
DOORTOCHT BOEZINGE 
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HOERA VOOR PARTICIPATIE  

Dat het stadsbestuur beslist om in dialoog te gaan met bewoners en met belangengroepen over deze belangrijke ingreep in het 
dorpscentrum vinden wij enorm positief.  
De informatieavond van 28/02/2019 vonden wij  een leerrijke en interessante kennismaking met het voorstel dat de stad al 
concreet uitgewerkt had.  
We waren wel verbaasd dat de stad niet startte met de analyse van de huidige situatie en problemen en dat er geen 
participatie gebeurde over doelstellingen en prioriteiten. We vonden het  spijtig dat er niet een aantal  verschillende opties 
waren uitgewerkt om het debat te voeden. Voor de toekomst hopen we dat de stad een startnota uitwerkt waarmee het 
studiebureau verder aan het werk gaat.   

Als Fietsersbond willen wij de discussie in de eerste plaats graag mee voeden, bijdragen tot een constructief debat.   
Graag vernemen we wat de volgende stappen zijn in de procedure, tot en met de besluitvorming.  
We hopen dat de stad enkele nieuwe voorstellen en opties uitwerkt en een volgend inspraakmoment organiseert om daarover 
te dialogeren.  

DORPSKERNVERNIEUWING: MEER DAN ÉÉN STRAAT 

In punt 78 en 79 van het bestuursakkoord legt u er de nadruk op dat een mobiliteitsplan globaal moet opgesteld worden. We 
lezen heel graag dat u slim wil omspringen met mobiliteit. Per deelgemeente wil u een verkeersleefbaarheidsplan uitwerken.  
Deze stellingen zijn voor ons een verademing! 
Boezinge is een aantrekkelijk dorp. De Diksmuidseweg is een heel belangrijke plek en verkeersader in het dorp.  
Die nu opnieuw aanleggen zonder het voorgenomen verkeersleefbaarheidsplan lijkt ons een gemiste kans.  
We pleiten ervoor om ook dit plan te vertalen in een dorpskernvernieuwingsplan voor de hele dorpskom. Dat plan legt op 
lange termijn de inrichting van het dorp vast en vormt een belangrijke hefboom voor de leefbaarheid.  
Een aantal plekken vragen hierbij om extra aandacht: het Katspel, de kerk, het kasteelpark, de school, de bushaltes, het nieuwe 
cultureel centrum. We pleiten ervoor om deze oefeningen te doen in wisselwerking met de geplande opmaak van een 
ruimtelijke visie over Boezinge.  

ANALYSE VAN DE VERKEERSPROBLEMEN 

Deze eerste voorzichtige analyse is opgemaakt op basis van gesprekken met bewoners. Ze moet uiteraard aangevuld worden 
met verder onderzoek. In het kader van het efficiënt spenderen van de beperkte middelen, zijn wij ervan overtuigd dat deze 
verkeersstromen naar en door het dorp zelfs op een professionele manier moeten worden geanalyseerd vooraleer oplossingen 
te formuleren. We hopen dat u kiest voor een integrale aanpak en een verkeersleefbaarheidsplan met de nodige ingrepen in de 
wijdere omgeving.  

De verkeerssituatie in Boezinge is lang een knelpunt geweest, tot de Randweg werd aangelegd. Vanaf toen werd het weer een 
rustig dorp met hoofdzakelijk plaatselijk verkeer.  
Maar dat is ondertussen weer lang verleden tijd. Sinds de uitbreiding van de industriezone is er ook in het dorp zelf weer zeer 
veel doorgaand verkeer.  
Dit uit de hand gelopen doorgaand verkeer keldert de kwaliteit van de lokale verblijfsfunctie en het lokaal verkeer.   



DOORGAAND VERKEER  

Waaruit bestaat het doorgaand verkeer en wat zijn de problemen? 

PERSONEN- EN BESTELWAGENS 

Hoeveel personenwagens en bestelwagens in de Diksmuidseweg  moeten gerekend worden tot ‘doorgaand verkeer’ kunnen we 
niet precies zeggen. Maar het zijn er ‘veel’, en ‘veel meer dan vroeger’. We merken dat dit hoofdzakelijk verkeer betreft naar en 
van Elverdinge.  Gelukkig is er voor het verkeer Diksmuide-Ieper de randweg. 
Een aantal van hen kiest Boezinge als short-cut of sluipweg naar de industriezone, maar ook naar de verkeerslichten op de ring 
(nabij Sitra). De ochtendfiles op die ring doen automobilisten zoeken naar alternatieven. App’s zoals ‘Waze’ sturen chauffeurs 
precies door het centrum van Boezinge. 
De snelheid waarmee ze het dorp doorkruisen, is volgens bewoners heel vaak meer dan de toegelaten snelheid.  
Bestelwagens met aanhangers en vooral die met losliggende lading lijken ons heel problematisch. 

VRACHTWAGENS EN ‘MONSTER’-TRACTOREN MET AANHANGERS 

Die maken van de Diksmuidseweg gebruik als sluipweg. Maar sinds kort merken bewoners  dat dit zwaar vrachtverkeer 
toeneemt om de kilometerheffing op de N8 te ontwijken. 
Dit observeren ze de ganse dag door, van ’s morgens vroeg tot laat in de avond.  
Nochtans mag dit zwaar vrachtverkeer sowieso niet door het dorp. Het gebeurt toch. Bewoners geven aan dat ze de indruk 
hebben dat politiecontroles uitblijven.  
Een deel van het vrachtverkeer is plaatselijk verkeer, onder andere voor aan- en afvoer bij Brouwerij Leroy. (zie verder) 

FIETSERS 

In welke mate fietsers nu het dorpscentrum van Boezinge kiezen voor functionele verplaatsingen (bijvoorbeeld voor woon-
werkverkeer van Elverdinge naar de industriezone of naar Langemark) of voor recreatief fietsen, weten we niet precies. We 
veronderstellen dat dit nu vrij weinig gebeurt. Nochtans is het fietspad van Elverdinge naar Boezinge een puike 
verkeersinfrastructuur die kansen biedt voor waardige alternatieven op de wagen (e-bike, speedpedelec,..). Hetzelfde comfort 
bieden aan die fietsers wanneer ze het dorpscentrum van Boezinge doorkruisen, zou het doorgaand fietsverkeer beduidend 
faciliteren.  
Recente onderzoeken van verzekeringsmaatschappijen en van de overheid leiden alvast tot prognoses over het aandeel van 
fietsers in het woon-werkverkeer.  Die luiden dat dit beduidend zal toenemen. Nu al stellen verzekeringsmaatschappijen vast dat 
er meer fietsongevallen plaats vinden op de weg naar en van het werk, met arbeidsongeschiktheid als gevolg. Meestal zijn daar 
geen derden bij betrokken. Het pijnpunt is vooral de gebrekkige verkeersinfrastructuur. Dat komt omdat dezelfde fietsruimte 
moet dienen voor steeds meer fietsers, voor steeds meer fietsen met een groter volume (zoals bakfietsen en cargofietsen) maar 
vooral voor steeds meer fietsen met verschillende snelheden: speedpedelecs naast gewone (kinder)fietsen, koersfietsen naast e-
steps,… 

PLAATSELIJK VERKEER 

Waaruit bestaat momenteel dit plaatselijk verkeer en wat zijn de problemen? 

VOETGANGERS 

Voetgangers lijken nu voldoende ruimte te hebben. Voor mensen met beperkte mobiliteit blijft de situatie toch  moeilijk. Je met 
je wandelstok, rolwagen of rollator naar de winkel begeven, is een moeilijke en dikwijls zeer onaangename opdracht.  

  



FIETSERS  

We vermoeden dat niet veel mensen kiezen voor de fiets. Want voor fietsers is de situatie momenteel ronduit gevaarlijk en 
weinig comfortabel. Fietsen langs de Diksmuidseweg is een hindernissenparkoers: soms in de afwateringsstrook, zigzaggend 
tussen de geparkeerde auto’s, hotsend en botsend op de kasseien. 

In de fietsenstalling van de dorpsschool staan op een willekeurige voorjaarsdag 32 kinderfietsen en 2 fietsen voor volwassenen.  In de zomer kan dit aantal 
verdubbelen, vernamen we van de medewerkers. Er zijn 180 leerlingen (114 in de lagere school en 66 kleuters) en er werken een 20-tal leerkrachten en 
ondersteunende personeelsleden.  
Dit betekent dat 10 à 20 % van de medewerkers kiest voor de fiets voor woonwerk-verkeer. Het percentage kinderen met de fiets bedraagt 17.5 à 35 %.  
De overige 65 à 82.5 % van de leerlingen verplaatst zich niet met de fiets. Een minderheid daarvan komt te voet naar school. Het overgrote deel komt met de 
auto, vernemen we van de medewerker. Concreet gaat dit over 120 tot 150 leerlingen.  
Dit is al één indicator dat fietsen en stappen in deze omstandigheden voor veel mensen geen optie is.  

In de buurt van winkels zorgt fietsen parkeren nu voor problemen.  Zo zetten zelfstandigen momenteel een eigen fietsrek. Deze 
staan meestal haaks op de voorgevel. Zo nemen geparkeerde fietsen dus 1m80 of meer af van het voetpad.  

AUTOMOBILISTEN 

Binnen het dorp verplaatsen zich bewoners en bezoekers met personenauto’s, met bestelwagens en met vrachtwagens.  
Een deel van de  bestel- en vrachtwagens is bedoeld voor de aanvoer van producten bij de plaatselijke handel. Voorbeelden zijn 
de melkophaler van de hoeve achter het kasteel en het intense inkomend en uitgaand verkeer bij Brouwerij Leroy.  
Hoeveel lokale verplaatsingen precies plaats vinden en de snelheid van die auto’s weten we uiteraard niet precies. 
in hoever de kasseien een verschil uitmaken in de veiligheid van autoverkeer, weten we niet. 

Parkeerplaatsen voor automobilisten zijn er nu blijkbaar voldoende. Bewoners merken op dat sommige wagens de volledige dag 
de publieke ruimte blijven innemen (werknemers Brouwerij Leroy? Andere?). Eventueel kan dit opgevangen worden op een 
kleine parking.  

OPLOSSING: ‘OLD SCHOOL’ OF ‘FUTURE PROOF’?  

We kunnen voor Boezinge een oplossing kiezen met minimale correcties op de bestaande situatie. Daarmee kiezen we voor een 
formule die een antwoord biedt op de problemen van  gisteren en van vandaag, met de inzichten van het verleden. 
Het plan dat u voorstelde, vinden wij daarvan een voorbeeld.  

Maar in Boezinge dringen wegeniswerken zich sowieso op en is er de aanwezigheid van de ring.  
Dit is dus een unieke kans om voor een grondiger oplossing te kiezen:  

• uitgaande van de nieuwste inzichten op vlak van ruimtelijke ordening, mobiliteit, gezondheid en milieu.  
• met een antwoord op de problemen van vandaag maar ook op die van morgen  
• proactief sturend naar de situatie die we voor de toekomst van Boezinge wensen 

Die aanpak kadert volgens ons helemaal in de geest van de Ieperse beleidsnota.   

NIEUWE TIJDEN VOOR BOEZINGE 

DOEL 

HET CENTRUM VAN BOEZINGE EN DUS OOK DE DIKSMUIDSEWEG WORDEN OP DE EERSTE PLAATS OPNIEUW EEN 
LEEFOMGEVING. DE BEWONERS KOMEN OP DE EERSTE PLAATS. DE DIKSMUIDSEWEG WORDT EEN PLEK DIE MAAKT DAT 
HET IN BOEZINGE VOOR IEDEREEN GOED EN GEZOND WONEN IS. DE AUTO KAN, MAAR IN DE EERSTE PLAATS VOOR DE 
BEWONERS.  

Dit doel lift volledig mee met de beleidsdoelstellingen die u benoemt in ‘Nieuwe tijden voor Ieper 2019-2024’.  
Om dit te bereiken zijn 3 principes cruciaal:  

  



 

1. Doorgaand autoverkeer: minder en lichter 
2. S T O P-principe: prioriteit gaat naar Stappen (voetgangers), daarna komt Trappen (fietsers), Openbaar vervoer en als 

laatste komt Personenvervoer: 
3. De keuze van materiaal waarbij het comfort voor voetganger en fietser centraal staat. 

RAAKPUNTEN BELEIDSNOTA IEPER 2019-2024 

JONGE GEZINNEN AANTREKKEN 

In de inleiding van de beleidsnota staat al dat onze stad er de laatste decennia onvoldoende in slaagde om jonge gezinnen aan te 
trekken, wat resulteerde in een dalend bevolkingsaantal.  Er is o.a. een vorm van ‘braindrain’: jongeren gaan studeren en 
settelen zich achteraf in Gent, Brussel of Leuven. (punt 145). Dit dalend bevolkingsaantal leidt onder andere tot krapte op de 
arbeidsmarkt: bedrijven hebben het moeilijk om hun openstaande vacatures in te vullen (beleidsnota punt 67). 
De stad Ieper en haar deelgemeenten willen daarom een totaalvisie uitwerken om aantrekkelijker te worden voor deze 
bevolkingsgroep. De inleiding van hoofdstuk 7 vermeldt letterlijk dat het stadbestuur van Ieper een aantrekkelijke woonstad wil 
maken, met groene buurten waar het aangenaam is om te wonen, te spelen en te werken. Punt 160 sluit daarbij aan met de 
stelling dat een proper en aantrekkelijk openbaar domein bijdraagt tot de uitstraling en de levenskwaliteit.  

HANDELAARS IN DE DEELGEMEENTEN 

Punt 69 van de beleidsnota vermeldt expliciet dat het stadsbestuur  aandacht wil  hebben voor de handelaars in de 
deelgemeenten.  
Als we met de her aanleg van de dorpskern dit doel mee kunnen realiseren, mogen we die kans niet laten liggen.  

30 KM PER UUR 

Een snelheidsbeperking van 30 km per uur geldt in de binnenstad en zal afgedwongen worden met campagnes en gerichte 
snelheidscontroles (punt 86).  
Deze logica mag ongetwijfeld doorgetrokken worden voor het verkeer in het centrum van de deelgemeenten? 

TOEKOMSTGERICHT 

De hele beleidsnota ademt toekomstgerichtheid uit: ‘Ieper kijkt naar de toekomst en vernieuwt’. Ongetwijfeld is er ook de wens 
om die houding door te trekken op terrein 4: mobiliteit. Het voornemen van een globaal mobiliteitsplan (punt 78) en het 
verkeersleefbaarheidsplan voor de deelgemeenten (punt 79) zijn daarin elementaire beleidskeuzes.  
In punt 80 vermeldt het beleidsplan dat het stadsbestuur de Ieperlingen wil aanmoedigen om gebruik te maken van de 
alternatieven voor de wagen.  
Dit betekent dus dat de stad ervoor zorgt dat stappen, fietsen, openbaar vervoer en (elektrische) deelauto’s en deelfietsen bij 
elke ingreep in de infrastructuur heel veilig, aantrekkelijk en comfortabel worden. We worden immers een wandel- en 
fietsvriendelijke stad. 

WANDEL- EN FIETSVRIENDELIJKE STAD 

Beleidspunt 99 luidt: inzetten op een fietsvriendelijk beleid dat het gebruik van de fiets bevordert en tegelijk de veiligheid 
vergroot. ‘Hierbij kijken we naar de toekomst en houden we ook rekening met de elektrische fiets. Waar nodig voeren we 
fietsstraten in’, lezen we daar. 
Idem voor punt 100: een inhaalbeweging maken voor het herstel en onderhoud van fiets- en voetpaden en daarbij bijzondere 
aandacht schenken aan de keuze van de gebruikte materialen.  
Beleidspunt 103 vermeldt dat kasseistroken ofwel vakkundig worden heraangelegd en dat er bij voorkeur fietscomfortstroken 
komen  aan de randen van de rijweg. 
Idem voor punt 101: ‘bij her aanleg van straten hebben we aandacht voor het wegwerken van conflictpunten voor fietsers, 
voetgangers en mensen met een beperking.  



Punt 104 schenkt extra aandacht aan veilig fietsverkeer van, naar en tussen deelgemeenten.  
Interessant in dit dossier is ook het voornemen van het stadsbestuur om te investeren in fietsenstallingen, eventueel met 
lockers en camerabewaking (punt 105) en om mee te evolueren in het gebruik van deelsystemen zoals Cambio en deelfietsen  
(punt 106). 
We zijn er van overtuigd dat dit betekent dat er in het verkeersleefbaarheidsplan voor Boezinge ook aandacht gaat naar 
autodelen, deelfietsen, zeer veilige fietsstallingen, laadpunten voor e-bikes. 

ARMOEDE EN EENZAAMHEID VOORKOMEN EN BESTRIJDEN 

Prioriteit voor Stad Ieper wordt het verder bestrijden van (kinder)armoede (beleidspunt 122). 
Uit onderzoek is gebleken dat mobiliteit een belangrijke rol speelt bij sociale uitsluiting. Mobiliteit is een voorwaarde om 
volwaardig te kunnen deelnemen aan de samenleving.   
In het ‘Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting’, hoofdstuk ‘Minder inkomen, dus minder mobiel, dus minder kansen’ lezen we 
duidelijk: ‘fietsen doorbreekt uitsluiting’. 

Punt 149: Ieper onderneemt actie tegen eenzaamheid bij senioren. 
Uit onderzoek blijkt dat senioren veel langer sociale contacten onderhouden als ze in een dorpskern of stad wonen en als ze 
te voet of met de fiets de dagelijkse verplaatsingen aan kunnen. Belangrijk hierin is dat de auto de sociale contacten eerder 
belemmert dan bevordert. Zo lang mogelijk in beweging blijven is daarenboven een gezondheidsadvies dat op die manier 
dagelijks toegepast wordt.  

KLIMAATVERANDERING 

Punt 175 stelt dat de stad mee de bewustwording rond het klimaat wil creëren bij de leerlingen. 
Wat helpt daarbij beter dan ultraveilig fietsverkeer voor kinderen mogelijk maken? 
Kunnen we ‘leerlingen’ niet beter vervangen door ‘burgers’? 
Punt 171 stelt dat nieuwe openbare gebouwen CO2-arm of CO2-neutraal worden opgetrokken.  
Verwarming van gebouwen speelt een belangrijke rol in de uitstoot van CO2. Autoverkeer is een andere grote oorzaak van 
CO2-emissie. Trekken we deze gevoeligheid voor het klimaat dus door naar heel sterke beslissingen richting duurzame 
mobiliteit?  
Punt 172 kondigt alvast aan dat er meer laadpalen komen voor elektrische wagens, plug-in hybrides en elektrische fietsen op 
strategische locaties in de stad.  
Komen ook de deelgemeenten in aanmerking hiervoor? (‘Build it and they will come’) 

DRIE PRINCIPES 

De drie sleutels om tot een dorpskern te komen die aantrekkelijk is, zijn: 

1. Doorgaand verkeer: minder en lichter 
2. Het STOP-principe 
3. Adequate materialen 

DOORGAAND AUTOVERKEER: MINDER EN LICHTER  

Doorgaand verkeer van personenwagens en bestelwagens lijkt ons moeilijk volledig te bannen uit het dorp en dat hoeft ook niet. 
Wel moeten er beduidend minder. Ingrepen buiten en binnen het dorp moeten daar een bijdrage toe leveren. Buiten het dorp 
kan  het fileprobleem op de Noorderring (N38) worden aangepakt. De inrichting van het centrum moet er dan weer voor zorgen 
dat personenwagens de doortocht niet meer aantrekkelijk vinden.  
Zwaardere camionettes kunnen eveneens geweerd worden door het verlagen van het toegelaten gewicht : van max. 7,5 ton 
naar max. 3,5 ton. 
Vrachtwagens en tractoren mogen sowieso niet meer door het dorp. De boodschap is om het centrum zodanig in te richten dat 
vrachtwagens en tractoren er niet meer voor kiezen als doorgangsroute.  
Een duidelijke signalisatie van de tonnage-beperking en een doorgedreven controlesysteem hierop lijken ons een must.  

Een bewoner van de Diksmuidseweg heeft het probleem van de tonnagebeperking ooit aan de vorige wijkagent gemeld. Volgens hem zat er een hiaat in de 
verkeerssignalisatie. Of daar ooit iets aan gedaan werd, weet de bewoner niet.  



Bij recentere telefoontjes hieromtrent naar de politie werd de bewoner doorverwezen naar de dienst verkeer die hem opnieuw doorverwees naar de wijkagent, 
die hem vervolgens doorverwees naar de dienst verkeer… Einde verhaal. 

Wat de huidige tonnagebeperking betreft :  

• Alle straten die aansluiten op de Randweg (Diksmuidseweg 2x en Brugstraat) worden  nu beperkt tot 7.5 ton. 
• In Elverdinge is de beperking in de richting van Boezinge (Boezingestraat)  5.5 ton. 
• De diverse kleinere wegen (Kapellestraat, Noordhofweg,..) die aansluiten op de Veurnseweg worden niet beperkt qua tonnage. Ook enkele kleinere 

wegen die aansluiten op de Steenstraat (Ravestraat, Reningestraat,..) kennen volgens ons geen beperkingen qua tonnage.  
In principe kun je dus via deze wegen met om het even welk vervoer tot in het dorpscentrum zonder een overtreding te begaan. 

Het doorgaand verkeer minder zwaar maken betekent niet alleen de tonnage van bestel- en vrachtwagens onder controle 
houden. Ook overschakelen van de personenauto naar de fiets of van de bestelwagen naar de cargofiets is een manier om dit 
concreet te maken. Wie voor woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer kiest voor de fiets, moet daarom in Boezinge ronduit 
verwend worden. 

S T O P-PRINCIPE VOOR HET HELE CENTRUM 

Het letterwoord  ’S T O P’ betekent dat prioriteit gaat naar Stappen (voetgangers), daarna komt Trappen (fietsers), Openbaar 
vervoer en als laatste komt Personenvervoer: 

VAN 8 TOT 88 

Het centrum van Boezinge wordt zodanig veilig en comfortabel dat kinderen van de lagere school opnieuw zelfstandig naar 
school kunnen, te voet of met de fiets. Vaders en moeders hebben er alle vertrouwen in: het verkeer vormt totaal geen 
bedreiging. Bij de inrichting hanteren we immers het ‘verkeer-op-maat-van-kind’-uitgangspunt. 
Ook senioren wandelen of fietsen er zonder zorgen naar de Spar, naar de kapper of naar de dokter. Een rolwagen of rollator 
gebruiken vormt totaal geen probleem. Langs de baan staan trouwens gezellige zitbanken in het groen waar senioren even 
kunnen rusten. Daar is het netjes, met de (gescheiden) afvalbakken en de slimme oplossing voor de behoeften van hun hond. 
Bewoners en bezoekers, te voet, met gewone fietsen of met e-bikes beleven er de tijd van hun leven. Ook voor de bakfiets of de 
e-step loopt alles op wieltjes. Voor al die  verschillende snelheden is er trouwens meer dan voldoende ruimte. Snelle fietsers 
vormen nooit een gevaar voor de trage. Fietsers vormen nooit een hindernis voor de voetgangers. 
Tussen de parkeerplaatsen voor auto’s zijn voldoende parkeerplaatsen voor fietsen voorzien. Die zijn veilig, want mensen 
koesteren hun trendy en dure fiets. Ook laadpalen zijn er voldoende. Een plek voor deelfietsen is hier eveneens voorzien.  
Ten slotte is er natuurlijk ook meer dan ruimte genoeg voor de bushaltes. 

AUTO TE GAST 

Bewoners en bezoekers met auto zijn uiteraard welkom in de Diksmuidseweg.  
Parkeren verloopt vlot. Voor wie de hele dag door de auto wil parkeren, wordt gezocht naar een buurtparking. Zo nemen die 
geparkeerde auto’s niet de hele dag de ruimte in die bedoeld is voor groen, voor een zithoekje, voor een speelhoek of sporthoek 
of voor andere plezierige activiteiten.  
Er is ook ruimte voorzien voor enkele elektrische deelauto’s en voor laadpalen daarvoor. 
Al eens een wagen die door het dorp rijdt, eventueel met een bestemming ver daarbuiten: geen probleem. Auto’s zijn gasten. Ze 
komen er nu en dan en respecteren hun gastheren en –vrouwen zijnde de bewoners, als voetganger of fietser. Of er voor de 
auto’s een aparte rijweg wordt aangegeven, moet bestudeerd worden in de ontwerpfase, in overleg met de bewoners en zodra 
er zicht is op de verkeersstromen. 
Door de veilige, comfortabele en gezellige inrichting kiezen veel minder bewoners en bezoekers trouwens voor de auto. Wie 
weet scheelt het alvast een 200-tal autoritten per dag omdat kinderen geen autotaxi meer hoeven om naar school te trekken.  
Voor het verkeer van en naar Brouwerij Leroy en andere bedrijven, wordt gezocht naar een oplossing met een traject van aan- 
en afvoer, in samenspraak met het bedrijf en met bindende afspraken. 
 

  



ZONE 30 

Nu geldt een snelheidsbeperking tot 50 km en de situatie is onveilig. Binnenkort fietst veel meer volk door het dorp. Binnenkort 
kiezen veel meer mensen voor e-bikes, Speedpedelecs, bakfietsen, Sigways en andere hippe alternatieven op de wagen. Want 
files zijn ze echt wel beu. Ze zijn er ook helemaal van overtuigd dat ze hun bijdrage aan een beter klimaat willen leveren. Ze 
zetten hun slanke lijn en een lang en fit leven bovenaan.   
Daarom is een snelheidsbeperking tot 30 km per uur een must. Dit is trouwens een keuze, volledig analoog met het principe 
over de snelheid in de binnenstad (punt 86 in de beleidsnota).   
Deze snelheidsbeperking geldt niet alleen voor autoverkeer, maar ook voor fietsers en gebruikers van de nieuwe elektrische 
vervoermiddelen.  
Deze snelheidsbeperking op zich heeft ongetwijfeld ook een ontradingseffect op het sluipverkeer  
Om die 30 km/uur te bereiken, stellen we bijkomende maatregelen voor. Hier pleiten we voor de ingrepen die tot de beste 
resultaten leiden: drempels, verhoogd plateau of as-verschuivingen. Handhaving is hierin uiteraard ook zeer belangrijk. 

MATERIALENKEUZE 

De materialen voor de nieuwe straat moeten vooral comfort bieden aan voetgangers en fietsers. Ook schoonheid is belangrijk. 
De inrichting moet ook zonder woorden duidelijk maken wat er van de voorbijgangers verwacht wordt. Zo is het niet de 
bedoeling dat fietsers de dorpsstraat gebruiken als fiets-o-strade en dat moeten ze door de materialenkeuze en inrichting 
meteen snappen. 
Daarom valt de keuze op kleinschalig materiaal. De huidige kasseien voldoen evenwel niet. De ervaringen in de binnenstad leren 
ons dat kleine kasseitjes en afgeplatte kasseien evenmin de nodige veiligheid en comfort bieden. Daarom lijken 
betonstraatstenen ons de beste keuze op de rechte stukken.  
In de bochten suggereren we het gebruik van uitgewassen beton, omdat dit beter bestand is tegen zwaar verkeer. 
Er is een ruime keuze en de aanleg en het onderhoud zijn betaalbaarder en makkelijker dan kasseien.  
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