
 
 

VERSLAG Commissie Openbare Werken en Mobiliteit van dinsdag 19 april 2022 
 

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

Verontschuldigd: Carrette Kevin, Renier Veerle: leden 
Afwezig:  

 

 

1. Goedkeuring verslag COWM d.d. 17/03/2022 

 Het verslag van de vergadering van de COWM d.d. 17/03/22 wordt goedgekeurd.  

Goedkeuring Opmerkingen van het ontwerp Brugpark en bereikbaarheid werden mee in het verslag 
opgenomen en niet als aparte bijlage. 

 

 

2. Opvolging vorige commissie 

   

Aktename  
 

 

Adviseringspunten gemeenteraad 

3. Heraanleg van voetpaden op de wijk Becelaere Hof. Bestek, wijze van gunnen. 

 Door de dienst openbare werken werd een bestek opgemaakt voor de heraanleg van de voetpaden op de 
wijk Becelaere Hof. Tegelijk wordt ook het groen op de wijk aangepakt en worden er een groot deel van 
de bomen vervangen. Ook de fietsdoorsteken door de wijk worden aangepakt en in beton aangelegd. 
Enkele van die doosteken komen uit in de Bellevuestraat (tussen de Heilig Hartstraat en de Krekelstraat) 
waardoor er aanpassingen aan het voetpad nodig zijn. Het voetpad is daar in betontegels en in slechte 
staat, dat was eerder al voorzien om te vervangen maar daarvoor werd gewacht op de voorbereidende 
werken voor de vernieuwing van de waterleiding. Dat is voorzien voor de zomer zodat met de aanpak van 
de voetpaden op de wijk ook dit stuk Bellevuestraat mee vernieuwd wordt. 
 
In dit dossier zijn hoofdzakelijk volgende werken voorzien : 

Opbraak voetpaden 
Rooien van bomen en uitfrezen van stronken 
Vervanging steenslag op de doorsteken voor voetgangers en fietsers door beton 
Heraanleg voetpaden in de hoofdweg in betonstraatstenen 
Aanleg opritten in waterpasserende betonstraatstenen in de zijstraten  
Aanbrengen snelheidsremmende poort ipv de huidige verkeersdrempel 
Aanplant bomen 
Aanleg beplanting 

 
De raming voor deze opdracht is € 906.755,45 incl BTW.  
De procedure die doorlopen wordt voor de prijsvraag en de aanstelling van een aannemer is de open 
aanbesteding. 
  

Aktename Toelichting gegeven door Jurgen, raming wordt meegegeven.  
Caroline vult verder aan met voorbeelden van Oostkamp. 
Opvang van regenwater in plantvakken, dit zal enkel plaatselijk zijn waar er 
asverschuivingen zijn.  
Kurt en Rik: Er zijn weinig voetpaden voorzien, wel in de hoofdweg maar niet in de 



zijwegen. Zal op bepaalde plaatsen onveilig zijn.  
Begrijpelijk dat er keuzes moeten gemaakt worden naar ontharding en vergroening toe 
maar mensen worden nu gedwongen om op straat te lopen. Veel oudere mensen die 
in de wijk wonen. Kan er in de tussenstukken toch geen voetpad voorzien worden (bv. 
Robert Schumanstraat)?  
Caroline: Op de infovergadering werd dit aanvaard door de bewoners. Het is voor hen 
belangrijk dat er goeie opritten zijn en er niet met de voeten in het gras moet gestaan 
worden als ze naar oprit/garage moeten.   
Kurt: In de Robert Schumanstraat hebben mensen bomen/struiken aangeplant op het 
openbaar domein. Wat zal hiermee gebeuren? Nu is eigenlijk de gelegenheid om deze 
weg te nemen. De opritten die er nu liggen worden die behouden?  
Caroline: Alles die op openbaar domein werd geplant zal weggaan (bv. Spar aan 
huisnummer 14). We maken een mooie grens tussen openbaar domein en privaat. De 
opritten die er nu liggen blijven behouden. 
Kurt: Wat met de bomenkeuze? Esdoorns? 
Caroline: Het zullen bomen zijn die weinig overlast geven. Esdoorns zijn aangepast 
aan de omgeving. 
Nick: Kan er naast de parkeerplaatsen die op het plan staan ook nog geparkeerd 
worden op de straat. 
Siska: Ja dit blijft mogelijk, aan de breedte van de straat wordt niets gewijzigd.  
Jurgen: De nutsleidingen zijn nu voorbij. Volgende stap is een aannemer zoeken die 
de aanleg zal doen. Hopelijk starten in september, afhankelijk van de 
aanbestedingsprocedure.  

 

 

Commissiepunten 

4. Rioleringsproject Ambachtenstraat en Marelputwijk - STAVAZA 

 Hieronder een korte toelichting per straat, rekening houdend met eerdere bemerkingen.  

 
1. Schardouwstraat : 

Rijweg in asfalt met een breedte van 7m excl greppels 
Opritten in betonverharding 
Boordsteen type IE voorzien om te verhinderen dat er wordt geparkeerd thv groenstroken 
tussen de bestaande bomen  
Okerkleurige fietssuggestiestroken met een breedte van 1.70m voorzien, aanleg in epoxy 
cfr. Abelestraat (in bestek te voorzien) 
Rugdekking voorzien voor fietsers komende van industriezone (veilige aansluiting) 
Geen extra vrachtwagensluis voorzien weliswaar een verhoogde versmalling thv 
overgangszone.  Een verhoogde inrichting geeft toch een extra snelheidsremmend effect 
+ visuele zichtbaarheid voor het gemotoriseerde verkeer dat hij zich in een andere 
omgeving bevindt.  Een minpunt bij een verhoogde inrichting kan geluidshinder zijn maar 
door de aanwezigheid van een bijkomende versmalling zal de automobilist zijn snelheid 
moeten afremmen. 

 
2. Schardouwstraat, kant woonwijk (voorkeursprofiel voorstel 1 met voetpad kant parkeerstrook): 

Verhoogde inrichting 
Rijweg in kleinschalig materiaal, breedte 4.40m excl kantstrook 
Opritten in kleinschalig materiaal 
Aan één kant parkeerstrook in grastegels, breedte 2.10m 
Kant parkeerstrook een voetpad voorzien van minimaal 1.50m 
Andere kant enkel opritten met groenzone/wadi 

 
3. Marelputstraat (voorkeursprofiel voorstel 2 in hoofdas en hetzelfde principe in zijstraat, voorstel 1): 

Speelse wegenis ingetekend rekening houdend met doorgang hulpdiensten.  Hierdoor is 
er heel wat verharding aanwezig maar indien gewenst kunnen de voorziene 
parkeerplaatsen gewijzigd worden naar grote groenvlakken 
Naast parkeervakken werden telkens een uitstapstrook in verharding voorzien, is dit 
gewenst of is gazon voldoende?  
Afstemming van afwatering, plaatsing greppels, mogelijke inplanting wadi’s,… dient nog te 
gebeuren bij verdere uitwerking 

 
4. Ambachtenstraat: 

Wegenis werd ingetekend volgens bespreking.  Voorstel van Hoppinpunt werd op het 
grondplan toegevoegd. 
Onderstaande puntjes nog ter verduidelijking: 



Thv afslagstrook (N36) werd een voorstel met fietspad achter de bestaande 
bomen uitgewerkt 
keuze maken ivm de aansluiting fietspad thv Sasbrug ? 
Mogelijkheden van groen thv  fietspad en rijweg: 

Invulling met haag (bv Veldesdoorn): vrij sterke haagplant, geeft visueel 
een duidelijke afscheiding tussen fietspad en rijweg, nadeel is het 
onderhoud  

 
Invulling met strakke draad: geeft visueel een afscheiding tussen 
fietspad en rijweg, nadeel is dat vaak dat dit moeilijk te onderhouden is 
(onkruid) bijgevolg dat deze stroken worden opgevuld met beton 

             

 
Beperkte wadi in gras: visueel oogt dit een breder straatbeeld, beperkte 
fysieke afscheiding tussen fietspad en rijweg 



             

 
Groenstrook ingevuld met siergrassen: speelse, groene afscheiding, 
visueel een duidelijke afscheiding 

 
 
 
Vervolg :  
Bedrijven krijgen de kans om individueel langs te komen op 6 of 11 mei om de bereikbaarheid tijdens de 
werken te bespreken. Dan wordt ook de aansluiting op de riolering besproken, in aanwezigheid van Fluvius 
en het studiebureau Sweco. 
Daarna wordt een definitief ontwerp opgemaakt.  

Aktename Toelichting van plan door Jurgen 
Nick: Zal er geen enkele vrachtwagen meer kunnen parkeren in de Ambachtenstraat? 
Jurgen: Nee  
3 zaken waarover een beslissing moet genomen worden om aan het studiebureau 
mee te geven: 
* in de wijk, voorzien we verharding achter de parkeerstrook of laten we de mensen 
uitstappen in gras? We voorzien verharding, op die manier kan de parkeerstrook 
breder gemaakt worden naar 2,40 meter i.p.v.. 2 meter. De rest opvullen met groen. 
* willen we de fietser in de voorrang ter hoogte van de aantakking aan de Sasbrug? 
Geen fietsers in de voorrang want eigenlijk wijzigt de fietser hier van richting. Auto's 
gaan er geen fietsers verwachten en ook niet alle fietsers gaan hier oversteken.  
* wat voorzien we in de schrikzone tussen fietspad en rijweg? Siergrassen  
 
Frederick: Wanneer zouden de werken aanvatten?  



Jurgen: We zitten nog in ontwerpfase dus nog geen datum gekend. Op 6 en 11 mei 
worden de bedrijven uitgenodigd i.v.m. rioleringsverhaal en de toegangen/opritten. 
Nick: De gemeente Gullegem heeft zelf aan de bedrijven opgelegd hoeveel meter oprit 
ze nog mochten hebben. Doen wij dit ook? 
Caroline: We zullen de bedrijven wel sturen. Tijdens het gesprek met de bedrijven is 
het de bedoeling dat studiebureau Sweco mee denkt wat de circulatie kan zijn op hun 
eigen terrein om op die manier opritten aan te passen.  
Rik: Het muurtje aan de Minervatunnel beperkt het zicht als je de Ambachtenstraat wil 
oprijden vanuit de Minervastraat. Je moet al op het fietspad staan om goed zicht te 
hebben. Is de middenberm nog nodig om af te slaan richting Minervastraat?  
Els: Het muurtje moest zo hoog naar veiligheid toe.  
Siska: De middenberm zal behouden blijven. Dit is gelijkaardig met de andere 
kruispunten. Geen meldingen van ongevallen. Fietsers zien de auto's ook staan en de 
fietsers moeten er ook kunnen oversteken als ze de tunnel willen nemen.  

 

 

5. 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.  

Aktename Toelichting door Siska 
 
Bellevueschool 
Nick: Aan veel scholen zie je dat er van 2 rijstroken naar 1 rijstrook gegaan wordt om 
het verkeer te doen vertragen. 
Julie: Het zou beter zijn dat er iets vast komt als middengeleider in de Heilig 
Hartstraat. Wat zal er gebeuren met het dolomietpad? Hier is geen verlichting en het 
ligt er gevaarlijk bij.  
Jurgen: Er werd beslist om de bomen te behouden, andere verharding kan niet. 
Caroline: Je kan de overkant van de straat nemen om te wandelen op het voetpad en 
via zebrapad oversteken. 
 
Heilig Hartschool 
Rik: De kiss&ride zone uitproberen, dit kost geen geld en is het proberen waard. 
 
Bosmolens 
Veronique: De bus om te gaan zwemmen staat te wachten vlak voor de schoolpoort 
aan de nieuwe ingang. Kan de bus niet op de parking wachten? Ook op de Kiss&Ride 
staan 's middags ouders te wachten in plaats van ergens anders te parkeren.  
 
Sint-Pieter 
Nick: Hoe was de bushalte daar vroeger?  
Siska: Bushalte lag meer naar de kerk toe. Is nu de bedoeling om beide haltes zo dicht 
mogelijk bij elkaar te leggen om de hinder te beperken.  
Kurt: Vaste zone 30 van maken is wel hinderlijk na de schooluren. Misschien toch 
beter om variabel te nemen zodat er na schooltijd 50 kan gereden worden. 
 
De Knuffel 
Sluipweg is opvallend. Nu rijden veel Emelgemnaren vanaf Reperstraat naar de 
Merelstraat om het kruispunt Baronstraat te vermijden. Ook door het afgesloten 
kruispunt Vijfwegen. Pas evalueren als het kruispunt Vijfwegen terug open is.  
Best ook te bespreken met de buurt.  
Kurt: Waar parkeren de leerkrachten? Als ze tegen de ingang van de school parkeren 
dan is daar geen plaats meer voor de ouders om de Kiss&Ride vlot te laten verlopen.  
 
Stadsparel 
Daar hebben ze 3 ingangen. Zebrapad verleggen in de Baron de Pélichystraat?  
Kant Roeselaarsestraat staat een gemachtigd opzichter, alsook in de Krekelstraat, 
eventueel die verplaatsen. In de Krekelstraat zijn het voornamelijk fietsers en auto's 
die er toekomen.   
In de Baron de Pélichystraat zou kunnen gewerkt worden met vaste parkeervakken in 
plaats van beurtelings parkeren.  
 



Zonnebloem 
Eventueel kan geopteerd worden voor een vaste zone 30 
 
Sint-Rafaël 
Geen wijzigingen te doen 
 
Sint-Vincentius 
Wat is hun hoofdingang? Vaste of variabele zone 30, fietspad met gemengd verkeer. 
Dit zal bekeken worden bij de heraanleg van de Hogestraat. 
Nick: Ingang langs de Aimé Behaeghestraat maken  
Frederick: Dan wordt het wel drukker in de wijk  
Nick: Kleuters komen toe in de Hondsmertjesstraat, daar is ook parking voorzien 
 
Burgemeester Vandenbogaerdelaan 
Tellingen wees uit dat er weinig dwarsbewegingen zijn 
Informatie vragen aan commissaris ivm de ongevallen in de Burgemeester 
Vandenbogaerdelaan 
Kurt: Geen vaste zone 30 maken maar wel voorstander van fietsoversteken. 
 
Middenschool 
Oversteekverlichting kan voorzien worden in de Dirk Martenslaan  
 
VTI 
Nick: Wat met Chemin 43?  
Caroline: Dit zal niet mogelijk zijn omdat de eigenaar niet wil. 
 
Hoe verloopt het nu verder?  
Samen zitten met de scholen en bespreken welke ingangen echt nodig zijn. Scholen 
veranderen deze zonder met ons te communiceren. We kunnen niet overal ingrepen 
doen.  
Prioriteitenlijst opstellen en budgetten bekijken.  
Dit project laten we verder groeien en pakken we stelselmatig aan.  

 

 

6. Publieke fietsenstalling station 

 
In het fietsbeleidplan wordt verwezen naar het parkeren in fietsenstallingen met een openbaar karakter om 
ervoor te zorgen dat iedere fietser zijn fiets veilig en comfortabel kan stallen.  

Aan de stationsomgeving kant Korenmarkt zal een bewaakte overdekte fietsenstalling komen. 

 



 

De bestaande fietsenstalling onder de brug wordt voorzien van 2 individuele afsluitingen die te openen zijn 
aan de hand van een badgesysteem. De pendelaar zal hiervoor een badge kunnen aanvragen en tegen een 
maandelijks bedrag een plek in de fietsenstalling huren.  

Het retributiereglement hiervoor wordt op de gemeenteraad geagendeerd op 30 mei 2022. 

 

Naast gewone fietsnietjes zal er ook plaats zijn voor buitenmaatse fietsen. 

Er zal extra verlichting voorzien tegen de brugpijler en ook voorzieningen voor eventueel elektrisch laden. 
De gebruikers zullen na een aantal maanden bevraagd worden om op die manier het project te kunnen 
evalueren en indien nodig aan te passen (bv. nood aan kluisjes voor het opbergen van kledij, mogelijkheid 
tot opladen,…). 

 

Timing: 

Week van 11 april: fietsen labelen en pendelaars informeren dat zone zal afgezet worden voor het 
installeren van de bewaakte fietsenstalling 
Week van 2 mei: fietsen die er nog staan in de werfzone worden verwijderd en apart gestockeerd  
Daarna voorbereidende werken starten (bestaande fietsrekken verwijderen, betonsleuven gieten, 
elektriciteit en verlichting voorzien) 
Installeren van de afsluiting en het badgesysteem is momenteel nog niet gekend 

 

  

Aktename Toelichting door Siska 
 
Nick: Je zal dus niet van de ene fietsstalling in de andere kunnen? Is het nodig dat de 
fietsenstalling zo groot is?  
Virginie: Door het groeiend aantal elektrisch fietsen zullen er veel gegadigden zijn. 



Siska: Het is ook de bedoeling dat de mensen uit de buurt er ook een plaats kunnen 
huren. Sowieso is het voordeliger om nu alles in 1 keer te doen omdat hier toch wel 
wat voorbereiding bij komt kijken. Fietsers moeten verwittigd zijn dat ze er 3 weken 
later weg moeten, rekken verwijderen, betonsleuven gieten,...  
Stefanie: Sowieso is er nog marge in de andere fietsenstallingen om te parkeren voor 
de mensen die niet in de bewaakte stalling willen staan.  
Frederick: Kunnen we het niet van eerste keer goed doen en ook kluisjes voorzien met 
oplaadmogelijkheid voor de batterij?  
Siska: Dit kost heel wat geld en als ze niet gebruikt worden... Sowieso zullen de 
voorzieningen er zijn om, indien er vraag is dit te installeren.  
Kurt: Als je met de trein reist zal je niet van ver komen dus vermoedelijk niet met een 
dure elektrische fiets naar het station komen.  
Dries: Eerst bevragen bij degene die een plaats huren wat ze precies willen.  

 

 

Informatiepunten 

7. Cijfers verkeersongevallen 

 Toelichting gebeurt door comm. Miguel Beauprez.  

Aktename Toelichting door politiecommissaris Miguel 
Rapport PZ LAN moet PZ Izegem zijn, de rapporten komen van de federale politie 
maar geen idee hoe ze aan PZ LAN komen. De cijfers gaan enkel over lichamelijke 
letsels. Cijfers van stoffelijke schade zullen hier niet in terug te vinden zijn. Ook 'dark 
number' niet, dit zijn degene die onderling geregeld worden met een 
aanrijdingsformulier.  
 
In 2021 waren 204 gevallen met stoffelijke schade waar de politie ter plaatse is 
gekomen op Izegems grondgebied en waarvan een PV werd opgesteld. Indien er 
elders een PV is opgemaakt van een ongeval in Izegem werden deze cijfers hier niet 
bijgerekend.  
 
In 2021 waren 82 gevallen met lichamelijke letsel. Indien er gekwetsten zijn mag er 
geen aanrijdingsformulier onderling ingevuld worden maar moet de politie erbij komen 
voor de opmaak van een PV. Die cijfers zouden dus in het rapport in orde moeten zijn.  
 
Aantal ongevallen met doden op grondgebied Izegem is 0, in de ganse zone RIHO 4. 
Aantal ongevallen met gekwetsten in de Burgemeester Vandenbogaerdelaan, 
Rijksweg, Roeselaarsestraat, Gentstraat en Gentseheerweg  
Maanden met de meeste ongevallen: juni, september en oktober 
Uren met de meeste ongevallen: tussen 8u en 9u en tussen 15u en 17u 
Van de 82 gevallen met lichamelijk letsel waren er 7 onder invloed van alcohol. Geen 
ongevallen van drugs en geen van overdreven snelheid. Lijkt heel onwaarschijnlijk dus 
zal niet kloppen. Bij lichamelijke letsels moet er altijd geblazen worden.  
Bij de leeftijdscategorie <18 zwakke weggebruikers zijn dit er 21 op een totaal van 100 
(1 ongeval kan meerdere slachtoffers hebben). Onder zwakke weggebruikers vallen 
wandelaars, fietsers (e-step), bromfietsers klasse A (speedpedelec 45km/u). Iedere 
aanrijding met een fietsers/brommer wordt gekwalificeerd als ongeval met lichamelijk 
letsel. Een val wordt aanzien als zijnde gekwetst persoon.  
Er wordt momenteel nog geen opsplitsing gemaakt voor fietsers, e-bikes, e-steps, 
speedpedelec. 
3 ongevallen met gekwetsten bij categorie zwaar vervoer. Nog door te geven waar 
deze precies waren.  
 
Nick: Ongevallen met vluchtmisdrijf waren er 11 of 13%, dit is veel.  
Miguel: Dit zijn ook bv. vrachtwagens die een fietser raken maar het zelf niet gevoeld 
hebben. Zodra je wegrijdt wordt je gecatalogeerd als pleger van vluchtmisdreef. Het 
zou kunnen dat er achteraf nog opheldering komt door middel van camerabeelden of 
getuigen. Exacte ophelderingsgraad is niet gekend.  
 
Geert: Afgelopen weekend opnieuw een ongeval op de Sasbrug Kachtem. Is hier iets 
over geweten? Zouden het opnieuw motors zijn die aan het driften waren?  
Miguel: Nog geen weet van omstandigheden ongeval. De klachten omtrent driften op 
Sasbrug is verminderd, ook de meldingen van quads langs Wandel op de Mandel zijn 
minder.  

 

 



8. Varia 

 Cijfers Blue Bike 2021 voor Izegem 
Timing wijzigingen richting Krekelstraat 
Timing proefproject eenrichtingsverkeer Oude Iepersestraat 
Installeren publieke fietspompen – 3 locaties 

 
Julie Vandewatere 
 
Kan er nog eens uitleg gegeven worden hoe de communicatie verloopt naar de straten in verband met 
gewijzigde verkeerssituatie? In een straal van hoeveel meter gebeurd de communicatie? We merken op 
dat de briefing misschien wat ruimer moet gebeuren zodat omliggende straten ook de gewijzigde situatie 
weten.  
 
Er wordt enkel gebust in de betrokken straten. Wel wordt gekeken naar bedrijven in de buurt of garages 
die uitkomen op de betrokken straten. Die worden ook ingelicht.  
 
Bv. Bij wijziging rijrichting Meensestraat werd er gebust in de Meiboomstraat, de Meensestraat (tussen 
Dweersstraat en Schoolstraat) en de Werkhuizenstraat 
Bv. Bij inrichten schoolstraat in de Meiboomstraat werd gebust in de Meiboomstraat, Werkhuizenstraat, 
Dweersstraat, Meensestraat (tussen Meiboomstraat en Schoolstraat) en Burgemeester 
Vandenbogaerdelaan (tussen Meiboomstraat en Dweersstraat) 
Bv. Bij invoeren parkeerverbod Lodewijk de Raetlaan werd gebust in de Lodewijk de Raetlaan tussen de 
2 rotondes, alsook enkele woningen die met garages uitkomen in de Lodewijk de Raetlaan. 
 
Als er in de zone scholen liggen dan worden die uiteraard ook verwittigd met de vraag om te 
communiceren via hun eigen kanalen.  
 
Via onze eigen kanalen (facebook, website en het platform Hoplr) wordt ook gecommuniceerd.  
 
Het bussen is behoorlijk intensief en vraagt veel tijd van onze medewerkers die het tussendoor (soms op 
heel korte termijn) moeten doen.  
 
Is de Wezestraat ook voldoende gebrieft dat er geen doorgang meer zal zijn vanuit de Baronstraat? Hoe 
de wagens daar zullen moeten rijden? Wat met de parking? Ik krijg hier wel wat vragen over.  
 
Dit werd op de COWM van 2 mei 2019 besproken en op basis van de opmerkingen uitgewerkt. 
Daarvoor was er een infoavond op 7/3/2019 voor bewoners (rechtstreeks betrokkenen, maar niet de 
Wezestraat werd hiervoor uitgenodigd. 
De bewoners van de Wezestraat zelf hebben een infobrief gekregen op het moment dat de brochure 
verdeeld werd in de werfzone met de melding dat algemeen infobord geplaatst was en contactgegevens 
(18/12/2020 – fasering, communicatie en vragen en opmerkingen). 
De aanleg is ook van die aard dat het heel duidelijk is dat er geen doorgang meer mogelijk is tussen 
Baronstraat en Wezestraat. 
Bij onze diensten zelf zijn hier geen vragen of opmerkingen over binnengekomen. 
 
Graag eens stand van zaken van de fietsboxen. Is er al nagedacht om meer fietsboxen te plaatsen? 
Misschien kan er ook aan de Vijfwegen eentje geïntegreerd worden.  
 
Er staan momenteel 5 publieke fietsboxen  
* Dweersstraat (2 vrije plaatsen) 
* Heilig Hartstraat (3 vrije plaatsen) 
* Zaligmakerstraat (2) (volzet) 
* Slagmeersenstraat (volzet) 
 
8 april werd gebust in de omgeving van de Wezestraat. Hier is ruimte voorzien om een fietsbox te 
plaatsen bij de glas- en kledingcontainers  
Er werd gebust in de Wezestraat tussen kruispunt Vijfwegen en de 16de Linie-Regimentsstraat, 
Baronstraat tussen kruispunt Vijfwegen en Reperstraat,en de Vijfwegenstraat. 
Hier hebben al 6 mensen op gereageerd, soms zelfs om 2 plaatsen te huren. We zullen dus ook een 
reservelijst kunnen aanleggen.  
 
De ruimtes om fietsboxen te plaatsen gaat altijd ten koste van parkeerplaatsen of groen. Die overweging 
is soms moeilijk te maken.  
Een grotere fietsbox kopen is ook niet mogelijk want er wordt van 5 naar 20 fietsen gegaan qua 
capaciteit. Kostprijs hiervan is behoorlijk hoog en ook qua ruimte op het openbaar domein neemt dit heel 
wat plaats in.   
 



Een volgende locatie waar we een fietsbox willen zetten is de op parking Dam. Daar werd toestemming 
gevraagd aan de Vlaamse Waterweg of dit mag. Zodra we deze toestemming hebben wordt hiervoor ook 
een brief gebust om te peilen naar de interesse. (Omgeving Reperstraat, Dam en begin Prinsessestraat). 
 
Hoe zit het in Izegem met het reglement over de elektrische step? 
 
De elektrische steps moeten zich aan de wegcode houden. Een aparte reglement voor Izegem is niet 
mogelijk op te maken. 
Elektrische steps vallen onder voortbewegingstoestellen, zie https://www.wegcode.be/actueel/1260-
voortbewegingstoestellen  voor de volledige reglementering. 
  

Aktename Kurt: Het bussen van bewonersbrieven kan niet ruim genoeg zijn. Daardoor niet door 
eigen medewerkers maar door externen.  
 
Julie en Rik: Kan de reglementering van de e-bike steps uitgelegd worden in een 
volgende COMW? 
 
Frederick: In de Pater Ver Eeckestraat is een ongeval gebeurd, daar waren ze een 
boom aan het meten. Hoe komt dit? 
Caroline: Dit is nodig om een schadebestek op te maken. 

 

 

 

De verslaggever,  

Stefanie Vynckier 
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