. 
Hierbij wel enkele opmerkingen op de dossiers. 
  
1. Beleidsplan mobiliteitsplan 
- in een beleidsplan dienen eventuele afwijkingen met andere plannen te worden aangegeven. Gezien het GRS nog in 
opmaak is, is dit hier niet mogelijk. 
- het proces ARSG Brugge is ondertussen afgerond, maar zoals geweten is de zone Chartreuse momenteel geschorst 
door de Raad van State, de toekomstige functie van de Stationstraat-Steenbrugsestraat (ifv de ontsluiting van het 
voetbalstation) is dan ook nog onder voorbehoud. 
- voor Sint-Elooi is verder onderzoek gewenst naar de noodzaak van een omleiding 
  
2. Startnota Diksmuidse Heirweg 
- p.18: gewestplan aan te vullen met natuur-en bosgebied en recreatiegebied 
- p.19: BPA aan te vullen met BPA De Kom en het RUP ARSG Brugge, met name de zone voor 
gemeenschapsvoorzieningen waar nu de politieschool is gevestigd 
- In het algemeen is het mogelijk om in alle zones fietspaden te vergunnen, via artikel 4.4.7 van de codex ruimtelijke 
ordening. 
Dit kan enkel onder de volgende voorwaarden: 
- zolang het architectonische en landschappelijke karakter van het gebied niet wordt geschaad 
- indien de handelingen uitgevoerd worden in kwetsbaar gebied (=natuurgebied, habitatrichtlijngebied),mogen ze er geen 
significante impact op hebben. 
De vergunbaarheid is dus ook afhankelijk van een aantal adviezen. Aangezien het traject hier loopt langs een 
habitatrichtlijnengebied en natuurgebied is het advies van ANB van belang. Segment 3 loopt daarnaast ook langs een 
beschermd landschap Vloetemveld, waardoor het advies van Onroerend Erfgoed verplicht is als de werken in het 
beschermd landschap komen. 
  
Met vriendelijke groeten, 

Leen Vandevelde | Consulent mobiliteit 
 
 

 

T 050 44 28 87 | F 050 44 28 13 
 
 

Departement RWO – Ruimtelijke Ordening West-Vlaanderen | Werkhuisstraat 9 | 8000 Brugge 

Vanaf 30 januari 2012 nieuw adres! 

Departement RWO | Ruimtelijke Ordening West-Vlaanderen | Jacob van Maerlantgebouw | Koning 
Albert I-laan 1.2 bus 91 | 8200 Brugge (Sint-Michiels) 
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PROVINCIALE AUDITCOMMISSIE WEST – VLAANDEREN 

 

ADVIES VAN DE AUDITOR 
 

 

Gemeente ZEDELGEM 
Onderwerp  Uitwerkingsnota 
Datum 14 december 2009 
 
Procedure Mobiliteitsplan 
 

Mobiliteitsplan Sneltoets Spoor Verkenningsnota Uitwerkingsnota Nieuw 
Beleidsplan 

9/12/2002  14/01/2008 2 22/04/2009 14/12/2009  

 

1 Aanwezigheidslijst 
 

Lieven Van Eenoo Afd. Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid West-Vlaanderen 

Co-voorzitter 

Koen Vanneste Dienst ruimtelijke planning en mobiliteit provincie West-

Vlaanderen 

Ivan Sys AWV - West-Vlaanderen 

Leo Ghyoot Afd. Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid West-Vlaanderen 

Leen Vandevelde RO-West-Vlaanderen 

Sven Hoverbeke  De Lijn 

Micheline Steen De Lijn 

Christel Casier Gemeente Zedelgem 

Jurgen Dehaemers Gemeente Zedelgem 

Stef Luyckx WVI 

Frank Leys Auditor 

 

Verontschuldigd: 

Hubert Decramer  AWV- West-Vlaanderen afdelingshoofd 

Virginie Cornelissis  AWV - West-Vlaanderen 

 

2 Situering van de bespreking 
Voor ligt: “Zedelgem. Verbreden en verdiepen. Mobiliteitsplan. Uitwerkingsnota”. Het 
document werd opgemaakt door de West-Vlaamse intercommunale WVI uit Brugge. Het 
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document telt 48 pagina’s. Het verslag (onvolledig?) van de GBC werd in bijlage 
opgenomen. Het rapport is gedateerd “november 2009.”  
 
In het auditadvies van de verkenningsnota1 werden geen noemenswaardige opmerkingen 
geformuleerd. Het advies op de verkenningsnota was gunstig. 
 

3 Toelichting 
De mobiliteitsbegeleider geeft een korte toelichting. Drie thema’s werden uitgewerkt, waarbij 
het thema “categorisering” zich toespitst op de doortocht van Aartrijke en de ontsluiting van 
Sint-Elooi. Het thema parkeren werd uitgewerkt omdat aangevoeld wordt dit in het centrum 
een probleem vormt. Bij het thema openbaar vervoer stelt de gemeente een (verbeterde) 
relatie tussen Aartrijke en Torhout voor (ook in Torhout wordt dit gevraagd). 
Het studiebureau vult verder aan. Het thema categorisering is inderdaad het bestuderen van 
verschillende problemen. In het afbakeningsvoorstel van het stedelijke gebied Brugge 
(zonder een definitieve beslissing) geeft een aantal wijzigingen aan. Deze worden hier 
overgenomen. Voor het kruispunt Heidelbergstraat-Autobaan worden enkele varianten 
bekeken, maar zal afhankelijk zijn van de invulling van de site Chartreuse (voetbalstadion, 
winkels). Er stelt zich een problematiek van doorgaand vrachtverkeer in Aartrijke, het 
onderzoek toont dit aan. Er is echter geen voor de hand liggende oplossing op niveau van de 
gemeente te vinden. Voor Sint-Elooi is mogelijk een omleiding/nieuwe verbinding nodig, 
afhankelijk van de (mogelijke) ruimtelijke ontwikkelingen. 
Het thema parkeren werd als verbredingsthema onderzocht om inzichten te verwerven die 
de ad hoc maatregelen kunnen kaderen. De conclusie van het onderzoek toonde aan dat de 
problemen erg beperkt zijn. 
Het thema openbaar vervoer worden een aantal suggesties en denkpistes vanuit de 
gemeente naar voor gebracht.  Rond de stationsomgeving is bij WVI een afzonderlijke studie 
lopende om de ontwikkelings- en verknopingsmogelijkheden te onderzoeken. 
 
Over het thema openbaar vervoer ontspint zich een discussie tussen De Lijn en gemeente. 
De Lijn wil dat suggesties verder onderzocht en onderbouwd worden. De gemeente 
repliceert alle cijfergegevens waarover zij beschikt, aan De Lijn heeft overgemaakt.  
Het lijkt echter moeilijk om een onderzoek op een zelfde manier uit te voeren dan De Lijn 
gewend is en heeft weinig zin op het gemeentelijk grondgebied alleen dergelijk onderzoek uit 
te voeren. Immers ook relaties van Zedelgem naar andere gemeenten, maar evengoed 
relaties over het grondgebied, zijn van belang. 
Het is anderzijds onmogelijk voor De Lijn om in elk mobiliteitsplan een grootschalig 
onderzoek uit te laten voeren. De Lijn heeft eigen prioriteiten. De Lijn geeft verder aan dat 
(algemeen genomen, niet specifiek voor Zedelgem) niet enkel naar het aanbod moet 
bekeken worden, maar ook naar doorstroming, derde betalersystemen, promotie,… 
Één GBC leek in dit geval wat onvoldoende, zeker door de afwezigheid van de openbaar 
vervoerpartners, terwijl een belangrijk thema over het openbaar vervoer gaat.  
 
Denk tijdig aan een participatietraject.  

4 Bespreking 
Algemeen 
o De structuur van de nota is helder en beantwoordt aan de geldende regels. 
o De verschillende onderzoeksthema’s worden goed uitgewerkt en is voldoende 

geïllustreerd. 

                                                 
1
 Auditadvies d.d. 22 april 2009. 
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o In het beleidsplan zouden kort de conclusies van de onderzoeken vermeld moeten 
worden, in het bijzonder hoe het plan (beleidsscenario) verfijnd of aangepast zal worden. 
Nuancering van bepaalde partners bij bepaalde elementen, of zelfs ontbreken van 
consensus kan, maar moet vermeld worden. Het beleidsplan is in eerste instantie het 
document van de gemeente. 

o In de volgende fase (beleidsplan) wordt uitdrukkelijk aandacht gevraagd voor mogelijke 
effecten van de voorliggende voorstellen op de andere werkdomeinen en netwerken. De 
relatiematrices moeten systematisch overlopen worden (o.a. zoals aangegeven wordt 
tussen de categorisering en het fietsnetwerk). 

 
Specifiek 
Thema categorisering 
o Voor Sint-Elooi wordt een omleiding voorgesteld bij verder ontwikkeling van bedrijvigheid. 

Is uitbreiding daar dan wel een goede keuze?  Werd dit goed afgewogen in het 
afbakeningsproces? Hoedanook zal dit onderworpen dienen te worden aan het 
provinciale afwegingskader. 

o Er wordt verder voorgesteld om de N368 in de doortocht te Aartrijke te “degraderen” tot 
een secundaire III, terwijl voor en achter het dorp dit een secundaire II is. Wat is hiervan 
de bedoeling? Dit geeft toch niet meer inrichtingsmogelijkheden? Grijpt niet in op de 
intensiteiten,…?  
In de verslaggeving is terug te vinden dat zowel de snelheid als het aandeel 
vrachtverkeer té hoog ervaren wordt. De gemeente hoopt om op regionale schaal 
alternatieven voor het vrachtverkeer te ontwikkelen. De nieuwe oprit in Torhout biedt 
hiervoor mogelijkheden.  
De provincie wil deze problematiek opnemen, maar dat kan nog niet onmiddellijk. 

o Al snel wordt dit thema toegespitst op het kruispunt Heidelbergstraat – Autobaan. De 
gehanteerde cijfers blijken afkomstig te zijn van TV3V tellingen, geteld op een moment 
dat er wegwerkzaamheden bezig waren die de tellingen beïnvloed hebben. Dat wordt 
keurig aangegeven. De verkeersgeneratie van de geplande projecten wordt uitgezet 
tegen deze (te hoge) vervormde cijfers. Bovendien wordt bij de inschatting gebruik 
gemaakt van twee ramingen: 25 en 50 woningen per ha. 25 is te begrijpen, maar waar 
komt die 50 vandaan? Is hiervoor een speciale reden? Zijn andere ontwikkelingen dan 
wonen mogelijk? 

o Bij de kruispuntoplossing (pagina 10 en verder) wordt gesproken van een 
termijnoplossing. Is deze enkel afhankelijk van de ontwikkelingen in functie van het 
stadion, of zijn er nog andere drempels? Is de oplossing van TV3V dan een zuiver korte 
termijn oplossing? 
De werken zijn een verbetering, maar geen duurzame oplossing. 

o Bij concept 2: zet het verkeer Heidelbergstraat naar Stationsstraat bij een gesloten 
overweg, het kruispunt Heidelbergstraat met Omleidingsweg niet vast? Verder wordt bij 
dit concept wat afstand genomen van een vlotte relatie Omleidingsweg – Autobaan. Dit 
zou wel logisch zijn omdat dit de doorgaande secundaire weg zou worden! 

o Ook concept 3 is niet helemaal logisch opgebouwd: verkeer op de relatie Heidelberg – 
Autobaan is de secundaire relatie, maar zou toch voorrang moeten geven aan verkeer 
Stationsstraat richting Autobaan als gevolg van de aanwezigheid van de sporen.  

o Een conclusie bij dit onderdeel ontbreekt. Een gedegen afweging tussen de drie 
concepten met alle pro’s en contra’s zal gemaakt moeten worden. Dit kan nog in het 
beleidsplan. 
 

Aartrijke 
o De gebruikte tellingen over enkele weken worden niet als gemiddelde gebruikt. Waarom 

niet? 
o Op pagina 16 worden de intensiteitcijfers onderverdeeld per voertuigcategorie. Gaat het 

in de tabel over werkelijke voertuigen of pae? 
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o Uit intensiteitstellingen kunnen moeilijk herkomsten en bestemmingen afgeleid worden. 
Dit was nochtans een onderzoeksvraag.  

 
Algemene categorisering 
o De doortocht van Aartrijke: zie opmerking hoger. 
o Drie secundaire verbindingen in het noorden van de gemeente richting Brugge. Is dit 

noodzakelijk? 
o Richting Oostkamp gaat de categorie van de weg over van een secundaire II naar lokale 

I ter hoogte van de N31. Is dit een logische plaats? 
 
Thema parkeren 
o Het parkeeronderzoek is grotendeels gebaseerd op al bestaand onderzoek uit 2005. In 

de toelichting wordt echter op verschillende plaatsen al wijzigingen aangegeven (“de 
cijfers dateren van voor de heraanleg en uitbreiding…” en “ de parking bij het 
cultuurcentrum is intussen uitgebreid”… enz.). Het onderzoek uit 2005 heeft zeker haar 
waarde gehad, maar wat leren we daar nu nog uit? Ook is in Sint-Elooi de blauwe zone 
opgeheven, zijn daar negatieve effecten van?  

o De voorstellen zullen waarschijnlijk wel correct zijn. 
o Over de mogelijkheid van een blauwe zone enkel op zaterdag (voorstel te Veldegem), 

weet ik niet precies of dit wettelijk kan? 
 
Thema openbaar vervoer 
o Er worden enkele voorstellen gedaan naar concepten, die allen inpasbaar zijn in het 

Neptunusplan. 
o Bij het voorstel van opwaardering (pagina 43-44) wordt de opmaak van 

bedrijfsvervoerplannen naar voor geschoven (pag. 44). Dit lijkt iets als dwarsverbinding 
over de verschillende werkdomeinen mee te nemen in het beleidsplan. 

 

5 Advies van de auditor 
Dit is een informele voorlegging van het onderzoeksrapport (uitwerkingsnota). Het heeft 
enkel de bedoeling suggesties te verzamelen voor de voorlegging van het nieuwe 
beleidsplan.  
De nota is goed opgebouwd en verzorgd geïllustreerd. 
Er zijn een beperkt aantal opmerkingen geformuleerd, die geen nieuwe voorlegging van de 
uitwerkingsnota vereisen. Er moet toch over gewaakt worden om de verbanden met de 
andere werkdomeinen/netwerken niet uit het oog te verliezen. Dit vormt een uitdaging voor 
het nieuwe beleidsplan. De meeste opmerkingen kunnen meegenomen worden in het 
beleidsplan.  
 

6 Verdere procedure 
Bij de voorlegging van het beleidsplan, moet de uitwerkingsnota (onderzoeksrapport) niet 
opnieuw voorgelegd te worden.  
 
Er wordt ook aangedrongen om het beleidsplan op te bouwen volgens het nieuwe decreet 
(informatief en richtinggevende gedeelte) én de nodige aandacht te schenken aan het 
participatietraject dat afgelegd moet worden2. 
 

                                                 
2
 Zie Decreet betreffende het Mobiliteitsbeleid van 20 maart 2009 (BS 20/04/2009) 
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De gemeente Zedelgem heeft – in wijziging tot de uitspraken in het vorige auditadvies - 
maximaal 9 maanden3 tijd om het nieuwe beleidsplan voor te leggen. Uiterlijk in oktober 
2010 wordt deze nota verwacht op de PAC. 
 
 
 
Antwerpen, 15 december 2009 
Voor advies, 

 
de auditor, 
Frank Leys 

                                                 
3
 Conform Omzendbrief MOW/2009/03 
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participatietraject

1. Beslissing gemeenteraad
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2. Verslag participatie

2.1. Verkeerscommissie
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Dhr. Filip Va
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1. Agendapunt 

Bespreken van het nieuwe mobiliteitsplan (werkdocument). 
 

2. Situering  

Het Vlaamse mobiliteitsdecreet geeft aan dat bij de opmaak van het mobiliteitsplan een participatie dient 
voorzien te worden. De gemeente bepaalt zelf de wijze van participatie.  
 
Eén van de mogelijkheden is het mobiliteitsplan te bespreken op één of meer commissies waarin 
vertegenwoordigers van de bevolking of maatschappelijke actoren zetelen. De gemeente heeft beslist 
hiertoe het plan te bespreken op de verkeerscommissie en op de Gecoro. 
 

3. Bespreking 

Volgend document is vooraf verspreid: 
”Verbreden/verdiepen mobiliteitsplan: concept-beleidsplan (werkdocument), dd. augustus 2010”. 
 
Wvi licht de procedure van de herziening van het mobiliteitsplan toe en de beknopte inhoud van het plan. 
Vanuit de vergadering worden een aantal bemerkingen geformuleerd. 
 
Voor het document naar de PAC gaat, zal het op de gemeenteraad komen voor de voorlopige aanvaarding. 
Na de PAC gebeurt de definitieve goedkeuring op de gemeenteraad. 
 

3.1. Doortocht Aartrijke 

De tellingen geven nog geen beeld van de precieze herkomst en bestemming van het vrachtverkeer. Ook 
het aandeel lokaal vrachtverkeer is niet bekend. Er wordt gesuggereerd om een herkomst-
bestemmingsonderzoek uit te voeren, bijvoorbeeld via bevraging van de chauffeurs. 
 
De concrete oplossing voor de problematiek van het vrachtverkeer in Aartrijke blijft moeilijk. Vrachtverbod is 
wenselijk, maar dit dient op bovenlokaal niveau vastgelegd te worden. Bovendien is afdoende controle 
nodig. 
 
De belangrijkste stroom loopt in west-oost-richting. Voor de stroom in noord-zuid-richting zou het invoeren 
van een enkelrichting in het begin van de Aartrijksestraat misschien voor een zekere ontmoediging kunnen 
zorgen. 
 
Er wordt voorgesteld te streven naar een consensus met de buurgemeenten om een gezamenlijk plan voor 
de vrachtroutes te kunnen voorleggen aan de provincie en de Vlaamse Overheid. 
 

3.2. Snelheidsbeleid 

Er wordt voorgesteld om de snelheid op de Brugsestraat terug te brengen van 90 naar 70 km/uur. Het doel is 
dubbel: het verhogen van de veiligheid aan de kruispunten en het ontmoedigen van de verkeersstroom via 
Aartrijke. Deze snelheidsverlaging wordt gekoppeld aan een aantal infrastructurele aanpassingen van de 
weg en de plaatsing van camera’s voor snelheidscontrole. 
Bij het naderen van Zuidwege vanuit Aartrijke is het wenselijk een poorteffect te voorzien op de 
Brugsestraat. 
Ook voor de Ruddervoordsestraat wordt voorgesteld om het deel waar nog 90 km/u mag gereden worden 
terug te brengen naar 70 km/u. 
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3.3. Openbaar vervoer 

De vergadering wijst op mogelijke problemen bij een station aan Chartreuse.  
Als geopteerd wordt om het station ook te laten functioneren voor het dorp van Loppem is een toegang 
vanuit Loppem nodig, maar dit impliceert dat ook het eventuele voetbalstadion op Chartreuse via het dorp  
bereikbaar wordt. Dit kan leiden tot parkeer- en verkeersoverlast in Loppem. Momenteel is hier geen 
antwoord op. Duidelijke oplossingen dienen hier nader afgewogen te worden. 
Voor de ontsluiting van Loppem zelf biedt een bijkomend station aan de Stationsstraat meer troeven. 
 

3.4. Parkeren 

De parkeersituatie in het dorp van Zedelgem is intussen achterhaald. Een nieuw onderzoek is wenselijk om 
zicht te krijgen op de recentste situatie. 
 

3.5. Fietsnetwerk 

Het mobiliteitsplan stelt een fietspad voor langsheen de spoorlijn vanuit Veldegem via Sint-Elooi naar 
Loppem. 
Er wordt opgemerkt dat de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) ook een fietsroute uitwerkt tussen Sint-Elooi 
en Loppem langs een ander traject. Wvi geeft aan dat voor het functionele fietsverkeer de route langsheen 
de spoorlijn de kortste en snelste verbinding vormt tussen belangrijkste woon- en werkgebieden; de andere 
route kan wel een aanvulling bieden, onder meer voor het recreatieve fietsverkeer. 
 

3.6. Verdere timing 

Er wordt verwacht dat het mobiliteitsplan naar de PAC kan in december of januari. 
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2.2. Gecoro
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verslag bespreking gemeen-
teraad



Verslag gemeenteraad 29 september 2011  
1. Agenda 

Verbreden en verdiepen mobiliteitsplan: bespreking van het nieuwe beleidsplan. 

2. Bespreking 

Schepen Jurgen Dehaemers licht het nieuwe mobiliteitsplan toe. 

Ook de procedure wordt aangegeven. Het betreft een bespreking en voorlopige 
goedkeuring door de gemeenteraad. Deze bespreking is niet voorzien in de officiële 
procedure, maar is toegevoegd om de gemeenteraad reeds in te lichten en te 
voorkomen dat achteraf opnieuw de procedure via de GBC dient doorlopen te 
worden. 

Na deze bespreking is volgende procedure voorzien: 

- bespreking op de Gemeentelijke Begeleidingscommissie (GBC) 
- verdere aanpassingen en aanvullingen (onder meer aanvulling actietabel) 
- voorlopige aanvaarding door de gemeenteraad 
- voorlegging aan de Provinciale Auditcommissie (PAC) 
- definitieve aanvaarding door de gemeenteraad. 

De verschillende fracties geven hun reacties. 

3. Vragen en antwoorden 

Vragen van open VLD door Tom Maes : 

1. Vraag naar aandacht voor het snelheidsbeleid op landelijke wegen 

Heel wat wegen vallen onder het regime lokale weg type III, deze wegen kennen 
algemeen een snelheidsregime van 90 km/u. Echter langs heel wat van deze 
dergelijke wegen zijn er bouwclusters aanwezig, waardoor het aangewezen zou zijn 
de snelheid te verlagen. Veel van deze wegen worden ook als sluipweg gebruikt, 
waarlangs dan veel te snel gereden wordt. 

Antwoord : Momenteel is het snelheidsregime langs dergelijke wegen nog 90 km/u 
maar federaal overweegt men om algemeen de snelheid terug te brengen naar 70 
km/u. De gemeente heeft een procedure indien er veel opmerkingen zijn over hoge 
snelheden in een bepaald straatdeel  dan wordt dit besproken tijdens de 



verkeerscommissie. Daarna worden drie snelheidsmetingen uitgevoerd. Afhankelijk 
van deze resultaten wordt beslist om een snelheidsverlaging in te voeren of niet al 
dan niet gepaard gaand met snelheidsremmende maatregelen. 

2. Trage wegen 

Het gemeentebestuur Zedelgem is bezig met een trage wegen plan op te maken, 
wordt dit ook meegenomen in het mobiliteitsplan ? 

Antwoord : Het project trage wegen is momenteel nog in onderzoeksfase er zijn nog 
geen concrete beslissingen genomen naar de selectie van trage wegen. Het project 
trage wegen zal opgenomen worden in de actietabel. Van zodra er beslissingen 
genomen zijn, zullen ook de concrete voorstellen opgenomen worden in de 
actietabel. 

3. Vraag naar aandacht voor het fietspad in de Groenestraat 

Het fietspad in de Groenestraat is over de volledige lengte in slechte staat. Ook dit 
fietspad zou dringend moeten aangepakt worden. 

Antwoord : Studiebureau Buurt is bezig met de ontwikkeling van een voorstel voor 
de volledige Schattingbeekwijk, een gedeelte van de Groenestraat is ook 
meegenomen in dit project. Er zal gevraagd worden aan het studiebureau om 
aandacht te besteden aan het fietspad (opnemen in actietabel). Voor het gedeelte 
fietspad tussen Driewege en het rondpunt zijn er geen concrete plannen .  

4 . Neptunusplan De Lijn  

Er wordt gesteld dat zowel de voorgestelde sneltram van De Lijn als een mogelijk 
nieuw fietspad langs de spoorweg op dezelfde locatie zouden komen. Heeft het wel 
zin om geld en energie te steken in plannen waarvan het helemaal niet zeker is dat 
ze kunnen gerealiseerd worden. Er moeten vooraf keuzes gemaakt worden. 

Antwoord : over de locatie en de uitvoering van de sneltram zijn er op heden geen 
concrete voorstellen. Het is helemaal niet zeker of deze openbare 
vervoersverbinding er komt en ook niet of deze naast het bestaande spoor zou 
gelegen zijn. De mogelijkheid om een fietspad te realiseren moet ook eerst verder 
onderzocht worden. Er kunnen ook voorwaarden opgelegd worden aan de Lijn, 
indien er een fietspad aanwezig is moet dit op kosten van De Lijn verplaatst worden. 

Vragen voor SP.A / Groen door Martine de Meester 



Algemene opmerking : de partij SP.A / Groen is al jaren vragende partij om een 
aantal punten welke verwerkt werden in het mobiliteitsplan te realiseren. Ze vinden 
jammer dat het document geen concrete maatregelen en timing naar voor schuift. 
Ze hebben het gevoel dat een aantal projecten steeds maar op de lange baan 
worden geschoven. 

Antwoord : Pas in de GBC zullen concrete afspraken vastgelegd worden met de 
diverse actoren van het mobiliteitsplan, ook timing en budgetten worden dan 
besproken. De bespreking op de gemeenteraad is een facultatieve stap, die niet 
opgelegd wordt in het decreet. Bij de voorlopige aanvaarding van het document zal 
de actietabel aangepast zijn en zullen de acties meer concreet worden. 

1. Leefbaarheid woonkernen. 
Pg 9 en 13 Leefbaarheidsproblemen in het centrum van Aartrijke door de 
hoge verkeersdruk en het vele doorgaande zwaar vervoer.  Voorstel om de 
N368 te selecteren als secundaire weg III ipv II 
Wat is het gevolg hiervan? Zal deze heroriëntering van de weg toelaten dat de 
gemeente zelfstandig kan beslissen over bv invoer van verbod op bepaalde 
voertuigen?  Heeft de heroriëntering gevolgen voor de verantwoordelijkheid 
over de weg? 
Het blijft een secundaire weg die in principe moet toelaten dat er boven-
plaatselijk verkeer mogelijk is. 
Worden er structurele en infrastructurele ingrepen voorzien in de dorpskern 
van Aartrijke?  De huidige aanleg laat inderdaad toe dat zwaar verkeer door 
kan, met alle gevolgen van dien: overlast, vaak blokkeren van het verkeer als 
2 zware vrachtwagens moeten kruisen, omverrijden van verlichtingspalen, 
omverrijden van afbakeningspaaltjes op de voetpaden…hoe zal men dit in de 
toekomst vermijden.? 
Hoe denkt men te gaan afdwingen dat zwaar verkeer geen doorgang neemt 
via Aartrijke? 
Het is de intentie om zwaar verkeer af te leiden via de bestaande grote wegen 
A17, E40 en N33-R34…hoe denkt men daar in te slagen?  Als er Km-heffing 
zal komen op de autostrades en er zijn geen bijkomende maatregelen om 
zwaar verkeer uit Aartrijke te bannen zal  het er wellicht niet veel toe dan of 
men van de N368 een secundaire weg III of II maakt.   
 



Antwoord : Indien de weg sec type III is kan de gemeente vragen aan A.W.V. 
om een tonnagebeperking in te voeren. Bij een sec type II is het antwoord 
sowieso ‘nee’. Dan nog is het de taak van de provincie en A.W.V. om routes 
voor zwaar verkeer uit te tekenen op bovenlokaal niveau. 
Bij de heroriëntatie blijft A.W.V. wegbeheerder van de weg, net zoals nu het 
geval is.  
De herinrichting van de doortocht van Aartrijke valt onder de bevoegdheid 
van A.W.V., voor de nabije toekomst zijn er geen grote projecten gepland. Dit 
sluit niet uit dat er in de vorm van onderhoudswerken aanpassingen kunnen 
doorgevoerd worden. A.W.V. is bezig met routes uit te tekenen voor zwaar 
vervoer, hier zal ook rekening gehouden worden met de km-heffing op de 
autosnelwegen. 
 

2. Aansluiting N397 Autobaan-N309 Heidelbergstraat 
Pg 12 Er wordt overwogen om een nieuw aansluitingspunt uit te bouwen 
ongeveer 150 m ten westen van de spoorweg richting Heidelberg. 
Vroegere plannen om een soort ringweg aan te leggen naast de beek werden 
afgevoerd. Intussen is heel wat bebouwing bijgekomen.  Is een dergelijke 
ontsluiting nog mogelijk en haalbaar?  Waar zou men deze situeren? 
 
Antwoord : A.W.V. heeft een budget om een studie uit te voeren voor deze 
ringweg. De gemeente Zedelgem is vragende partij om deze studie uit te 
voeren en heeft deze vraag ook overgemaakt aan A.W.V. De studie zal 
gebeuren in de loop van 2012. 
 

3. Ontsluiting industriezones. 
Pg 13 De mogelijkheid om een omleidingsweg rond St-Elooi aan te leggen 
wordt overwogen. 
Waar zou men dit traject dan voorzien? 
 
Antwoord : Studie Vectris moet uitwijzen wat mogelijk is. Op heden zijn er 
nog geen trajecten vastgelegd. Er moet in eerste instantie beslist worden of 
er gekozen wordt voor een ringweg of een ondertunneling van de 
Ruddervoordsestraat. Over de financiering van de projecten moet er eveneens 
nog gepraat worden. 
 



4. Snelheidsbeleid. 
Pg  14 Onaangepaste snelheid zorgt voor heel wat problemen? 
Waarom wordt niet geopteerd voor het plaatsen van meer flitspalen? 
Worden er meer middelen voorzien om effectief de voorgestelde 
snelheidsbeperkingen af te dwingen? 
 
Antwoord : Flitspalen zijn gebonden aan handhaving door de politie. Ook de 
politie moet akkoord zijn om meer PV’s te verwerken, met de huidige 
capaciteit is dit niet mogelijk. De pakkans per flitspaal moet reëel blijven, het 
geeft geen zin om palen te plaatsen waar geen camera’s in komen. Het 
afdwingen van de snelheid gebeurt ahv snelheidsremmers in het verleden 
werden er reeds geplaatst in de Rolleweg, Berkenhagestraat, Loppemsestraat, 
Ichtegemsestraat dit fenomeen zal zich de komende jaren verder zetten. 
 

5. Stationsomgeving Zedelgem. 
Pg 17 Er wordt voorgesteld om de stationsomgeving op te waarderen, veiliger 
en aantrekkelijker te maken en ruimere parkeergelegenheid te voorzien. 
Heeft men garanties dat het station zal behouden worden?  Er was reeds 
verschillende keren sprake van dat het Zedelgems station niet meer zou 
gebruikt worden. Is daar door de NMBS duidelijkheid rond gegeven? 

 
Antwoord : Op heden is er geen sprake dat het station van Zedelgem zal 
afgeschaft worden, enkel de loketten worden gesloten vanaf 2012 mits 
plaatsing van automaten.  
 

6. Neptunusplan De Lijn. 
Pg 18 Er is sprake van een toekomstige sneltram Zeebrugge-Brugge-Torhout. 
Men voorziet dit traject blijkbaar naast de bestaande spoorweg.  In hoeverre 
is dit realistisch uitvoerbaar?  Op vele plaatsen langs dit traject is er 
bebouwing.  Zal de gemeente Zedelgem zomaar meestappen in dit verhaal?  
Zal er moeten overgegaan worden tot onteigeningen om dit traject te kunnen 
realiseren? 
Pg 19 Voor wat betreft de ontsluitende streeklijnen wordt Zedelgem als 
belangrijke halte aangeduid in de trajecten heen en weer richting Brugge.  Er 
wordt echter niet verder gespecificeerd.  Komen er extra bussen bij?  Zal de 
frequentie opgetrokken worden? 



Ook de verbinding met Torhout is belangrijk maar blijkbaar zijn deze niet 
opgenomen in het Neptunusplan. Wat is het concrete voorstel van de 
gemeente aan De Lijn in deze? 
 
Antwoord : Over het project sneltram van De Lijn is er op heden geen enkele 
duidelijkheid. 
Sneltram is een project van De Lijn, maar kan in de toekomst ook een 
samenwerking worden tussen De Lijn en NMBS waarbij het bestaande 
spoornet gebruikt wordt om snelle treinverbindingen op te plaatsen. 
De gemeente mag naar De Lijn toe enkel mogelijke missing links suggereren, 
over de invulling van de lijnen gaat De Lijn zelf. Concrete lijnvoering is in 
handen van De Lijn. De missing link Zedelgem – Torhout komt uitgebreid aan 
bod in het beleidsplan.  
 

7. Pg. 28  Welke maatregelen stelt men voor om ongevallen met fietsers die op 
een voorrangsweg rijden en wagens die deze weg kruisen te vermijden?  Er 
staat in het mobiliteitsplan dat dit op bepaalde plaatsen bv tss Aartrijke en 
Zuidwege een groot probleem vormt.  Hoe wil men dit concreet aanpakken? 
 
Antwoord : Bevoegdheid van A.W.V. AWV zal de fietspaden langs de 
Brugsestraat vernieuwen. Binnen deze plannen zal best ook de veiligheid van 
de oversteekbewegingen mee onderzocht worden. 
 
 

8. Pg 29-30 Inrichting invalswegen door de verschillende kernen.  Er wordt  
gekozen voor gemengd verkeer, dus geen afzonderlijke fietsvoorzieningen. 
Ter hoogte van de komgrenzen wordt gekozen voor poorteffecten.  
Bestaande fietspaden houden op op deze plaatsen en men stuurt de fietser 
als verkeersremmer de baan op.  Heel wat automobilisten houden hier weinig 
rekening mee.  Voor heel wat fietsers bv ouderen en kinderen is dit een 
beangstigende ervaring.  Niet elke fietser durft en is technisch gezien in staat 
zijn plaats te gaan afdwingen op deze plaatsen. Welke maatregelen stelt men 
voor om toch de veiligheid van de zwakke weggebruiker af te dwingen en te 
garanderen? 
 



Antwoord : Ook in het fietsvademecum wordt gemengd verkeer aangegeven 
als beste vorm binnen de bebouwde kommen en snelheidsregimes van 50 
km/u. Door de lintbebouwing is het op veel plaatsen onmogelijk om zonder 
onteigeningen fietspaden aan te leggen. De poorteffecten moeten een 
afremmend effect hebben op het binnenkomend verkeer. Bij de nieuwe 
ontwerpen van fietspaden (cf. Rembertstraat) wordt hier alvast rekening mee 
gehouden. 
 

9. Flankerende maatregelen pg 33 
Voorgestelde maatregelen zijn er vooral opgericht om de zwakke 
weggebruikers bewust te maken van hun positie.  Welke initiatieven zal de 
gemeente nemen om de autogebruiker bewust te maken dat vooral zijn 
houding en rijgedrag zorgt voor een al of niet veilig verkeer? 
 
Antwoord : De bewustmakingsacties zijn gericht op alle weggebruikers. 
Misschien moet de formulering in de nota wat aangepast worden. 
 

10. Handhaving pg 32  Hierbij denkt men blijkbaar vooral aan controles: 
parkeercontrole, snelheidscontrole, fietscontrole,…Controles blijken niet 
voldoende: als men als weggebruiker het gevoel heeft dat het bij controles 
blijft , gaat men vaak de regelgeving met de voeten treden: waar zijn de 
voorstellen om effectief ook beboetend  en bestraffend op te treden tegen 
zware overtredingen? Wat is de visie van het college tov beboetend optreden? 
 
Antwoord : Controles is in veel gevallen ook repressief optreden. Er bestaan 
verschillende soorten controles. Het gemeentebestuur staat zeker positief tov 
beboeten van overtredingen (snelheidscontroles, blauwe zone, parkeren op 
parkeerplaatsen voor gehandicapten,…) 
 
 

Vragen voor Vlaams Belang door Dominique Sneppe 
 

1. Parkeren voor vrachtwagens : zal er aandacht besteed worden aan dit 
probleem ? 

Antwoord : Het parkeren van vrachtwagens is opgenomen in de actietabel, het is 
de bedoeling om voor elke deelgemeente een geschikte locatie te vinden waar 



vrachtwagens zich zonder hinder kunnen parkeren. Deze locatie wordt dan ook 
uitgerust door de gemeente. In Aartirjke is er reeds een dergelijke voorziening 
langs de Steenstraat. 

2. Wordt er overleg gepleegd met vrachtwagenchauffeurs hierover ? 

Antwoord : Indien er zich problemen voordoen of indien er aanpassingen 
gebeuren, dan wordt dit altijd overlegd met de vrachtwagenchauffeurs. Meestal 
in samenwerking met de politie. 

3. Wanneer zijn de resultaten van de fietspadenaudit ter beschikking ? 

Antwoord : De fietsersbond komt de resultaten toelichten op 17 oktober 2011. 

CD&V-Nieuw 

Geen bemerkingen. 
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notule voorlopige aanvaar-
ding gemeenteraad








