
 
 

VERSLAG Commissie Openbare Werken en Mobiliteit van donderdag 17 maart 2022 
 

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

Verontschuldigd: Derumeaux Virginie: lid 
Afwezig:  

 

 

1. Goedkeuring verslag COWM d.d. 27/01/2022 

 Het verslag van de vergadering van de COWM d.d. 27/01/22 wordt goedgekeurd.  

Goedkeuring  
 

 

2. Opvolging vorige commissie. 

   

Aktename  
 

 

Adviseringspunten gemeenteraad 

3. Ontwerp Brugpark en bereikbaarheid 

 
Voorafgaande beslissingen en advies 

Beleidsvisie Izegem 2019-2024 
Fietsbeleidsplan Izegem GR dd. 19/5/2020 

Feiten en motivering 

In de beleidsvisie werden volgende doelstelling geformuleerd: 
“In een dichtbevolkte stad als Izegem, met veel woningen op een kleine oppervlakte, vaak smalle 
straten en enkele drukke of moeilijke barrières die de stad dwarsen, zoals de N36, de 
Roeselaarsestraat, de spoorweg en het kanaal, is het belangrijk om er voor te zorgen dat 
mensen zich vlot en veilig kunnen verplaatsen. We willen onze stadsgenoten aanmoedigen om 
eens vaker de wagen te laten staan en de fiets te nemen of te voet te gaan voor woon-
werkverkeer, voor schoolgaand verkeer en voor verplaatsingen naar de sport-, cultuur- en 
jeugdinfrastructuur in Izegem. Daarvoor is verkeersveiligheid vanzelfsprekend van cruciaal 
belang.” 
“Een pak meer Izegemnaars op de fiets, dát is de uitdaging die we graag aangaan. Met een 
heuse batterij aan investeringen en maatregelen willen we het de fietser in Izegem veilig, 
comfortabel en aantrekkelijk maken om de wagen sneller te laten staan voor de fiets.” 
“We maken de omgeving van de Centrale Brug en het station veiliger voor fietsers, onder 
meer door plaatselijke ingrepen, voorrangswijzigingen, fietsstraten en suggestiestroken. Wandel 
op de Mandel krijgt met fietshellingen een rechtstreekse aansluiting op de centrumbrug, 
waardoor fietsers het drukke rondpunt beneden de brug in Emelgem kunnen vermijden.”  
“Een leefbare stad is ook een aantrekkelijke, groene en nette stad, waar de inwoners door de 
inrichting van pleinen en parken uitgenodigd worden om er elkaar te ontmoeten.”  
“De omgeving van de Centrale Brug en de Korenmarkt wordt niet alleen verkeersveiliger voor 
de voetgangers en fietsers, we verhogen er ook de beeldkwaliteit. Meer groen, aangename 
terrasruimte op de Korenmarkt en gezellige ontmoetingsruimte zijn daarbij de 
doelstellingen.” 
“De Melkmarkt met de bijna 100 jaar oude vredesboom richten we in als een groener 
ontmoetingsplein met zit- en picknickruimte en gezellige terrasjes.” 



“Het uiteinde van Wandel op de Mandel, aan de Dam in Emelgem, richten we in als een 
gezellige ontspanningsplek aan het water. De heraanleg van de bestaande parkeerhaven als 
een groene parking zorgt er voor dat het plein bijvoorbeeld tijdens de zomermaanden als 
ontmoetingsplein voor kleine gelegenheidsevenementen (vb. openluchttheater, optredens van 
koren en muziekensembles, rustige zomerbar,…) kan worden ingezet, als ‘Izegem strand’.” 
 

Het is de beleidsdoelstelling van het stadsbestuur om veiliger, ontmoetingsvriendelijk en groener 
stadsweefsel te creëren. 
Daarnaast is het ook de wens van het stadsbestuur om tegen 2030 de CO2-uitstoot in de stad met 
minstens 40% te verminderen (mitigatie) en verharde oppervlaktes waar mogelijk en opportuun te 
ontharden (adaptatie). Hiertoe is een klimaatplan goedgekeurd dat past in het kader van het 
Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie. 
Deze bestuursperiode wil het stadsbestuur ook het mobiliteitsplan van 2012 actualiseren. Dit wordt in 3 
delen aangepakt: 

Fietsbeleidsplan (reeds opgemaakt en in uitvoering) 
Bereikbaarheidsplan  
Parkeerplan 

Voorliggende plannen maken integraal deel uit van deel 2 ‘Bereikbaarheidsplan’ 
Gelijktijdig met het verkennend onderzoek voor het bereikbaarheidsplan, kwam de subsidie-oproep 
‘Groenblauwe dooradering in de bebouwde ruimte’ van het Departement Omgeving van de Vlaamse 
overheid. Hierop tekende de stad in met een projectvoorstel om de Mandel gedeeltelijk terug open te 
leggen en het groen lint hieraan verbonden via de centrale brug tot op de Korenmarkt en de Melkmarkt 
door te trekken. 
Recent meldde De Vlaamse Waterweg (DVW) dat de brugdekvoegen van de centrale brug dringend 
vernieuwd moeten worden en het wegdek tegelijk vervangen zal worden (uitvoering en budgettering 
door DVW gepland in 2023). 
Van deze laatste twee opportuniteiten maakte het stadsbestuur gebruik om een project uit te werken 
voor de vergroening van de centrale brug. Dit resulteerde in het project ‘Brugpark’, met een 
fietsaantakking op de brug en het scheiden van alle fiets- en voetgangersverkeer van het 
gemotoriseerd verkeer op de brug. Ten gevolde van het project Brugpark zijn enkele verkeersmatige 
ingrepen in het centrum noodzakelijk om de bereikbaarheid van het stadscentrum te optimaliseren. 
 
Het bereikbaarheidsplan heeft volgende doelstellingen: 

De verkeersveiligheid, en in het bijzonder de fietsveiligheid verhogen: 
Op de centrale as noord-zuidas, rotonde Vijfwegenstraat – Korenmarkt, zijn in de laatste 
tien jaar 46 ongevallen met voetgangers en fietsers geregistreerd in de politiedatabank. 
Dit is ongetwijfeld een onderschatting van het effectief aantal ongevallen. Door 
voorgestelde maatregelen te treffen, moet dit aantal drastisch dalen.  
Het centrum en de handelskern van Izegem bereikbaar houden voor alle vervoersmodi, 
rekening houdend met het STOP-principe.  
Dit houdt in dat 

de actieve weggebruikers een veiliger, autoluwere omgeving krijgen om zich in 
te verplaatsen 
de auto nog steeds welkom is in het centrum en dat men, mits aangepaste 
routekeuze, overal nog geraakt met de wagen 

Doorgaand noord-zuidverkeer zoveel mogelijk weren. Wie vanuit het noorden of het 
zuiden het stadscentrum wil bereiken met de wagen, zal dit nog steeds kunnen. Wat niet 
meer kan is de vlotte verbinding van Ardooie tot aan de N36, dwars door het centrum, 
zonder een echte bestemming in het centrum te hebben. 
Met het voorstel wil het stadsbestuur zoveel mogelijk auto’s, die geen bestemming in het 
centrum hebben, weren om plaats te maken voor voetgangers, fietsers en ook 
gemotoriseerd verkeer dat er echt moet zijn om te werken, te winkelen, te wonen, 
diensten te bezoeken … Het voorstel beoogt eveneens een wijziging in de modal shift 
(ten gunste van de fiets), een duidelijk geformuleerde doelstelling uit de beleidsvisie. 
 

Voorgestelde maatregelen om deze doelstelling te bereiken: 
 

Filter Melkmarkt ➔ leefbaarheid/beleving Melkmarkt verhogen + doorgaand zuid-
noordverkeer weren 
Filter Korenmarkt ➔ leefbaarheid/beleving Korenmarkt verhogen + sluipverkeer te 
weren 
Filter Centrale Brug ➔ leefbaarheid/beleving Korenmarkt verhogen + doorgaand verkeer 
vermijden dwars door het centrum + vergroenen en ontharden van de brug zelf + 
veiligheid voor fietsers en voetgangers op de brug versterken 
Filter Noordkaai ➔ beperken doorgang zwaar vervoer tot enkel de bedrijvenzone 
(aandeel zwaar vervoer in de Prinsessestraat fors verminderen) + mogelijkheid 
aantakking fietshelling Wandel op de Mandel + en aanleg van ‘Izegem Strand’ 



Filter Zuidkaai ➔ beperken doorgang zwaar vervoer tot bedrijvenzone + leefbaarheid en 
veiligheid Zuidkaai ten oosten van de brug verhogen. 

 
Wijzigingen in circulatie om bereikbaarheid centrum te optimaliseren 

Rijrichting Nieuwstraat, Marktstraat, Grote Markt, Brugstraat wijzigt 
 
Wijzigingen om het comfort te verhogen: 

Invoeren éénrichtingsverkeer in noordelijk deel Brugstraat 
 

1. In bijlage zijn volgende plannen toegevoegd: 
Plan brugpark 
Plan bereikbaarheid centrum 
Plan verduidelijkingen fietsverkeer op de centrale brug 
Plan verduidelijking circulatie Grote Markt 
Ongevallenstatistieken centrale brug 
Tellingen parking Wijngaardstraat – Artiz – parkeerhaven Marktstraat – goederenstation 
 

2. Er wordt volgende timing vooropgesteld: 
 

17/mrt COWM – toelichting en bespreking plannen 

18/mrt Folder in brievenbus inwoners 

21/mrt Infomoment voor de betrokken handelaars 

26/mrt Infomarkt voor alle inwoners 

1/apr - 1/mei Participatietraject 

16/mei Beslissing CBS na adviezen participatietraject 

19/mei Terugkoppeling over de beslissing aan leden COWM 

30/mei Bespreking en goedkeuring plannen door Gemeenteraad 

juli - aug Izine: voorstelling definitieve plannen 

Na septemberkermis Start werken Melkmarkt 

Vlak voor start werken brug Infovergadering definitief plan 

Start werken brug 2023 Invoeren bereikbaarheidsplan 

  

Aktename Zie aparte bijlage 
 

Commissiepunten 

4. F361. Fietssnelweg Kortrijk-Roeselare. Voorgesteld voorkeurtraject. 

 
Op grondgebied Izegem ging het terreinbezoek door op 14/6/2021. 
Hierin werden 2 mogelijke scenario’s afgereden, elk met hun bijkomende opties. 
Het studiebureau onderzocht op ál de weerhouden tracés en evalueerde deze op een aantal criteria, 
op basis daarvan werd vervolgens een voorstel van voorkeurstracé voorgesteld op een bilateraal 
overleg 8/2/2022. 
Op grondgebied Izegem gaat het om volgend traject 
 

In deelgebied II: keuze II.b – Klaregrachtstraat (met op lange termijn de optimalisatie 
onderdoorgang brughelling) 



 
 
In deelgebied III: verder via de Klaregrachtstraat – Woestijnestraat – oversteek 
Meensesteenweg (met op optimalisatie van deze oversteek). 

 
  

Aktename Het voorkeurstraject de Klaregrachtstraat te nemen ipv de Kwadestraat. Hier zit 
minder verkeer op en er zijn minder erftoegangen. We zullen nog metingen uitvoeren 



met de Trafficount om te zien hoeveel verkeer er passeert dat zich mogelijk kan 
verleggen naar andere landelijke wegen in de omgeving. 
 
Nick: Traject IIb en IIIa wordt nu gekozen, wat is de volgende stap?  
Siska: Alle gemeenten moeten nu hun keuze bevestigen, daarna volgt een projectnota 
en participatie. Het werk van het studiebureau zit er op na de opmaak van het 
voorkeurstraject. De verdere uitwerking neemt de provincie op zich.  
 
Kurt: Wat is de situatie (infrastructureel) ten opzichte van vandaag?  
Siska: Er zijn inrichtingsprincipes in opmaak. Na definitieve vastlegging van 
voorkeurstraject wordt daaraan een soort actietabel gekoppeld. Met dit document 
komen er verschillende acties volgens de verschillende trajecten. Op die manier zal 
gekeken worden wat waar moet aangepast worden en wat moet geoptimaliseerd 
worden (bv. meer openbare verlichting) 
 
Veerle: Dit wijkt momenteel sterk af van wat er nu is. Veel verkeer rijdt via de 
Beiaardstraat naar Lendelede.  
Siska: Ook de aantakpunten (aanrijdroutes) zullen mee bekeken worden. 
Veerle: Voor mensen van het centrum en Kachtem/Emelgem is het veraf.  
Siska: Er zijn nog fietsostrades op andere locaties wat het moeilijk maakt om hier ook 
nog eentje tussen te steken (de maaswijdte mag/kan niet te klein genomen worden). 
De F361 - Zuidkaai is voor mensen uit Emelgem/Kachtem en het centrum zeker 
mogelijk. Alsook maakt AWV werk van het verbeteren van de fietspaden langs de 
Rijksweg.  
 
Nick: Kruispunt Meensesteenweg - Woestijnestraat, wat gebeurt daar nu mee?  
Siska: Het dossier fietspaden Meensesteenweg is gestart, hiervoor zal een projectnota 
gemaakt worden via het BFF. Het is beter om deze af te wachten, zal ook een 
rioleringsproject van Aquafin worden.  
De uitvoering zal niet meer voor deze legislatuur zijn.  

 

 

5. Wijzigen circulatie Krekelstraat 

 Vanuit het ziekenhuis komt al een hele tijd de vraag om de richting van de Krekelstraat tussen de 
Burgemeester Vandenbogaerdelaan en de Ommegangstraat te draaien, dit om volgende reden: 

Wanneer men de parking van het ziekenhuis afrijdt moet je in huidige situatie links richting de 
Burgemeester Vandenbogaerdelaan. Wie na het verlaten van het ziekenhuis nog iemand moet 
ophalen aan de hoofdinkom in de Ommegangstraat, moet een hele omweg maken. Deze omweg is 
niet eenvoudig uit te leggen. 
Heel wat personeel moet richting westen (Rumbeke/Roeselare). Deze werknemers staan bijna 
nooit op de parking, maar in de omgeving van de Heilig Hartstraat/OLV-straat/St-Crispijnstraat. 
Wanneer de richting zou draaien kunnen zij vlotter wegrijden uit het centrum en zou er minder in 
straten in de omgeving geparkeerd worden. 

 



 
  

Goedkeuring Er zal zeker moeten gekeken worden om het kruispunt met de Ommegangstraat 
veiliger te maken. Daar is voorrang van rechts en de zichtbaarheid moet aangepakt 
worden door de geparkeerde wagens.  
 
Ook nu al rijden wagens tegen richting  
 
Nick: Timing  
Siska: Kan snel ingevoerd worden maar we zullen buurt informeren, alsook borden 
plaatsen (gewijzigde verkeerssituatie) 
 
Veerle: Is dit eerst met een proefperiode? 
Caroline: Nee de omleiding die werd ingevoerd voor de werken aan de Burgemeester 
Vandenbogaerdelaan werd aanzien als proefperiode.  
Frederick: Dit werd wel niet op die manier gecommuniceerd.  

 

 

6. Parkeervoorziening mindervaliden Marktstraat 

 Via een gemeenteraadslid kwam de vraag naar het inrichten van een kiss & ride zone voor minder 
validen in de Marktstraat. 
 
Onderzoek: 

Geen rechtsgeldige/afdwingbare maatregel hiervoor gekend in de wegcode 
Enkel parkeerduurbeperking mogelijk tot 30 min. – in realiteit kan dit tot een uur oplopen + alles 
hangt af van handhaving 



Mogelijkheid om de laad- en loszone ook in de namiddag in te voeren. Op dergelijke zone mag 
ook iemand stoppen de tijd die nodig is om een passagier uit te laten stappen. Daarna moet de 
bestuurder zich op een gewone parkeerplaats gaan parkeren.  

Geen 
goedkeuring 

Rik: Wat als andere handelszaken dit ook vragen?  
Kevin: Kan daar een mindervalideparkeerplaats voorzien worden?  
Siska: Liever niet, want dan kunnen mindervaliden daar een ganse dag staan met hun 
mindervalidenkaart en is het probleem van de aanvrager niet opgelost. 
Frederick: Jammer dat de Markstraat dan weer zou moeten aangepast worden 
Kurt: De laad- en loszone is kleiner geworden, van 3 naar 2 plaatsen  
Kevin: Is het een optie om de bank op te schuiven of de nietjes?  
Caroline: Bank opschuiven is geen optie en de fietsnietjes werden daar geplaatst op 
vraag van de handelaar omdat het inrijden van de garage anders gehinderd werd.   
Veerle: Als er de ganse dag laad- en loszone gemaakt wordt verdwijnen ook in de 
namiddag 2 extra parkeerplaatsen 
Kurt: We kunnen antwoorden dat we het niet doen maar wel doorsproken geweest is 
op de commissie 

 

 

7. Inventarisatie schoolomgevingen. 

 In bijlage is per schoolomgeving een overzicht gevoegd met opsomming van: 
Wat als infrastructuur al aanwezig is 
Actuele meldingen van problemen door school 
Suggesties/aanbevelingen 

 
Deze documenten worden in de zitting besproken.  

Uitgesteld Dit punt wordt meegenomen naar de volgende commissie. 
 

 

Informatiepunten 

8. Cijfers verkeersongevallen 

 Toelichting gebeurt door comm. Miguel Beauprez.  

Uitgesteld Dit punt wordt meegenomen naar de volgende commissie. 
 

 

9. Lijst procedures 



 

  

Aktename Parkeerverbod Lodewijk de Raetlaan: 
Nick: Gezien dat er zelfs wagens op het fietspad staan om kinderen in en uit te laten 
stappen.  
Caroline: Parkeerverbod is daar nodig want wordt er steeds gevaarlijker.  
Niet alleen gevaarlijk voor voetgangers en fietsers, parkeerverbod is ook om 
ondergrondse leidingen en riolering te beschermen. 

 

 

10. Varia 

 Cijfers Blue Bike 2021 voor Izegem 
Communicatie schoolstraat en wijzigen richtingen Meiboomstraat – Meensestraat 
  

Uitgesteld Variapunten worden uitgesteld naar de volgende commissie 
 

 

 

De verslaggever,  

Stefanie Vynckier 


