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Thema ‘Herinrichting stadscentrum: Vlot op weg’



CONTEXT EN LEESWIJZER
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Als lokaal bestuur willen we de mening van onze burgers kennen. Via het 
inwonerspanel krijgen we een goed beeld van wat er leeft in Izegem. Een drietal keer 
per jaar onderzoeken we uiteenlopende thema’s. In deze bevraging kwam de 
herinrichting van het stadscentrum aan bod (Vlot op weg).

Hoe lees ik dit rapport? 
Tijdens de bevraging krijgen panelleden enkele stellingen of vragen voorgeschoteld. De 
resultaten hiervan krijg je te zien in dit rapport, visueel weergegeven aan de hand van 
grafieken.
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POPULATIE

DISTRIBUTIE LOOPTIJD ENQUÊTE

RESPONS

FOUTMARGE

GEGEVENSVERZAMELING
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253 panelleden 
(responsgraad 61%)

Alle inwoners van Izegem 
van 16 jaar of ouder 

(23.063)

Online (223 ex.)

en offline (30 ex.)

14 april – 2 mei 2022 6,13% 
(betrouwbaarheidsniveau 95%)



WIE NAM DEEL?
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Woonplaats

9%

19%

14%

18%

17%

5%

17%
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Centrum
centrum
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Oost

De mol

Bosmolens

50% woont in het Centrum
50% woont in de periferie

Basis: totaal

Geslacht

57% 43%

Leeftijd
1%

14%

13%

21%28%

18%

5%

Jonger dan 25 jaar
25 – 34 jaar
35 – 44 jaar
45 – 54 jaar
55 – 64 jaar
65 – 75 jaar
75 jaar en ouder

50% -55-jarigen
50% +55-jarigen

Man Vrouw



WIE NAM DEEL?
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77%

91%

17%

6%

6%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

-55-jarigen

55+'ers

Gehuwd/samenwonend

Alleenwonend (al dan niet met thuiswonende kinderen)

Inwonend bij ouders of familie

Basis: totaal

84%

11%
5%

Gehuwd/samenwonend

Alleenwonend (al dan niet met
thuiswonende kinderen)

Inwonend bij ouders of familie

Gezinssamenstelling

61%

13%
4%

21%
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100%

Thuiswonende kinderen van ouder dan 12
jaar

Thuiswonende kinderen zowel van 12 jaar
of jonger, alsook van ouder dan 12 jaar

Thuiswonende kinderen van 12 jaar of
jonger

Geen thuiswonende kinderen39% thuiswonende kinderen
61% geen thuiswonende kinderen



HOE VERPLAATS JE JE?
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Inwoners die wonen in het centrum gaan vaker (vaak + altijd) te voet en gebruiken minder vaak (nooit + af en toe) de auto dan inwoners die in de periferie wonen. 
Het fietsgebruik van bewoners is (beperkt) hoger in het centrum dan in de periferie. 

Basis: totaal

9%

44%

44%

3%Nooit

Af en toe

Vaak

Altijd

Te voet Met de fiets Met de auto

14%

34%47%

6% 3%

30%

53%

14%

Centrum Periferie Centrum Periferie Centrum Periferie

5%

36%

53%

5% 14%

52%

34%

1% 14%

30%
48%

9% 14%

38%

45%

3% 5%

36%

46%

14% 2%
25%

59%

14%

33%:  weinig autogebruik
67%: frequent autogebruik



WEGING
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Segmenten

Relatief aandeel per segment (%)

Wegingsfactor
Steekproef Realiteit (Populatie)

16 - 24 jaar
Man 0,40% 6,07% 15,2474

Vrouw 0,80% 5,95% 7,4659

25 - 34 jaar
Man 7,17% 5,95% 0,8295

Vrouw 6,37% 7,35% 1,1529

35 - 44 jaar
Man 5,58% 7,92% 1,4195

Vrouw 7,57% 7,68% 1,0144

45 - 54 jaar
Man 12,75% 8,56% 0,6714

Vrouw 8,37% 8,13% 0,9722

55 - 64 jaar
Man 16,33% 7,80% 0,4775

Vrouw 11,16% 7,64% 0,6845

65 - 74 jaar
Man 11,55% 6,35% 0,5498

Vrouw 6,77% 6,90% 1,0185

75 jaar en ouder
Man 3,98% 5,67% 1,4224

Vrouw 1,20% 8,03% 6,7222

Om representatieve uitspraken te kunnen 
doen voor alle inwoners van Izegem van 16 
jaar of ouder wordt een weging 
doorgevoerd op basis van geslacht en 
leeftijd.

De wegingsfactor zorgt voor een 
compensatie van over- of 
ondervertegenwoordiging van bepaalde 
categorieën. Zo vormen de resultaten een 
betere afspiegeling van de werkelijke 
bevolking.
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37%

14% 18% 14% 15% 9% 3% 3%
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80%

Veiligheid voor
zachte weggebruikers

Vlotte bereikbaarheid
voor zachte

weggebruikers

Gezellige pleinen Een groene inrichting Vlotte bereikbaarheid
voor auto's

Overal dcihtbij
kunnen parkeren

Mogelijkheid om
even te verpozen

Meer ontharde
oppervlakes / betere

waterhuishouding

Welke aspecten vind jij belangrijk bij de herinrichting van het stadscentrum van Izegem?

1e plaats 2e plaats 3e plaats

INRICHTING VAN EEN STADSCENTRUM
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De belangrijkste aspecten waarmee men volgens de inwoners rekening zou moeten houden is in de eerste plaats de veiligheid voor de zachte weggebruiker. Daarnaast 
vindt men ook de bereikbaarheid voor hen, gezellige pleinen, en een groene inrichting, belangrijk. Een vlotte bereikbaarheid voor auto’s komt voor 15% op plaats 1.

Basis: totaal 
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KENNIS INWONERS ROND HERINRICHTING VAN HET STADSCENTRUM
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Meer dan 90% van de inwoners is op de hoogte van de herinrichting van het stadscentrum, dit vooral via de brochure ‘Vlot op weg’. Ook sociale media is een belangrijk 
informatiekanaal, dit vooral bij jongere mensen. 

Basis: totaal

“Ben je op de hoogte van de 
plannen voor de herinrichting 

van het stadscentrum?”

8%

92%neen ja

Tendens 1: Vrouwen zijn iets meer op de 
hoogte (95%) dan mannen (87%). 

Tendens 2: Inwoners uit de periferie zijn iets 
meer op de hoogte (95%) dan inwoners uit 
het centrum (88%). 

75%

39%

30%

26%

10%

5%

4%

% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Via de brochure in de brievenbus ‘Vlot op weg’

Via sociale media (facebook)

Via vrienden, buren, familie etc.

Via de krant

Via de website Izegem.be

Andere

Via TV

“Op welke manier werd je op de hoogte gebracht 
van de plannen??” Tendens: informatie via 

brochure stijgt met de 
leeftijd

Tendens: informatie via 
sociale media daalt met 
de leeftijd
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BEOORDELING INGREPEN CENTRUMBRUG
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Over het algemeen is men tevreden over de afgescheiden rijweg, fietspad en voetgangerszone: vooral vrouwen en inwoners met thuiswonende kinderen vinden dit een goede maatregel. De 
inrichting van een parkzone boven het kanaal wordt op iets minder enthousiasme onthaald.

Basis: totaal

4%

7%

3%

10%

3%

18%

24%

21%

67%

45%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Afgescheiden rijweg, fietspad en voetgangerszone: van elkaar
gescheiden door groenstrook

Inrichting parkzone boven het kanaal met planten en kleine
bomen

“Hoe beoordeel je volgende ingrepen wat betreft de herinrichting van de centrumbrug?”

Slechte maatregel Eerder slechte maatregel Noch slecht, noch goed Eerder goede maatregel Goede maatregel

23%

24%

72%

62%

vrouwen

mannen

18%

23%

76%

65%

thuiswonende kinderen

geen thuiswonende kinderen



INGREPEN CENTRUMBRUG: DEZE INGREPEN DRAGEN BIJ TOT…
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De maatregelen betreffende de herinrichting van de centrumbrug worden overwegend positief beoordeeld, en dragen volgens de inwoners vooral bij aan een groen 
stadscentrum. 

Basis: totaal

8%

34%
59%

4%
28%

69%

5%

49%
46%

Tendens: vooral inwoners met thuiswonende kinderen 
(70%) beoordelen dit als een positieve bijdrage

Tendens: vooral inwoners met thuiswonende kinderen 
(82%) beoordelen dit als een positieve bijdrage

… een 
verkeersveilig 
stadscentrum

… een groen 
stadscentrum

… een levendig 
stadscentrum (veel 

ontmoeting 
mogelijk)

8%

34%
59%

Negatieve bijdrage Geen bijdrage / zelfde als nu Positieve bijdrage
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BEOORDELING INGREPEN KORENMARKT
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Over het algemeen zijn de inwoners tevreden over de herinrichting van de Korenmarkt, vooral de ontharding van het plein en het inzetten op meer groen en de extra 
zitruimte wordt positief onthaald. Over het verkeersluw maken van de Korenmarkt is men minder enthousiast, vooral inwoners die frequent de auto nemen.

Basis: totaal

5%

3%

10%

2%

5%

15%

13%

13%

17%

23%

26%

23%

57%

53%

36%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ontharding van het plein en inzetten op meer groen

Extra zitruimte en meer plaats voor terrasjes

Verkeersluw maken van de Korenmarkt

“Hoe beoordeel je volgende ingrepen wat betreft de herinrichting van de Korenmarkt?”

Slechte maatregel Eerder slechte maatregel Noch slecht, noch goed Eerder goede maatregel Goede maatregel

9%

6%

22%

24%

28%

65%

38%

-55-jarigen

+55-jarigen

22%

7%

22%

28%

21%

51%

25%

12%

10%

weinig autogebruik

frequent autogebruik



INGREPEN KORENMARKT: DEZE INGREPEN DRAGEN BIJ TOT…
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De maatregelen betreffende de herinrichting van de Korenmarkt worden overwegend positief beoordeeld, en dragen volgens de inwoners vooral bij aan een groen 
stadscentrum. 

Basis: totaal

7%

37%56%

4% 20%

76%

3%

30%

67%

Tendens: vooral inwoners met thuiswonende kinderen 
(67%) beoordelen dit als een positieve bijdrage

Tendens: vooral inwoners met thuiswonende kinderen 
(89%) beoordelen dit als een positieve bijdrage

Tendens: vooral -55-jarigen (78%) beoordelen dit als 
een positieve bijdrage

… een 
verkeersveilig 
stadscentrum

… een groen 
stadscentrum

… een levendig 
stadscentrum (veel 

ontmoeting 
mogelijk)

8%

34%
59%

Negatieve bijdrage Geen bijdrage / zelfde als nu Positieve bijdrage
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BEOORDELING HERINRICHTING MELKMARKT
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Over het algemeen zijn de inwoners tevreden over de herinrichting van de Melkmarkt, vooral de ontharding van het plein en de extra zitruimte wordt positief onthaald. 
Over het verkeersluw maken van de Korenmarkt is men minder enthousiast, vooral inwoners die frequent de auto nemen.

Basis: totaal

1%

2%

12%

12%

8%

21%

10%

11%

13%

21%

27%

16%

55%

53%

39%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ontharding van het plein en inzetten op meer groen

Extra zitruimte en meer plaats voor terrasjes

Verkeersluw maken van de melkmarkt

“Hoe beoordeel je volgende ingrepen wat betreft de herinrichting van de Melkmarkt?”

Slechte maatregel Eerder slechte maatregel Noch slecht, noch goed Eerder goede maatregel Goede maatregel

Tendens ontharding & extra 
zitruimte: vrouwen en inwoners met 
thuiswonende kinderen zijn iets 
meer voorstander

11%

13% 28%

5%

18%

26%

13%

52%

28%

weinig autogebruik

frequent autogebruik



INGREPEN MELKMARKT: DEZE INGREPEN DRAGEN BIJ TOT…
22

De maatregelen betreffende de herinrichting van de Melkmarkt worden overwegend positief beoordeeld, en dragen volgens de inwoners vooral bij aan een groen 
stadscentrum. 

Basis: totaal

13%

30%57%

9%
21%

71%

3%

37%

59%

Tendens: vooral inwoners met thuiswonende kinderen 
(63%) beoordelen dit als een positieve bijdrage

Tendens: vooral inwoners met thuiswonende kinderen 
(84%) en de -55-jarigen (80%) beoordelen dit als een 
positieve bijdrage

Tendens: vooral inwoners met thuiswonende kinderen 
(67%) en inwoners die weinig de auto gebruiken (72%) 
beoordelen dit als een positieve bijdrage

… een 
verkeersveilig 
stadscentrum

… een groen 
stadscentrum

… een levendig 
stadscentrum (veel 

ontmoeting 
mogelijk)

8%

34%
59%

Negatieve bijdrage Geen bijdrage / zelfde als nu Positieve bijdrage
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BEOORDELING UITBREIDING “WANDEL OP DE MANDEL”
24

Over het algemeen zijn de inwoners tevreden over de herinrichting van de uitbreiding “Wandel op de Mandel” en verbinding met de centrumbrug, vooral de aanleg van 
fiets- en wandelpad en de herinrichting van de kop van wandel op de Mandel in een groenzone scoren goed.

Basis: totaal

7%

17%

1%

1%

13%

4%

9%

15%

17%

19%

22%

25%

64%

33%

53%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Aanleg van fiets- en wandelpad (verlenging Wandel op de
Mandel) met rechtstreekse aantakking op centrumbrug.

Knippen van verbinding met de wagen vanaf Noordkaai richting
Prinsessestraat om de verlenging van Wandel op de Mandel

mogelijk te maken en doorgaand verkeer in de Prinsessestraat
te ontmoedigen.

Het herinrichten van de kop van Wandel op de Mandel in een
aantrekkelijke, ontmoetingsvriendelijke groenzone.

“Hoe beoordeel je volgende ingrepen wat betreft de uitbreiding van “Wandel op de Mandel” en de verbinding 
met de centrumbrug?”

Slechte maatregel Eerder slechte maatregel Noch slecht, noch goed Eerder goede maatregel Goede maatregel

Tendens: inwoners met thuiswonende 
kinderen en inwoners die weinig de 
auto gebruiken zijn iets meer 
voorstander 

Tendens 1: inwoners met 
thuiswonende kinderen, inwoners die 
weinig de auto gebruiken en 
centrumbewoners zijn iets meer 
voorstander 

Tendens 2: Inwoners van Emelgem 
zijn deze maatregel minder genegen 
(46% (eerder) slechte maatregel)

Tendens: centrumbewoners zijn iets 
meer voorstander 



INGREPEN UITBREIDING “WANDEL OP DE MANDEL”: DEZE INGREPEN 
DRAGEN BIJ TOT…

25

De maatregelen betreffende de uitbreiding “Wandel op de Mandel”  worden overwegend positief beoordeeld, en dragen volgens de inwoners vooral bij aan een groen 
stadscentrum. 

Basis: totaal

10%

40%
50%

2%
30%

68%

10%

47%

43%

Tendens: vooral inwoners met thuiswonende kinderen 
(57%) beoordelen dit als een positieve bijdrage

Tendens: vooral inwoners met thuiswonende kinderen 
(78%) beoordelen dit als een positieve bijdrage

… een 
verkeersveilig 
stadscentrum

… een groen 
stadscentrum

… een levendig 
stadscentrum (veel 

ontmoeting 
mogelijk)

8%

34%
59%

Negatieve bijdrage Geen bijdrage / zelfde als nu Positieve bijdrage
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BEOORDELING INGREPEN VERKEERSSITUATIE
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Over de voorgestelde aanpassingen aan de verkeerssituatie is men eerder verdeeld. Wel is het zo dat mensen die minder frequent de auto gebruiken (nooit of af en toe) over al deze aanpassingen positiever 
zijn dan mensen die vaak of altijd de wagen gebruiken. Het al dan niet hebben van thuiswonende kinderen speelt eerder geen rol bij de beoordeling van de maatregelen.

Basis: totaal

24%

16%

15%

15%

12%

19%

20%

19%

19%

19%

17%

25%

25%

25%

15%

19%

19%

22%

20%

25%

21%

21%

20%

21%

29%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

De Korenmarkt wordt onderbroken. Doorgaand verkeer kan niet
vanuit de Nieuwstraat naar de Wolvestraat en omgekeerd.

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

Marktstraat.

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 de Marktstraat.

De rijrichting in de Nieuwstraat wordt omgedraaid.

In de Melkmarktstraat wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd,
komende van de Korenmarkt richting de Hondstraat.

“Hoe beoordeel je volgende aanpassingen aan de verkeerssituatie?”

Slechte maatregel Eerder slechte maatregel Noch slecht, noch goed Eerder goede maatregel Goede maatregel



INGREPEN VERKEERSSITUATIE: DEZE INGREPEN DRAGEN BIJ TOT…
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Basis: totaal

15%

46%

39%

11%

46%

43%

15%

51%

34%

Tendens: vooral inwoners die weinig de auto gebruiken 
(55%) beoordelen dit als een positieve bijdrage

Tendens: vooral inwoners met thuiswonende kinderen 
(48%) beoordelen dit als een positieve bijdrage

Tendens: vooral centrumbewoners (40%) en mensen 
die weinig de auto gebruiken (50%) beoordelen dit als 
een positieve bijdrage

… een 
verkeersveilig 
stadscentrum

… een groen 
stadscentrum

… een levendig 
stadscentrum (veel 

ontmoeting 
mogelijk)

Over de maatregelen betreffende de verkeerssituatie zijn de meningen verdeeld. Voor 46% vormen de voorgestelde maatregelen niet meteen een bijdrage aan een 
verkeersveilig stadscentrum.

8%

34%
59%

Negatieve bijdrage Geen bijdrage / zelfde als nu Positieve bijdrage
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OVERZICHT MAATREGELEN
30

Volgens de meerderheid van de respondenten hebben de voorgestelde maatregelen een positieve impact op een aangename en groene inrichting van het stadscentrum met meer 
ruimte voor gezellige pleinen en ontmoeting. De maatregelen hebben een een eerder negatieve impact op het autogebruik (vooral naar bereikbaaarheid toe).  

Basis: totaal

3%

1%

10%

8%

2%

2%

36%

50%

23%

27%

19%

25%

36%

42%

43%

32%

74%

72%

72%

68%

63%

56%

20%

18%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Een groene inrichting van het stadscentrum

Meer gezellige pleinen

Veiliger voor zachte weggebruikers (fietser en voetgangers)

Vlotte bereikbaarheid voor zachte weggebruikers

Meer mogelijkheid om even te verpozen / een babbeltje te doen (vb. bankje)

Meer ontharde oppervlaktes / betere waterhuishouding mogelijk maken

Overal dichtbij kunnen parkeren

Vlotte bereikbaarheid voor auto’s

“In welke mate dragen de verschillende ingrepen bij tot het realiseren van volgende 
zaken?”

Negatieve bijdrage Geen bijdrage / zelfde als nu Positieve bijdrage

Tendens 1: inwoners die 
frequent de auto gebruiken 
scoren de maatregelen over het 
algemeen minder positief.

Tendens 2: mensen met 
thuiswonende kinderen zijn 
positiever over de bijdrage m.b.t. 
zachte weggebruikers (veiliger, 
vlotter)
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Welke aspecten vind jij belangrijk bij de herinrichting van het stadscentrum van Izegem?

1e plaats 2e plaats 3e plaats

INRICHTING VAN EEN STADSCENTRUM
31

Het aspect dat men het meest belangrijk vindt bij de inrichting van een stadscentrum, namelijk de veiligheid voor zachte weggebruikers verzekeren, is iets waar de 
maatregelen aan tegemoet komen. 72% van de panelleden vindt dat de maatregelen daartoe een positieve bijdrage leveren.  

Basis: totaal 

Bij de herinrichting van het stadscentrum
Wat is 

belangrijk? 66% 62% 50% 45% 36% 27% 25% 13%

Pos. bijdrage 72% 68% 72% 74% 18% 20% 63% 56%
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PANEL-
SAMENSTELLING RESULTATEN CONCLUSIES



IN EEN NOTENDOP
33

Belangrijke aspecten

- Veiligheid en vlotte bereikbaarheid 
voor de zachte weggebruiker (resp. 
66% en 62%) 

- Gezellige pleinen (50%)

De voorgestelde ingrepen hebben 
ook een positieve impact hierop!

Kennis plannen stadsbestuur

- Ruim 9 op 10 inwoners is op de 
hoogte van de plannen rond de 
herinrichting. 

- Vooral de brochure ‘Vlot op weg’ 
zorgde ervoor dat men 
geïnformeerd werd.

Infrastructurele ingrepen

- Over het algemeen is men tevreden over de voorgestelde 
maatregelen die te maken hebben met de herinrichting van straten of 
pleinen.

- De maatregel omtrent het afscheiden van het fietspad en de 
voetgangerszone (centrumbrug) van de rijweg d.m.v. een groenstrook 
wordt positief onthaald. Vooral bij inwoners met thuiswonende 
kinderen kan deze maatregel op veel begrip rekenen. 

- De inrichting van een parkzone boven het kanaal wordt op iets 
minder enthousiasme onthaald, maar toch vindt 66% dit een (eerder) 
een goede maatregel. 

- Bij de herinrichting van de Korenmarkt en de Melkmarkt, wordt 
vooral de ontharding van het plein en de extra zitruimte positief 
onthaald. 

- Bij de uitbreiding “Wandel op de Mandel” en verbinding met de 
centrumbrug scoren vooral de aanleg van fiets- en wandelpad en de 
herinrichting van de kop van wandel op de Mandel in een groenzone 
goed. 

- Het knippen van de verbinding met de wagen vanaf Noordkaai 
richting Prinsessestraat kan op minder bijval rekenen (vooral in 
deelgemeente Emelgem).

Verkeerssituatie

- De inwoners zijn eerder verdeeld 
wat betreft de voorgestelde 
aanpassingen aan de 
verkeerssituatie. 

- Volgens de meerderheid van de 
respondenten hebben de 
voorgestelde maatregelen een 
negatieve impact op het 
autogebruik (parkeergelegenheid 
en vlotte bereikbaarheid). 

- Inwoners die frequent de auto
gebruiken zijn over het algemeen
minder overtuigd dat de 
voorgestelde maatregelen een 
postieve bijdrag leveren aan de 
verkeerssituatie.



“Zijn er bepaalde zaken die je graag wenst mee te geven met betrekking tot de plannen? Graag zo concreet 
mogelijk omschrijven.”

AANVULLINGEN / SUGGESTIES 34

63 respondenten lieten weten waar men graag meer afgesloten fietsenstallingen ziet. Volledig overzicht wordt afzonderlijk aangeleverd. 

“Wordt aan de middeschool wel drukker dus wat 
zorgen over hoe veiling zo'n jonge kinderen naar 

school geraken.”

“Denk vooral aan het vastlopen 
van het verkeer aan de centrale 
overweg. Snelle doorgang voor 

de diverse hulpdiensten is 
noodzakelijk.”

“Bijkomend al eens gedacht 
omtrent de parking in de 

Wijngaardstraat. 
bereikbaarheid van en naar. Of 

denkt men dat de uitrit in de 
Kruisstraat echt veilig is.”

“Het zijn een voor een concrete mooie 
plannen, maar de mensen moeten zich er 
kunnen aan houden, het is nu al moeilijk 
om in een fietsstraat te rijden zonder dat 

een wagen je voorbij steektin het 
centrum. Ik ben voorstander van groene 

zones mits ze goed onderhouden zijn, 
waar ik wel een beetje voor vrees wegens 

besparing groendienst personeel?.”

“Graag zo snel mogelijk 
uitvoeren. En dan nog 

uitbreiden naar andere 
stadsdelen.”

“Hoe kan er van zuid naar noord en 
omgekeerd met de auto gereden worden 

zonder de kans te hebben aan de overweg 
te staan. Dat was ooit de bedoeling van 

deze brug... Breek ze af, creëer een mooie 
open zone van Korenmarkt tot kanaal 
door station naar goederenstation te 
brengen en de sporen in de hoogte te 

brengen cfr. Roeselare. Dat zijn werken, 
geen oplapgedoe.”

“Het afsluiten van de Noordkaai zal niet zo goed zijn voor 
ons om de brug aan het VTI te bereiken als we van de E403 

komen. Ik vrees ook dat deze brug nog meer gebruikt zal 
worden en dat het verkeer in de Italianenlaan en 

Vlietmanstrat nog eens zal toenemen , ook met veel 
vrachtwagens. Graag daarop wat meer controle aub.”

“…
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