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“NAAR EEN 
VERKEERSVEILIG, 

GROEN EN LEVENDIG 
STADSCENTRUM”

Voor je ligt een ambitieus plan. Een plan 
om de verkeersveiligheid in en naar het 
stadscentrum te verhogen en daarnaast 
heel wat groene, gezellige ontmoetings-
plekjes in de stad te creëren. 
 
De voorbije tien jaar deden zich bijna  
50 ongevallen met fietsers en voetgangers 
voor op en rond de centrumbrug. Dat is 
te veel. De stad wil deze cijfers drastisch 
verminderen. We doen dat door de 
centrumbrug op te delen en de fietsers  
en voetgangers volledig te scheiden van 
het gemotoriseerd verkeer. De vrij-
gekomen ruimte richten we groen in,  
als een heus brugpark. 

De omgeving van de centrumbrug en 
de Korenmarkt wordt zo niet alleen een 
pak verkeersveiliger, we verfraaien er ook 
het uitzicht.  Meer groen, aangename 
terrasruimte op de Korenmarkt en 
gezellige ontmoetingsruimte zijn daarbij 
de doelstellingen. 

Die gezellige ontmoetingsruimte trekken 
we graag door naar de Melkmarkt, een van 
de mooiste pleintjes in onze stad. Door 
het plein te ontharden, te vergroenen en 
gezellig in te richten, maken we van de 
Melkmarkt een bruisende plek. 

Ook op de Dam in Emelgem liggen 
heel wat kansen om te ontharden en 
te vergroenen. Door een knip in de 
Noordkaai kunnen we Wandel op de 
Mandel verder doortrekken en langs  
het kanaal een fiets- en wandelpad  
met aantakking op de centrumbrug 
aanleggen. 

Om het stadscentrum optimaal bereikbaar 
te houden voor alle weggebruikers vanuit 
alle rijrichtingen, zal de verkeerssituatie in 
enkele omliggende straten wijzigen.  
Zo creëren we voldoende ruimte voor alle 
weggebruikers in het hart van de stad.
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Brug over kanaal

Melkmarkt

Brug vanaf de rotonde

Korenmarkt

Dam
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HET BRUGPARK:  
EEN NIEUW  

GROEN JASJE VOOR  
DE CENTRUMBRUG 

 
In 2023 plant de Vlaamse Waterweg 
noodzakelijke renovatiewerken aan de 
centrumbrug. Ze zullen de voegen van de 
brug vernieuwen om verdere insijpeling in 
de brug te vermijden. 

De stad wil deze werken aangrijpen om 
de centrumbrug veiliger in te richten. 
Bovendien kunnen we van de gelegenheid 
gebruik maken om meer groen in het 
stadscentrum te brengen door de brug te 
vergroenen. We creëren op de westelijke 
kant (kant Roeselare) van de brug  één 
lange, groene fiets- en wandelzone. Alle 
autoverkeer wordt volledig gescheiden van 
fietsers en voetgangers op de oostzijde 
(kant Ingelmunster) van de brug. 

Van rotonde Vijfwegen naar  
de Korenmarkt met de fiets  
of te voet 
Op de centrumbrug zijn zowel de rijweg,  
het fietspad, als de voetgangerszone van 
elkaar gescheiden door groenstroken.  
Naast het voetpad is een ruime groen-
strook met bomen voorzien.

Op de brug worden twee fietsaftakkingen 
ontwikkeld. Een eerste fietshelling landt 
op de Noordkaai en geeft de fietser een 
rechtstreekse aansluiting met het fietspad 
op Wandel op de Mandel. De fietser 
rijdt zo volledig autovrij richting Dam, 
Prinsessestraat en Ingelmunster. 
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Op de brug over het kanaal creëren grote 
bloembakken met planten en kleine bomen 
extra beleving. Fietsers en voetgangers 
kunnen er uitrusten en genieten van het 
uitzicht in een groen kader. 

De tweede fietshelling bevindt zich op de 
huidige op- en afrit voor auto’s naar de 
Prins Albertlaan. Deze op- en afrit wordt 
nu exclusief voor voetgangers en fietsers 
ingericht. Deze fietshelling zal rechtstreeks  
in de Vaartstraat landen, en dus niet langer  
in de Prins Albertlaan. Zo creëren we een 
vlotte verbinding naar de fietssnelweg F36 
langs de Zuidkaai en verhogen we de  
fietsveiligheid op het kruispunt met de  
Prins Albertlaan. 

Wie naar het centrum wil, fietst verder 
over de brug naar de Korenmarkt. Ook 
hier zal een groenstrook de fietsers van de 
automobilisten scheiden. Verderop slaan 
wagens links de Ketelstraat in, richting 
Grote Markt. Als fietser vervolg je je weg 
richting de Nieuwstraat, de Hallestraat,  
de Melkmarktstraat of de Korenmarkt.

Voor hulpdiensten blijft het steeds 
mogelijk om vanaf de Korenmarkt  
de brug op te rijden richting Emelgem.  
Zo garanderen we de snelst mogelijke 
hulp. 



12 13

E

E E

E E

E

Ontwerpplan 
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De centrumbrug met de auto 
Wie met de auto over de centrumbrug wil, kan 
dit nog steeds in beide richtingen. De bestaande 
oprit aan de Prins Albertlaan wordt heringedeeld 
en wordt een op- en afrit. Alle autoverkeer 
concentreert zich dus aan de oostzijde van de 
brug, volledig veilig afgescheiden van fietsers en 
voetgangers. Wie van de rotonde Vijfwegen komt 
en naar het centrum wil, kan rechtdoor blijven 
rijden zoals vandaag, maar wordt ter hoogte van de 
Korenmarkt afgeleid naar de Ketelstraat en komt 
op de parking op de Grote Markt terecht. Onze 
handelskern blijft dus perfect bereikbaar.

I Z E G E M E M E L G E M



HERINRICHTING  
MELKMARKT 

Onze Melkmarkt is zeker een van de 
mooiste pleintjes in onze stad. Dat willen 
we nu nóg attractiever maken. We geven 
extra zuurstof aan het pleintje door 620 
m² te ontharden en te vergroenen. 

Extra zitruimte en gezellige terrasjes 
zorgen voor extra beleving op de 
Melkmarkt. Zo maken we van de 
Melkmarkt een gezellige, groene en 
levendige ontmoetingsplek. 

Om extra gezelligheid en veiligheid te 
creëren op de Melkmarkt zal het pleintje 
verkeersluw gemaakt worden. Het verkeer 
in de Wijngaardstraat, komende vanuit de 
Roeselaarsestraat, wordt afgeleid naar de 
Wijngaardparking. Voor hulpdiensten blijft 
uiteraard steeds doorgaand verkeer over 
het plein mogelijk. 
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UITBREIDING WANDEL OP  
DE MANDEL EN VERBINDING 
MET CENTRUMBRUG

Het weren van het verkeer onder de 
centrumbrug biedt de kans om op de Dam 
een grote oppervlakte te ontharden en 
te beplanten. Door middel van een knip 
in de Noordkaai ter hoogte van de brug 
creëren we ruimte voor een verlenging van 
Wandel op de Mandel, en de aanleg van 
een fiets- en wandelpad met rechtstreekse 
aantakking op de centrumbrug. 

Het is bovendien de ambitie van de 
Vlaamse Milieumaatschappij en de stad 
om te onderzoeken of de ingekokerde 
Mandel verderop richting de brug van 
Emelgem plaatselijk weer bovengronds  
kan stromen. 
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VEILIG OP WEG  
IN HET  

STADSCENTRUM

Door de ingrepen op de centrumbrug 
verandert ook de verkeerssituatie voor 
het gemotoriseerd verkeer in enkele 
omliggende straten. 

Korenmarkt 
Je kan de Korenmarkt uit twee richtingen 
bereiken: vanuit de Wolvestraat, of vanuit 
de Nieuwstraat. De Korenmarkt wordt 
onderbroken, behalve voor hulpdiensten.  
Doorgaand verkeer kan dus niet vanuit 
de Nieuwstraat naar de Wolvestraat of 
omgekeerd. 

Grote Markt en Marktstraat 
Op de Grote Markt en de Marktstraat 
wordt de rijrichting gedraaid. Je rijdt vanuit 
de Brugstraat, via de Grote Markt richting 
de Marktstraat. 

Brugstraat
In het stukje Brugstraat tussen de 
Zuidkaai en de spoorwegovergang wordt 
eenrichtingsverkeer ingevoerd. Je rijdt 
vanaf de spoorwegovergang richting 
de Zuidkaai, en dus niet langer in twee 
richtingen. In het stukje Brugstraat tussen 
de Dirk Martenslaan en de Grote Markt 
wordt de rijrichting omgedraaid. Je rijdt de 
Brugstraat in richting de Grote Markt en 
Marktstraat.

Nieuwstraat 
De rijrichting in de Nieuwstraat wordt 
omgedraaid. Je rijdt vanuit de Roeselaarse-
straat de Nieuwstraat in. Op het einde  
van de Nieuwstraat sla je linksaf naar  
de Melkmarktstraat of rechtsaf naar 
de Hallestraat, de Grote Markt en de 
Marktstraat. 

Melkmarktstraat 
In de Melkmarktstraat wordt eenrichtings-
verkeer ingevoerd, komende van de 
Korenmarkt richting de Hondstraat.
 
Wijngaardstraat  
en Melkmarkt 
De Wijngaardstraat wordt geknipt  
ter hoogte van de Melkmarkt.  
De Melkmarkt wordt een verkeersvrij, 
gezellig, bruisend pleintje. Voor 
de handelszaken op de Melkmarkt 
voorzien we kortparkeerplaatsen en 
een laad- en loszone aan de inrit van de 
Wijngaardparking. 

Noordkaai 
De Noordkaai wordt onderbroken ter 
hoogte van de brug. Zo wordt aan de 
Dam ruimte gemaakt voor ontharding en 
vergroening en een fietsverbinding met de 
centrumbrug en Wandel op de Mandel. 
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JOUW  
MENING 

TELT!
Deze plannen zijn nog niet af. Het is een ontwerp 
met ruimte voor aanpassingen, of misschien wel 
nieuwe, grootse ideeën. Wil jij graag nog enkele 
aanvullingen doen bij dit plan? Wil je het nog eens 
over de details hebben? Dat kan zeker!
 
We verwelkomen je op de infomarkt op 26 maart 
in De Leest. Daar ontdek je alle details van de 
plannen die we hebben. Onze medewerkers  
geven graag een woordje uitleg en luisteren  
naar jouw vragen en suggesties. Aarzel niet en  
kom een kijkje nemen. 

Kan je er niet bij zijn op 26 maart, maar wil je  
de plannen in detail bekijken of zaken verduidelijkt 
zien? Dan kan je met je vragen terecht bij de dienst 
mobiliteit: 051 33 73 71.

Heb je concrete suggesties? Dan kan je ons die 
bezorgen via www.izegem.be/vlotopweg. 

INFOMARKT 
26 maart 
10 uur – 16 uur 
De Leest, Sint-Jorisstraat 62,  
8870 Izegem 

OP AFSPRAAK 
Mobiliteit 
mobiliteit@izegem.be
051 33 73 71

SUGGESTIES 
ONLINE INDIENEN
www.izegem.be/vlotopweg 
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WWW.IZEGEM.BE/VLOTOPWEG


