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Beste fietsliefhebber en weggebruiker, 

Beste Izegemnaar, 

 

 

 

 

 

 

In een dichtbevolkte stad als Izegem is het belangrijk om er voor te zorgen dat 

mensen zich vlot en veilig kunnen verplaatsen. Een gezonde mobiliteitsmix is hierbij 

essentieel. 

We willen onze stadgenoten dan ook aanmoedigen om vaker de wagen te laten staan 

en de fiets te nemen. Het is niet alleen gezond maar helpt ook de mobiliteitsknoop te 

ontwarren en onze stad leefbaar te houden. 

 

En een pak meer Izegemnaars op de fiets, dat is de uitdaging die we graag aangaan. 

Daarvoor is fietsveiligheid vanzelfsprekend van cruciaal belang. 

 

Met een heuse batterij aan investeringen en maatregelen willen we het de fietser in 

Izegem veilig, comfortabel en aantrekkelijk maken. 

In de meerjarenplanning is een aanzienlijk budget voorzien om een degelijk 

fietsbeleid uit te voeren. 

 

Onze uitgangspunten, doelstellingen en de daaraan gekoppelde acties kunt u 

ontdekken in ons fietsbeleidsplan. 

Dank aan allen die aan dit mooie project heeft meegewerkt. 

 

We hopen dat onze Izegemnaars na het lezen van onze plannen de fietsmicrobe nog 

meer te pakken hebben. 

 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

Caroline Maertens 

Schepen van Fietsbeleid  



p. 6 

 

Fietsbeleidsplan Stad Izegem 2019-2025 versie 1.0 GR19/05/2020 

1. MONITORING, BELEID en ORGANISATIE 
 

1.1 Beleid 

 

Momenteel is er geen uitgestippeld fietsbeleid en heerst er eerder een ad hoc beleid 

voor wat betreft oplossen van meldingen van burgers. De meerjarenplanning die 

goedgekeurd werd in december 2019 biedt wel de mogelijkheid om een echt 

fietsbeleid op maat van Izegem verder uit te werken. Het is ook de beleidsvisie van 

het huidige bestuur om het fietsbeleid via 3 pijlers aan te pakken: 

• Fietsinfrastructuur 

• Fietscomfort 

• Fietsaanmoediging (sensibilisering) 

Dit fietsbeleidsplan is de concrete uitvoering van deze beleidsvisie. 

 

1.2 Monitoring 

 

Om dit fietsbeleid te kunnen evalueren zal het belangrijk zijn om het fietsen te 

monitoren. Izegem beschikt op vandaag niet over effectieve tel- of meetgegevens die 

het huidige fietsgebruik weergeven. Enkel sporadische tellingen in het kader van de 

fietstelweek of naar aanleiding van werkzaamheden zijn ter beschikking.  

Het fietsgebruik zal in eerste instantie langs het fietsnetwerk in kaart worden 

gebracht. Dit voor en na eventuele aanpak van knelpunten langsheen de route. De 

tellingen hiervoor kunnen gemonitord worden door het systeem telraam, wat ook 

het draagvlak bij bewoners kan vergroten.  

In de meerjarenplanning is ook budget voorzien voor een telpaal cfr. Kortrijk. Deze 

zou echter verplaatsbaar moeten zijn, zodat deze ook op verschillende cruciale 

plaatsen kan ingezet worden. 

 

Meetbare doelstellingen van het fietsbeleidsplan 

Naast bovenstaande acties om het fietsbeleid te kunnen evalueren worden ook een 

aantal meetbare doelstellingen geformuleerd: 

 Het gemiddeld aantal fietsers in de fietstellingen langs het fietsnetwerk 

moet over de periode van het fietsbeleidsplan toenemen met 20% 

(nulmeting door systeem telraam) 

 De capaciteit van publieke fietsenstallingen neemt toe met 20% 

(nulmeting bij inventarisatie) 

 Het percentage fietsende bezoekers aan verschillende openbare 

gebouwen neemt toe met minstens 20% (nulmeting door bevraging op 

de verschillende locaties gedurende 1 maand, deze maand wordt dan 

ook als referentiemaand genomen bij evaluatie) 

 

1.3 Organisatie 

 

Binnen de organisatie van de stadsdiensten is geen structureel overleg dat op fietsen 

gericht is. De fietsreflex is nog niet volledig ingeburgerd en hangt sterk af van de 

‘fietsmind’ van de personen die op de verschillende diensten tewerk gesteld zijn.  
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In het kader van andere projecten (zoals kindvriendelijke stad en klimaatteam) zijn 

wel dienstoverschrijdende overlegmomenten gepland en deze kunnen een kapstok 

zijn om het fietsen en het nieuwe fietsbeleid verder binnen de stadsorganisatie 

bekend te maken. In het klimaatoverleg wordt het onderdeel fietsen en fietsbeleid 

een vast agendapunt. 

Binnen de cluster leefomgeving (ruimtelijk ordening, openbare werken, groen, 

mobiliteit) is wel regelmatig overleg en wordt het belang van de fiets al meegenomen 

in nieuwe bouwprojecten en werken. 
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2. VEILIGE FIETSNETWERKEN 
 

Keuze van netwerk 

Een eerste belangrijke stap om te werken aan een sterk fietsbeleid, is het uitwerken van een 

degelijk fietsnetwerk. Uitgangspunten om dit netwerk uit te bouwen zijn: 

 comfortabele fietsroutes die de fietser op een veilige manier van de deelkernen naar het 

centrum van de stad leiden.  

 het is geen louter theoretisch model, maar een realistisch en ruimtelijk uitvoerbaar plan. 

 gebaseerd op advies van de commissie openbare werken en mobiliteit 

 in overleg met de provincie West – Vlaanderen  

Het is de bedoeling dat dit niet bij een theoretisch model blijft, maar een realistisch, 

bruikbaar en ruimtelijk uitvoerbaar plan. Er is dan ook ruimte gelaten voor advies van 

verschillende instanties en gebruikers.  

Met deze toekomstvisie gaat het bestuur verder aan de slag de komende jaren om een 

degelijk fietsnetwerk op het terrein uit te bouwen. 

Keuze van infrastructuur 

Op dit netwerk zal het toepassen van fietspaden, fietsstraten en fietssuggestiestroken de 

leesbaarheid en herkenbaarheid versterken. Hierbij wordt rekening gehouden met volgende 

factoren: 

 Fietspaden: bij de keuze voor het mengen of scheiden van autoverkeer en fietsverkeer, 

wordt uitgegaan van het principe dat bij een snelheidsregime van 50 km/u minstens 

gekozen wordt voor aanliggende fietsinfrastructuur. In een zone 30 wordt meestal 

uitgegaan van gemengd verkeer tenzij de auto-intensiteiten te hoog zijn. In dit laatste 

geval kunnen ook maatregelen overwogen worden om deze intensiteiten te verlagen. 

 Fietsstraten: fietsstraten kunnen toegepast worden indien ze kaderen binnen een groter 

geheel (onderdeel fietszone, hoofdfietsroute of bovenlokale fietsroute) om het belang 

van de fiets op deze straat extra te benadrukken. Belangrijk is dat er een hoge 

fietsintensiteit in deze straat is en de wens om deze nog verder willen verhogen, dat er 

belangrijke fietsbestemmingen in de omgeving aanwezig zijn en tenslotte dat deze 

fietsstraten kaderen binnen het bereikbaarheidsplan.  

 Fietssuggestiestroken: op straten waar gemengd verkeer van toepassing is, kan er voor 

gekozen worden om te werken met fietssuggestiestroken. Dit is geen eigen ruimte voor 

de fiets. De toegepaste breedte is afhankelijk van de breedte van de rijweg. Weliswaar 

wordt doorgaans een breedte van 1,70 m gehanteerd waardoor er een optische 

versmalling van de rijbaan ontstaat. Deze optische versmalling heeft een 

snelheidsremmend effect voor de auto’s alsook benadrukt het de aanwezigheid van 

fietsers in deze straat zodat gemotoriseerd verkeer sneller afstand gaat houden ten 

opzichte van de fiets.   
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2.1 Wat er aan vooraf ging 

 

Alle leden van de commissie openbare werken en mobiliteit brachten verschillende 

routes in kaart. Ook een lijst met bestaande knelpunten voor fietsers werd 

opgemaakt. In combinatie met het bestaande bovenlokale fietsroute netwerk werd 

een eerste voorstel van fietsnetwerk opgemaakt.  

 

2.2 Fietsnetwerk 1.0 

 

Het fietsnetwerk is gebaseerd op volgende uitgangspunten: 

 Fietszone in het centrum van Izegem 

Een fietszone is een aaneenschakeling van fietsstraten. Op die manier wordt het centrum 

van Izegem een fietsvriendelijkere omgeving waar auto’s welkom zijn maar ze mogen de 

fietsers niet inhalen en rijden maximum 30 km per uur. Fietsers mogen de hele breedte 

van de weg (in een éénrichtingsstraat) of rijvak (in een tweerichtingsstraat) gebruiken. 

 Fietssnelwegen 

Fietssnelwegen zijn fietsroutes voor lange afstanden. Er bestaat nog geen officiële 

definitie, maar ze moeten zo ingericht zijn dat je er snel, veilig en comfortabel kan 

fietsen.  

 Bovenlokale fietsroutes 

Functionele verbindingen (voor werken, onderwijs volgen, winkelen...) tussen 

verschillende steden en gemeenten. Dit zijn hoofdassen naar de verschillende 

buurgemeenten.  

 Fietsroutes type 1 

Functionele verbindingen binnen Izegem zelf, die de deelkernen met het centrum 

verbinden. Deze liggen deels op de bovenlokale routes en worden aangevuld met lokale 

verbindingen. 

 Fietsroutes type 2 

Dit is enerzijds een verfijning van het netwerk type 1. 

Anderzijds geeft het de fietsers de keuze om niet langs de drukke invalswezen het 

centrum te bereiken, maar eerder via rustiger lokale wegen. 
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2.2.1 Bovenlokaal fietsroutenetwerk 

  

F36 

F361 
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Binnen het bovenlokale fietsroutenetwerk zijn 2 routes als fietssnelweg geselecteerd: 

 F36, directe verbinding langs het Kanaal Roeselare-Leie 

Fietssnelweg F36 legt de link tussen woonkernen en industrieterreinen. Van Roeselare 

naar Izegem, Ingelmunster, Oostrozebeke en Wielsbeke langs het water. Dit traject 

wordt in samenwerking met de Vlaamse Waterweg verder geoptimaliseerd. 

 F361, Roeselare Kortrijk 

De F361 legt de link tussen Kortrijk en Roeselare. Het traject moet nog geoptimaliseerd 

worden, zowel wat de selectie betreft als de inrichting op het terrein. Dit is een proces 

dat in verschillende fases zal gebeuren. Hiervoor is een studie lopende bij het 

Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid. 

 

Verder zijn nog 4 routes nader te onderzoeken, nl. 

 De verbinding van Lendelede naar Izegem is momenteel aangeduid via de 

Lendeleedsestraat. Mogelijk is een veiliger route te realiseren via de Katteboomstraat. 

 De verbinding Meulebeke – Roeselare verloopt nu via de Meulebeeksestraat – 

Manestraat – Rhodesgoed – Mezegemstraat. Hier is overleg met de provincie en 

buurgemeenten nodig met het ook op een fietsvriendelijker inrichting. 

 De verbinding van de nieuwe ziekenhuissite in Roeselare, via de fietstunnel 

Minervastraat naar het centrum van Izegem werd geselecteerd als bovenlokale route 

n.a.v. de opmaak van het mobiliteitsplan in 2012 maar staat niet op het netwerk 

ingetekend. Dit werd nog niet digitaal aangepast op het Geoloket. 

 Wandel op de Mandel wordt verder doorgetrokken tot aan Dam. Van hieruit wordt 

onderzocht om een fietspad aan te leggen langs de Noordkaai tot aan de 

jachthaven/Sasstraat. Dit is een ontsluitingsweg voor fietsers om de industriezone te 

bereiken. 
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2.2.2 Fietszone centrum Izegem 

 
 

Concreet betekent dit dat volgende straten, fietsstraten zijn/worden: 

 Roeselaarsestraat, tussen Ommegangstraat en  rotonde Dirk Martenslaan 

 Marktstraat 

 Grote Markt 

 Kasteelstraat 

 Brugstraat, tussen Dirk Martenslaan en Grote Markt 

 Hallestraat 

 Ketelstraat 

 Nieuwstraat 

 Korenmarkt 

 Wolvestraat 

 Stationsstraat 

 Kruisstraat 

 Wijngaardstraat 

 Melkmarkt 

 Melkmarktstraat 

 Hondstraat 

 Baron de Pélichystraat 
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 Sint – Tillostraat 

 Kloosterstraat 

 Kerkstraat 

 Kerkplein 

 Papestraat 

 Meensestraat 

 Sint – Amandsstraat 

 Krekelstraat, tussen Baron de Pélichystraat en Sint – Pietersstraat 

 Sint – Pietersstraat 

 Werkhuizenstraat 

 Meiboomstraat 

 Schoolstraat, tussen Meensestraat en Burgemeester Vandenbogaerdelaan 

 

De Dirk Martenslaan op zich werd voorlopig niet meegenomen binnen de fietszone. Dit 

omdat de huidige aanleg, de intensiteit en de aard van het verkeer niet in overeenstemming 

is met dat van een fietsstraat. Wanneer de nieuwe bib/kunstacademie in opbouw is, wordt 

best een ontwerp voor de Dirk Martenslaan opgestart, voor in het gedeelte vanaf de 

Strobbesite tot aan de Brug-straat. De intentie kan zijn om het gemotoriseerd verkeer te 

beperken en bezoekers te leiden naar de gratis parking P1 en P2. Doorgaand verkeer kan dan 

ontmoedigd worden, ten gunste van het fietsvriendelijker maken van het centrum. Dit kan 

dus een 2de fase binnen de aanleg van een fietszone zijn.  

Deze projectzone wordt meegenomen in de opmaak van het bereikbaarheidsplan voor 

Izegem. 
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2.2.3 Fietsroutes type 1 
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Aanvullend aan het bovenlokale functionele fietsroutenetwerk worden een aantal lokale 

functionele hoofdroutes geselecteerd. Op deze routes wordt ernaar gestreefd om de 

bestaande wegenis op een fietsvriendelijke manier in te richten. Deze tracés zijn zo 

rechtstreeks mogelijk. 

Om aansluiting te maken met de fietszone in het centrum wordt de bestaande zone 30 met 

gemengd verkeer uitgebreid. 

 

De lokale fietsroutes type 1 zijn: 

 De as Ingelmunstersestraat – Baronstraat – Kachtemsestraat 

 Rumbeeksestraat – Sasbrug – Potaardestraat – Ambachtenstraat 

 Hogestraat 

 Fietspad van ziekenhuissite Roeselare – tunnel Minervastraat – fietspad naast Frunpark – 

Europalaan – Heilig Hartstraat 

 Molstraat – Kokelarestraat – Hazelaarstraat – aansluiting fietspad Minervastraat 

 Kortrijksestraat 

 Winkelhoekstraat – Katteboomstraat – Lendeleedsestraat – Gentseheerweg 

 Vlietmanstraat 

 Gentseheerweg 

 Italianenlaan 

 Fietspad tussen VTI en Dirk Martenslaan 

 Brugstraat 

 Vredestraat 

 Dam – Noordkaai 
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2.2.4 Fietsroutes type 2 
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Er worden lokale fietsroutes type 2 geselecteerd. Deze hebben een dubbele functie: 

 De maaswijdte van het lokale fietsnetwerk verkleinen en zo binnen bestaande wijken 

een aansluiting te voorzien op het hoofdnetwerk. 

 De fietsers de keuze te laten om een alternatieve route te nemen die mogelijks minder 

direct is, maar langs rustiger wegen. 

Routes die geselecteerd werden als fietsroute type 2: 

 Haaipanderstraat – Merelstraat – Anne Frankstraat – 16de Linie Regimentstraat 

 Ghistelstraat – Nachtegaalstraat 

 Hondsmertjesstraat 

 Prins Albertlaan (ontsluiting bedrijven) 

 Abelestraat 

 Kardinaal Cardijnlaan – doorsteek naar Steenovenstraat – Steenovenstraat – domein de 

Krekel 

 Krekelstraat, tussen N36 en Ommegangstraat 

 Slagmeersenstraat 

 Prinsdomlaan – Ter Elststraat 

 Woestijnstraat – Wolvenhofstraat – Kokelarestraat – Vijverhof – Odiel Spruyttestraat 

 Kokelarestraat – Klijtstraat – oversteek N36 

 Blekerijstraat 

 (mogelijk nog aan te vullen met Lodewijk De Raetlaan / alternatief is een type bijmaken 

voor ontsluiting bedrijventerreinen). 

 

2.2.5 Deelkern Kachtem, Emelgem, Bosmolens 

 

In de meerjarenplanning 2020 – 2025 is ook de heraanleg van het Dorpsplein Emelgem en 

het Kachtemsplein voorzien. Dit moment wordt aangegrepen om ook hier het verkeer nader 

te bekijken. Deze 2 locaties worden ook meegenomen in de studie bereikbaarheidsplan, die 

opstart in maart 2020. Het streefdoel is hier eveneens om deze deelkernen fietsvriendelijker 

te maken. 

 

2.2.5.1 Emelgem 
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In Emelgem is de as Stijn Streuvelstraat – Italianenlaan een hele belangrijke voor 

fietsers. Er zijn ook 2 scholen in deze omgeving gevestigd, waar op vandaag variabele 

zone 30 is ingevoerd. Hier wordt de suggestie gedaan om in de Stijn Streuvelstraat 

een fietsstraat in te richten en in de dorpskern een vaste zone 30 in te voeren die de 

2 schoolomgevingen verbindt.  

2.2.5.2 Kachtem 

 

 

In Kachtem is al een vaste zone 30 ingevoerd. Er wordt onderzocht of de 

Hondsmertjesstraat een fietsstraat kan worden die de 2 fietsroutes type 1 verbindt 

(Hogestraat en Kachtemsestraat). 

2.2.5.3 Bosmolens 

De kern van de Bosmolens heeft op zich een andere structuur en wordt doorsneden 

door 2 grote assen, nl. Leenstraat en Meensesteenweg. Het dorpsplein is momenteel 

volledig door parkeerplaatsen ingenomen. Hier zal nog meer onderzoek noodzakelijk 

zijn om tot een leefbare kern te komen. 

2.3 Onderzoek uitbreiding zone 30-gebieden 

 

Naast het bepalen van concrete fietsroutes, kan het fietsen ook veiliger gemaakt worden 

door op bepaalde trajecten en locaties de snelheid van het gemotoriseerd verkeer te 

verlagen naar max. 30 km/u. Hierbij wordt vooral nagedacht aan locaties die specifiek voor 

kinderen een attractiepool zijn, zijnde  

 Schoolomgevingen 

 Sportinfrastructuur 

Specifiek in schoolomgevingen wordt gekeken of het invoeren van een vaste zone 30 

wenselijk en haalbaar is. 
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2.3.1  Schoolomgevingen  

 

Sint – Vincentius Kachtem:  

Wanneer de Hondsmertjesstraat een fietsstraat wordt, kan in het verlengde hiervan de 

variabele zone 30 vervangen worden door een vaste zone 30. Hierbij wordt dan ook de zone 

30 aan het rusthuis mee opgenomen. 

 

Prizma Sint – Pieter Emelgem – Prinsessestraat: 

De schoolomgeving wordt mee opgenomen in de vaste zone 30 bij de heraanleg van het 

Emelgemseplein. 

 

Prizma Sint – Pieter Emelgem – Reigerstraat: 

Hier zijn ook elementen die het invoeren van een vaste zone 30 motiveren: 

 Merelstraat maakt deel uit van het fietspooltraject 

 De Merelstraat, tussen de Reperstraat en de Reigerstraat is een smalle weg 

 De toegang tot de sportterreinen van Emelgem liggen in de onmiddellijke nabijheid 

 De wijken Monseigneur De Keyzerstraat en Ferdinand Snellaertstraat zijn al als vaste 

zone 30 ingericht. Ook Hertogstraat en Markiesstraat worden best meegenomen. 

 In de Merelstraat zijn al verkeersdrempels aangebracht. 

 

De Kleine Tovenaar: 

Hier is reeds een bestaande vaste zone 30 ingevoerd. 

 

Prizma Sint – Rafael:  

De Baronielaan is een belangrijke invalsweg voor het centrum. Momenteel wordt hier bij 

begin en einde van de school een schoolstraat ingericht, over de middag niet. Hiervoor is een 

wegomlegging voorzien. Echter is deze schoolstraat sterk afhankelijk van de inzet van 

vrijwilligers. Een vaste zone 30 zou de veiligheid ook buiten deze schooluren en over de 

middag verhogen. Deze wordt best in de volledige Baronielaan ingericht, gezien hier ook 2 

oversteken zijn van lokale fietsroutes type 2.  

 

Prizma De Stadsparel en Prizma De Zonnebloem: 

Deze schoolomgevingen liggen in de uit te breiden vaste zone 30 voor het centrum. Hier zijn 

bijgevolg geen bijkomende maatregelen nodig. 

 

Go! Bellevue: 

Hier werd enkele jaren terug reeds een vaste zone 30 ingevoerd. 

 

Prizma Heilig Hart: 

Deze school is gelegen langs een gewestweg N357. Deze werd recent heringericht en 

voorzien van een variabele zone 30. De hoofdingang voor voetgangers is gelegen in de 

zijstraat, Sint – Antoniusstraat. Hier kan een vaste zone 30 zinvol zijn, echter is de situatie 

daar van die aard dat sneller rijden in de praktijk bijna onmogelijk is (heel smal). 
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Prizma Heilige Familie Bosmolens: 

De hoofdingang ligt momenteel in de Leenstraat. Echter is de schoolomgeving hier ruimer en 

ook gedeeltelijk in de Meensesteenweg gelegen. Ook hier kan een vaste zone 30 zinvol zijn 

omwille van volgende: 

 Oversteek fietssnelweg F361 ter hoogte van de Oude Iepersestraat 

 Oversteek naar het Ter Beursplein en kerk waar een kiss&ride-zone voor de school 

ingericht werd 

 Oversteek aan de Bosdreef, waar veel wandelaars en lokale fietsers uit de wijk 

oversteken naar richting het Provinciaal domein Wallemote-Wolvenhof. 

 

Prizma VTI: 

De schoolomgeving wordt mee opgenomen in de vaste zone 30 bij de heraanleg van het 

Emelgemseplein. 

 

Prizma Middenschool en Prizma Campus IdP: 

Deze schoolomgevingen liggen in de uit te breiden vaste zone 30 voor het centrum. Ook in 

huidige situatie zijn alle toegangen in een vaste zone 30 gelegen. Hier zijn bijgevolg geen 

bijkomende maatregelen nodig. 

 

Prizma Campus College: 

Alleen de hoofdingang langs de Burgemeester Vandenbogaerdelaan ligt momenteel niet in 

een zone 30. Langs deze weg is een vrijliggend fietspad aangelegd, waardoor de noodzaak 

om hier een vaste zone 30 in te voeren niet dwingend is. 
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2.3.2 Sportinfrastructuur 

 

Vrije tijdssite Noord en Zuid:  

Er is reeds een bestaande vaste zone 30 in een deel van de Heilig Hartstraat en de 

Ommegangstraat.  

De Sint – Jorisstraat is gelegen in de uit te breiden zone 30 voor het centrum. 

Het gebied gelegen tussen de Krekelmotestraat, Heilig Hartstraat, Ommegangstraat, Sint – 

Jorisstraat, N36 is volledig doorweven van trage verbindingen. Hier is ook het JOC gelegen, 

wat een attractiepool is voor de jongeren. Redenen genoeg om dit volledige gebied als zone 

30 uit te rusten. 
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2.4 Doorsteekjes in het stadsweefsel 

Op wijkniveau zijn ook een aantal doorsteken en functionele verbindingen aanwezig die voor 

fietsers en wandelaars heel nuttig kunnen zijn. Deze doorsteekjes verfijnen de mazen. Ze 

vergroten de doorwaadbaarheid van de wijken. De loop- en fietsafstanden worden door die 

‘slimme’ schakels verkort, waardoor mensen meer fietsen en te voet gaan en voor korte 

afstanden minder geneigd zijn de auto nemen  
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2.5 Bekendmaking van het fietsnetwerk 

 

Het is niet alleen belangrijk om een fietsnetwerk vast te leggen, het moet ook 

bekendgemaakt worden bij de (potentiële) gebruikers. De stad zal zich actief inzetten om dit 

netwerk zo goed mogelijk bekend te maken. 

In eerste instantie zal dit gebeuren door de kaart digitaal beschikbaar te maken. Op die 

manier is ze ter beschikking van scholen, bedrijven, verenigingen ….  

Het fietsroutenetwerk zal ook in Izine gepubliceerd worden. Ook wanneer werken uitgevoerd 

worden om dit netwerk te optimaliseren, zal dit via dit kanaal bekend gemaakt worden. 

Verder wordt ook werk gemaakt om de hoofdroutes vanuit de deelkernen naar de fietszone 

in het centrum te bewegwijzeren. Hierbij wordt het accent gelegd op de tijd die je fietst naar 

het centrum. 

 

2.6 Integratie van het fietsnetwerk binnen de werking van de stad 

 

Het fietsnetwerk moet ook geïntegreerd worden binnen de werking van de stad. Hierbij 

wordt gedacht aan: 

 Fietsroutes opnemen in het winterbestrijdingsplan en in het veegplan 

 Meer aandacht voor handhaving langs deze routes voor bvb. foutparkeren, innames 

openbaar domein. 

 Bij het afleveren van signalisatievergunning langs deze routes wordt extra aandacht 

besteed aan de fietsers en de omleiding voor de fietsers. 

 Bij vernieuwen van verlichting langs deze trajecten wordt ook hier met de fiets rekening 

gehouden (vb. aan oversteekplaatsen aangepaste verlichting) 
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3. ONTWERP EN INFRASTRUCTUUR 
 

3.1 Actietabel knelpunten 

 

Aan de hand van het goedgekeurde fietsnetwerk wordt een actietabel opgemaakt met 

knelpunten die aangepakt moeten worden. Hierbij wordt rekening gehouden met prioriteit, 

kansen binnen geplande openbare werken, timing en beschikbare budgetten. Deze 

knelpunten worden ook op kaart aangeduid, zo kan per route opgevolgd worden welke 

knelpunten al opgelost zijn. 

De actietabel maakt integraal deel uit van dit document en wordt in bijlage toegevoegd. 

 

Voor de timing wordt gewerkt met 3 periodes: 

 KT – korte termijn   uit te voeren in 2020 - 2021 

 MLT – middellange termijn  uit te voeren in 2022 - 2025 

 LT – lange termijn   uit te voeren in volgende legislatuur  

Waar mogelijk zijn ramingen toegevoegd. Soms zijn projecten opgenomen in een ander 

openbaar werk of is eerst meer studiewerk nodig om tot een concrete oplossing te komen. 

Naast stadsprojecten  zijn er ook nog fietsfondsprojecten, projecten van AWV en De 

Waterweg, Infrabel, … 

Deze werken zijn dan ook moeilijk afzonderlijk te budgetteren.  
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4. FIETSPARKEREN 
 

Het fietsparkeerplan heeft als doel er voor te zorgen dat iedere fietser zijn fiets comfortabel 

kan stallen. Als we meer Izegemnaren op de fiets willen krijgen, vooral voor korte afstanden, 

moeten deze eerst en vooral goed bereikbaar zijn. Dat wil ook zeggen op een veilige en liefst 

droge manier.  

Door het aanbieden van voldoende kwalitatieve fietsstallingen wordt ook vermeden dat op 

sommige locaties overlast ontstaat door geparkeerde fietsen.  

 

4.1 Methodiek 

 

Een eerste belangrijke stap is het inventariseren wat momenteel al beschikbaar is aan 

fietsstallingen in Izegem. De inventarisatie zal gebeuren met Velopark. Dit is een digitaal 

platform met alle informatie over fietsstallingen , het  type stalling, capaciteit, overkapping, 

diensten, … Steden en gemeenten, maar ook vervoersbedrijven zoals de NMBS en De Lijn, of 

private stallingseigenaars kunnen de informatie over hun stalling op het platform aanbieden. 

 

Uit de inventarisatie zal blijken op welke locaties nood is aan extra parkeercapaciteit.  

Op korte  termijn worden de huidige leemtes in het fietsparkeeraanbod opgevuld.  

Op langere termijn moet een fietsparkeerstrategie de stad voorbereiden op een doorgroei 

naar een echte  fietsstad. Hiervoor zal moeten nagedacht worden over een 

fietsparkeernorm. In de huidige woonverordening is reeds een fietsparkeernorm 

opgenomen. Voor andere functies zouden ook best richtlijnen rond fietsparkeren opgemaakt 

worden. 

 

4.2 Parkeren met een openbaar karakter 

 

Aan alle openbare gebouwen, aan haltes openbaar vervoer en in het centrumgebied 

engageert de stad zich om voldoende degelijke fietsenstallingen te voorzien. Hier wordt ook 

met buitenmaatse fietsen rekening gehouden. Binnen de Vervoerregio worden ook een 

aantal mobipunten op grondgebied Izegem voorzien. Bij deze mobipunten, zullen afhankelijk 

van het type mobipunt, ook voldoende fietsstallingen voorzien worden.  

 

In de stationsomgeving wordt  een bewaakte fietsenstalling ingericht. Hiervoor worden ook 

samenwerkingsmogelijkheden met de NMBS verder onderzocht. 

 

Bij openbare evenementen dient de organisator te zorgen voor voldoende 

fietsparkeerplaats. Deze kunnen eventueel ontleend worden bij de stad, dienst 

evenementen. 

 

4.3 Parkeren voor stadspersoneel 

 

Ook het stadspersoneel willen we zoveel mogelijk op de fiets. Daarom is het ook belangrijk 

om hier te investeren in kwalitatieve fietsstallingen. Deze fietsenstallingen worden mee 

opgenomen in de inventarisatie, alsook wordt per locatie een bevraging gedaan of 

voldoende fietsparkeermogelijkheden zijn. Op die manier vervult de stad ook haar 

voorbeeldfunctie voor andere bedrijven in Izegem. 
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4.4 Parkeren met een privaat karakter 

 

In buurten waar veel woningen voorkomen zonder garages, voortuinen , … of andere 

fietsparkeermogelijkheden voorziet de stad kwalitatieve fietsstallingen. In eerste fase 

worden 2 fietsboxen aangekocht en als proefproject opgesteld op de parking aan de hoek 

van de Dweersstraat – Meensestraat en de parking Heilig Hartstraat (of in de buurt ervan). 

Bewoners uit omliggende straten kunnen dan een fietsparkeerplaats huren in dergelijke box. 

 

In nieuwbouwprojecten worden richtlijnen voor fietsparkeren meegegeven. 

Voor woningbouw zijn deze opgenomen in de woonverordening. 

Voor andere grote projecten worden deze momenteel in het advies mobiliteit meegegeven. 

Er wordt onderzoek gedaan hoe ook deze in een verordening kunnen opgenomen worden. 

 

4.5 Aanpak van weesfietsen 

 

Weesfietsen zijn fietsen die niet meer opgehaald of gebruikt worden. Dit kunnen zowel 

fietswrakken zijn, maar ook nog degelijke fietsen.  

In het huidige politiereglement is een max. parkeerduur voor fietsen vastgelegd van 3 weken. 

Om de capaciteit van de fietsenstallingen optimaal te houden, wordt doelgericht werk 

gemaakt van de opruiming van weesfietsen. Ervaring leert dat ook het verwijderen van 

verwaarloosde fietsen uit een fietsenstalling de algemene netheid en subjectieve veiligheid 

van de stalling verhoogt.  

 

4.5.1 Openbare fietsenstallingen 

 

Er wordt een aanpak op 2 niveaus voorgesteld: 

 Halfjaarlijkse opruiming 

 Jaarlijkse opruiming 

Openbare fietsenstallingen die heel frequent gebruikt worden, worden best halfjaarlijks 

gecontroleerd en opgeruimd. Hierbij wordt in eerste instantie gedacht aan  

 de fietsenstallingen rond het station  

 centrale fietsenstallingen in het centrum (Grote Markt, Marktstraat, Melkmarkt) 

Alle overige fietsenstallingen bij openbare gebouwen worden jaarlijks opgeruimd. 

Hierbij worden verwaarloosde en achtergelaten fietsen  van een label met uitleg en datum 

voorzien. Na 3 weken wordt opnieuw gecontroleerd en worden onaangeroerde fietsen uit de 

rekken verwijderd. Deze fietsen worden gecontroleerd en ingevoerd in de databank 

www.gevondenfietsen.be en gedurende 3 maanden gestockeerd bewaard door de 

technische dienst van de stad. Na 3 maanden worden deze fietsen gedoneerd aan de 

kringwinkel, die ze ofwel recycleert ofwel herstelt zodanig dat deze terug gebruikt kunnen 

worden. 

4.5.2 Individuele weesfietsen 

 

Onbeheerde, achtergelaten, niet op slot zijnde fietsen worden door de verkeersdienst 

opgehaald. Ook deze worden gecontroleerd en ingevoerd in de databank gevonden fietsen. 

http://www.gevondenfietsen.be/
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5. FIETSCULTUUR EN CAMPAGNES 
 

Fietsen wordt steeds belangrijker. Niet alleen als louter verplaatsingswijze, maar ook als 

onderdeel van een gezonde en duurzame levensstijl. De stad wenst deze fietscultuur in 

Izegem te versterken en zichtbaar maken in het straatbeeld.  

 

5.1 Voorbeeldfunctie 

 

De stad wil op zich ook een voorbeeld geven en zelf meer personeel op de fiets 

krijgen. Dit niet alleen in woon – werkverkeer, maar ook voor dienstverplaatsingen 

tijdens de werkuren.  

Hiervoor wordt een fietslease project opgezet voor het personeel, worden enkele 

elektrische dienstfietsen aangekocht voor dienstverplaatsingen en worden ook 

elektrische bakfietsen aangekocht. Deze laatste worden uitgeleend aan Izegemse 

burgers. 

Ook het schepencollege zal zijn voorbeeldfunctie opnemen en engageert zich om 

meer verplaatsingen met de fiets doen.  

 

5.2 Fietsverzamelpunten 

 

Er worden fietsverzamelpunten ingericht voor de schoolgaande jeugd. Dit zijn 

locaties waar jongeren op elkaar kunnen wachten, om gezamenlijk het laatste deel 

van hun woon – schooltraject af te leggen. Op die manier zijn zij in groep beter 

zichtbaar.  

Concrete locaties voor deze fietsverzamelpunten zijn: 

 Vijfwegenstraat, ter hoogte van de rotonde 

 Meensesteenweg, ter hoogte van de toegang naar de fietstunnel 

Op langere termijn kunnen op vraag van de jeugd zelf nog andere dergelijke locaties 

voorzien worden. Ook de uitrusting en uitzicht van dergelijk plaats kan in overleg 

met de jongeren zelf gebeuren. 

5.3 Bekendmaken fietsnetwerk 

 

Het fietsnetwerk wordt digitaal beschikbaar gemaakt. Er wordt ook actief 

communicatie gevoerd over verbeteringen aan de fietsinfrastructuur. 

Om nieuwe inwoners in Izegem wegwijs te maken wordt het fietsnetwerk op kaart 

meegegeven in het welkomstpakket die ze bij inschrijving ontvangen. Er wordt ook 

een fietstocht uitgestippeld om hen wegwijs te maken naar belangrijke 

attractiepolen in Izegem (bib, cultureel centrum, stadhuis, zwembad, ….).  

 

5.4 Campagnes 

 

Er worden verschillende sensibiliserende acties op touw gezet om meer mensen op 

de fiets te krijgen: 

 Kijk, ik fiets! wordt 2 x per jaar georganiseerd 

 Dinsdag fietsdag voor stadspersoneel 

 Testkaravaan voor stadspersoneel en voor inwoners 
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 Uitlenen van elektrische bakfiets 

 Fietsen voor volwassenen 

 Ebike workshop 

 … 

 

5.5 Deelfietsen 

 

Er wordt onderzocht of het huidige Blue-bike aanbod voldoende is en of er 

bijkomende locaties voor deelfietsen moeten voorzien worden.  

Ook wordt de mogelijkheid van een fietsbib onderzocht. Een kind ontgroeit zijn 

fietsje bijzonder snel en de (commerciële) druk om regelmatig met een nieuwe 

tweewieler uit te pakken neemt sneller toe dan de portemonnee kan volgen. Bij de 

fietsbib kan je een kinderfiets, die is nagezien en in orde gebracht, ontlenen tegen 

een voordelig tarief. 
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6. DIENSTEN EN SERVICES 
 

6.1 Bewaakte fietsstalling 

 

In het stadcentrum zijn al op enkele locaties beveiligingscamera’s aanwezig. Deze 

blijken nog onvoldoende om vandalisme en fietsdiefstallen in de onmiddellijke 

stationsomgeving te vermijden. Er wordt dan ook werk gemaakt van een 

fietsenstalling met toegangscontrole. De stalling is  dan 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 

toegankelijk via een elektronische poort die met een code of badge geopend kan 

worden. Er kunnen verschillende abonnementsformules uitgewerkt worden, van 1-

dagticket tot maand- of jaarabonnementen. 

Ook de mogelijkheid om in de bewaakte stalling gebruik te maken van een locker 

wordt onderzocht. Een locker is een kastje dat met een code kan afgesloten worden 

waarin je zaken kunt bewaren die je niet nodig hebt tijdens het fietsen of pendelen. 

Enkele lockers kunnen voorzien worden van een stopcontact bedoeld voor het laden 

van de batterij van elektrische fietsen. 

 

6.2 Deelfietsen 

 

In Izegem kan je gebruik maken van Blue-bike. Via het derde betalersysteem betaal je 

als gebruiker slecht €1,15 per rit. Dit systeem wordt maximaal gepromoot als 

oplossing voor de laatste kilometerverplaatsing in het woon- werkverkeer, bij 

evenementen en om bezienswaardigheden in de stad te ontdekken. 

Binnen de Vervoerregio wordt voorgesteld om de deelfietsen op te nemen binnen de 

Vervoerregio. Op die manier wordt een uniform systeem voorzien binnen de 

volledige regio en worden ook andere mobipunten van het zelfde fietsdeelsysteem 

voorzien. 

 

6.3 Fietsgraveren 

 

Om fietsdiefstallen tegen te gaan worden fietsen gratis gegraveerd bij de lokale 

politiepost of bij de Izegemse fietsenhandelaar. Ook wordt deze dienst door de 

politie aangeboden op een aantal lokale evenementen. 

 

6.4 Buck-e 

 

Alle lagere scholen nemen deel aan de fietsbeloningscampagne Buck-e. Hierbij 

worden lagere schoolkinderen gestimuleerd om met de fiets naar school te komen.  

Na evaluatie wordt overwogen om deze actie ook voor andere doelgroepen uit te 

breiden: 

 Stappers 

 Secundaire scholen 

 Stimuleren gebruik fietstunnels 

 Stadspersoneel 

 


