
 
 

VERSLAG Commissie Openbare Werken en Mobiliteit van donderdag 02 december 

2021 
 

Aanwezig: Verschoot Nick: voorzitter 
Vandewatere Julie: ondervoorzitter 
Derumeaux Virginie, Verhaeghe Frederick, Dehaudt Dries, Grymonprez Kurt, Baert Rik, 
Renier Veerle: leden 
Maertens Caroline : schepen 
Manhaeve Els, Vanhooren Siska, Jurgen Comptaert, Beauprez Miguel, Vynckier Stefanie: 
deskundigen 

Verontschuldigd: Leenknecht Geert: waarnemend lid 
Afwezig: Carrette Kevin: lid 

 

 

1. Goedkeuring verslag COWM d.d. 21/10/2021 

 Het verslag van de vergadering van de COWM d.d. 21/10/21 wordt goedgekeurd.  

Goedkeuring  
 

 

2. Opvolging vorige commissie. 

  
1.  Evaluatie tractorsluis Katteboomstraat 
 
Bewonersbrief met de evaluatie werd ondertussen verstuurd.  
Er werd toestemming aan AWV gevraagd om verplicht rechtsaf te slaan vanuit de Winkelhoekstraat.  
In eerste instantie werd mondeling meegegeven dat dit niet evident is. Gezien enkel een bord niet 
afdwingbaar zal zijn. Er zullen keerbewegingen gemaakt worden op de Rijksweg wat zeker niet veiliger is 
dan linksaf slaan vanuit de Winkelhoekstraat zelf. 
 
Het intern overleg in AWV is gaande. 
 
2. F361 
 
Mogelijke trajecten voor de F361 zijn afgefietst net voor de zomervakantie 2021 met studiebureau. 
Daarna zijn deze op kaart aangebracht en met alle betrokken gemeenten in een fysisch overleg 
besproken. 
Ook de algemene principes (omrijfactoren, inrichting, kruispuntoplossingen, …) werden besproken. 
Deze worden nu omgezet naar de afgereden trajecten en bilateraal besproken op 26/1/2022. 
Daarna wordt naar de COWM teruggekoppeld. 
 
3. Subsidiedossier blauw-groene aders 
 
Documenten van het subsidiedossier zijn toegevoegd en gepubliceerd in cobra@home bij de vorige 
zitting. 
 
 
  

Aktename Aanvulling Katteboomstraat: 
AWV start een PCV dossier om volgende te onderzoeken en mogelijks uit te voeren: 
* verplicht rechtsaf komende uit Winkelhoekstraat/Katteboomstraat 
* dubbelzijdig fietspad tussen ovonde en Katteboomstraat 

 

 

Informatiepunten 

3. Duurzame kilometers - Optimaal werken voor minder vervuilende kilometers 

 Project wordt ter zitting toegelicht door Elisabeth Wiels.  



Aktename Toelichting door Elisabeth Wiels. 
 
Suggestie uit commissie: 
- misschien nuttig om te informeren bij Farys of er bij hen aanbestedingen lopen 
- kan opgebouwde kennis gedeeld worden met andere 
bedrijven/burgers/intercommunales ... 
 

 

 

4. Conflictvrij maken van verkeerslichtengeregelde kruispunten. STAVAZA. 

 Toegevoegd punt aan de GR dd. 06/09/2021. 
 
De vraag betreft het conflictvrij maken van kruispunten in schoolomgevingen. 
De eerste voorwaarde voor een conflictvrij kruispunt is dat deze uitgerust is met verkeerslichten, want de 
term conflictvrij slaat eigenlijk op de lichtenregeling die ingesteld is in de verkeerslichten. 
 
Maatregelen om kruispunten conflictvrij uit te voeren zijn: 
1. conflictvrij kruispunt: rechtsafslaand gemotoriseerd verkeer is niet langer mogelijk tijdens de 

groenfase van rechtdoorrijdende fietsers 
2. vierkant groen: fietsers en voetgangers hebben groen in alle richtingen, alle andere verkeer 

heeft rood 
3. bruggen en tunnels, complexe kruispunten met veel soorten verkeer worden uitgerust met 

ongelijkgrondse kruisingen zodat de doorstroming van de verkeersdeelnemers gegarandeerd 
blijft 

 
In Izegem zijn slechts 3 locaties waar verkeerslichten aanwezig zijn. 2 daarvan zijn in het beheer van 
AWV. 
 
Advies gevraagd aan AWV/MOW dd. 2/9/2021 voor kruispunten langs N357 
Antwoord AWV dd. 2/9/2021 
Momenteel zijn we bezig met de uitrol van het actieplan verkeerslichten waarbij voor ieder 
lichtengeregeld kruispunt nagezien wordt wat mogelijk is. 
Om dit na te gaan moeten we eerst tellingen uitvoeren waarmee we dan aan de slag kunnen om te kijken 
wat kan. 
Specifiek voor dit kruispunt kunnen we wel al meegeven dat het een compact kruispunt is, zonder 
afzonderlijke opstelstroken wat de opties naar conflictvrij regelen beperkt. In ieder geval gaan we de 
mogelijkheden onderzoeken en u op de hoogte houden. 
 
Aanvullende visie dienst mobiliteit voor kruispunt thv Nieuwstraat: 
Dit kruispunt is gelegen in de fietszone. Gemotoriseerd verkeer moet hier achter de fietser blijven. Rechts 
inhalen is verboden (ook voor fietsers). Conflictsituaties bij rechtsafslaand verkeer zijn theoretisch gezien 
onbestaand (als iedereen de wegcode volgt uiteraard). 
 
Kruispunt Vijfwegen 
Hier is in het ontwerp rekening mee gehouden en zal de regeling met vierkant groen uitgevoerd worden. 
Dit is op zich een conflictvrije oplossing. 
 
 
Standpunt AWV dd. 16/11/2021: 
Krekelmotestraat en Nieuwstraat is niet mogelijk gezien er geen fietspaden zijn weg van het 
kruispunt. De veiligheid is zeker niet de hele cyclus verzekerd bij toelaten van vrij rechtsaf door 
rood. 
 
Verdere stand van zaken kruispunten: 
Er is ook goedkeuring van AWV om de nagels op de kruispunten met voorrang van rechts langs 
de N357 te verwijderen. De planning en uitvoering worden met de technische dienst besproken 
ifv. Weersomstandigheden en mogelijkheden. 
De overige ‘probleem’-kruispunten moeten nog in kaart gebracht worden.  

Aktename  
 

 

5. Update fietsbeleidsplan. 

 Overzicht werd toegevoegd bij dit informatiepunt 
  

Aktename In het overzicht zijn volgende kleurcodes: 
- groen = wat al uitgevoerd is 



- oranje = in voorbereiding 
wat in vetjes is aangeduid = wat bijgekomen is tov vorig overzicht in de commissie 

 

 

6. Lijst procedures 

 

  
 

7. Varia 

 4. Samenwerkingsovereenkomst Fluvius – Stad Izegem : aanleg trage weg Meensesteenweg – 
Woilvenhofstraat 
 

 

Omdat we van de gelegenheid gebruik willen maken om de afwatering die onder 

de school door loopt richting de Bosdreef over dit nieuw openbaar domein af te 

leiden naar de Meensesteenweg wordt een samenwerking aangegaan met 

Fluvius. 

Hierdoor kan ingestapt worden in het raamcontract van Fluvius en wordt het 

studiebureau Jonckheere aangesteld voor dit project. Ook komt Fluvius voor 25 

% tussen in de kost voor de aanleg van de riolering. 

 

Dit schoolgebouw was met kloksifons op deze leiding (gele stippellijn) 

aangesloten waardoor er al eens wateroverlast geweest is in de klassen, en ook 

al eens verzakkingen door een breuk in de leiding. Daarop werd een nieuwe 

leiding geplaatst naast het schoolgebouw en werd dit stuk buis vermoedelijk 

opgevuld door de school. 

In ons stuk dat we proberen te verwerven ligt de bestaande riolering juist onder / 

naast de turnhal van de school, vandaar dat we ze nu preventief willen 

vernieuwen en opvullen om latere problemen te vermijden.  

Dat is de gele pijl op het plan. 

 



 
 

 
 

Plannen zijn er nog niet, maar het voorstel vanuit de stadsdiensten is de aanleg van een 2-sporenpad. 
 
 

 
 
 
 



 
 

5. Fietssuggestiestrook Kokelarestraat 
Voorstel zou zijn om te wachten tot aannemer Verstraete gedaan is met de bouwwerken 
Nu is het ook te koud om de werken uit te voeren, kunnen proberen om het af te spuiten met water 
Kunnen het meenemen in de schoolroutes voor 2022.  
 
Vraag is of er op het fietsroutenetwerk type 2 geen andere locaties meer prioritair zijn. 
 
6. Meedelen stavaza F361  
Terreinbezoek gehad 
Workshop verschillende tracés 
Overleg inrichtingsprincipes 
Bilateraal overleg gepland 26/01 (implementatie principes op mogelijke tracés) 
 
7. Klinknagels 
Proefproject kruispunt Wijngaardstraat – Roeselaarsestraat zijn de klinknagels weggenomen vandaag en 
opgevuld met koude asfalt. We testen hoe dit de winter zal overleven, indien dit goed bevonden wordt doen 
we de andere kruispunten.  
  

Aktename Toegevoegde varia door commissieleden: 
1. Frederik Verhaeghe: 
- veel omvergereden paaltjes oa. N357 
- Mezegemstraat: bloembakken verplaatst? thv nr 28 
- Binnenstraat thv nr 23 verzakking inrijweg => plassen, gevaarlijk voor fietsers 
- Kruispunt Vijfwegenstraat/Kachtemsestraat afgesloten net voor verlof, kan dit niet 
wachten tot na bouwstop (neen, want anders ipv 2 weken 5 weken dat de werken 
zullen stilliggen - onderzoek naar glasvezelleiding is aan de gang) 
2. Veerle Renier: 
- vraag betreffende manier van verbaliseren in de fietszone 
Vaststellingen worden met de drone gedaan – chauffeurs weten niet waar 
geverbaliseerd wordt – daarna worden overtreders uit het verkeer gehaald om te 
verbaliseren – er is ook een anonieme moto of auto om te controleren. Bijkomende 
bemerking – wijkdienst kreeg 2 vaste motards toegewezen 
Zij gaan actief te werk om overtredingen te voorkomen en goede samenwerking met 
diensten (aanvulling van Caroline) 
3. Nick Verschoot: 
- wat met algemene toestand van OV? Fluvius heeft achterstand in herstellingen 
grotendeels weggewerkt 



- timing herstel plateau Kachtem? kan dit nu al? 
Dit wordt beter in het voorjaar gedaan. De werken gaan 30 dagen moeten uitharden. 

 

 

 

De verslaggever,  

Siska Vanhooren 


