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BEZWAARSCHRIFT  
STADSVERNIEUWING DE LEET 

(93.546HC-Collector overwelfde Ieperlee Lot 2B fase 4-Stadsvernieuwing De Leet –  
OMV ref. 2019121833) 

 

AFGELEVERD AAN DE BEVOEGDE OVERHEID (Stad Ieper) OP 12 NOVEMBER 2019 
 
 
 
 
 

De Fietsersbond wenst bezwaar in te dienen tegen de voorliggende plannen voor de aanleg van de 
collector overwelfde Ieperlee en de stadsvernieuwing Leet (OMV referentie 2019121833).  

Deze omgevingsvergunning vraagt een mobiliteitsafweging en deze ontbreekt bij het voorliggende 
dossier. 

Dit dossier heeft namelijk een belangrijke impact op de mobiliteit in het hart van de stad. De 
doelstellingen en de visie op deze mobiliteit (parkeervoorzieningen, gebruik van deze publieke 
ruimte door de verschillende gebruikers) worden in de verantwoordingsnota bij de 
omgevingsvergunning niet uitgewerkt. Nochtans is deze vergunning, in tegenstelling met vroeger,   
integraal en lees je in toelichtende nota’s bij het decreet dat mobiliteit voortaan moet meegenomen 
worden. 

 

Geen motivatie voor behoud van parkeerplaatsen 
De Fietsersbond vindt geen verantwoording voor het nauwelijks verminderen van het aantal 
parkeersplaatsen in de projectzone. Dit in tegenstelling tot het eerder goedgekeurde voorontwerp 
dat een vermindering van 25% nastreefde. Meer nog: in de nieuwe plannen wordt de “groene” 
parking (achterkant Sint-Maartenskerk) uit het voorontwerp  behouden, zelfs nu op beide pleinen 
het aantal parkeerplaatsen is verhoogd. Deze parking vormt een breuk tussen de Surmontstraat de 
Volsberghestraat en de Sint-Maartenskerk. In het eerdere ontwerp was deze extra parkeerplaats  
onderdeel van een consensus over het open houden van beide pleinen. 

 

STOP-principe blijft dode letter 
Volgens het Vlaamse decreet betreffende de basisbereikbaarheid van 26.04.2019 is het STOP-
principe het uitgangspunt voor het Vlaamse verkeersveiligheidsbeleid. Deze prioriteitsvolgorde bij 
mobiliteitsplannen is als volgt: eerst stappers (S), vervolgens trappers (T), daarna openbaar vervoer 
(O) en tot slot privévervoer (P). De nieuwe plannen voor de stadsvernieuwing Leet keren die 
volgorde echter, zonder enige motivatie, om. Voor een én-én-beleid is er onvoldoende ruimte in de 
binnenstad. Hoe mooi de theorie ook klinkt, in de praktijk zal zo’n én-én-verhaal er voor de 
binnenstad Ieper op neer komen dat het recht van de sterktste (i.c. het gemotoriseerd verkeer) blijft 
gelden. Een teveel aan wagens (aangetrokken door de parkeermogelijkheid en dus op zoek naar 
parking) brengt fietsers en voetgangers op de openbare weg in de verdrukking. Nochtans heeft Ieper 
de ideale schaal om fietsen en wandelen te stimuleren. Een goed doordacht parkeerbeleid is een 
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hefboom om fietsen en wandelen te stimuleren. Fietsen en wandelen zorgt voor een gezondere 
mens en dus ook een gezondere stad. Minder druk verkeer maakt de stad leefbaarder (meer 
mogelijkheden voor sociaal contact, rust, gezonde lucht, …) voor de bewoners en beleefbaarder voor 
de bezoeker. De Fietsersbond vraagt geen autovrij, maar wel een autoluw centrum. Volgens het 
STOP-principe is de auto welkom als gast in de stad, niet langer meer als koning. De infrastructuur 
moet er dus mee voor zorgen dat fietsers en wandelaars de ruimte krijgen die hen toebehoort. De 
stad moet bereikbaar zijn met de wagen voor de bewoners, mensen die minder goed te been zijn, … 
Andere stadsbezoekers moeten gestimuleerd worden om ofwel met een alternatief vervoersmiddel 
te komen of om aan de rand van de stad te parkeren. Voor “runshoppers” kan er een uitzondering 
zijn in de mogelijkheid van kortparkeren (cfr. de 30 minuten-parkeerplaatsen in Kortrijk). Wat 
overigens ontbreekt in het dossier zijn telgegevens over het verkeer in de binnenstad. Hopelijk 
gebeurde dit in het verleden zodat de evoluties zichtbaar gemaakt kunnen worden. In elk geval leeft 
bij de fietsers het gevoel dat het autoverkeer is toegenomen, waardoor gemengd verkeer in de zone 
30 steeds moeilijker wordt. 

 

Gegoochel met parkeercijfers 
Het nieuwe plan breekt eveneens met het beleid om aan de rand van de binnenstad bijkomende 
parkeerplaatsen te voorzien en die hun plaats te geven in het parkeerbeleid (cfr. mobiliteitsplan). 
Sinds 2008 zijn er 600 extra parkeerplaatsen uitgebouwd, 16 % van het totaal aantal parkeerplaatsen 
in de stad (3581 in 2008 volgens het mobiliteitsplan). We missen in de nota een parkeerbalans op de 
schaal van de stad die de eventuele nood aan het behoud van zo veel parkeerplaatsen in de 
binnenstad motiveert en het optimaal gebruik van de randparkings stimuleert. Op het niveau van het 
project zelf wordt met cijfers gegoocheld in de pers. Er is nood aan duidelijke, objectieve cijfers over 
de evolutie van parkeermogelijkheden in het projectgebied (met inbegrip van de Surmont de 
Volsberghestraat), zoals gebruikt in het eerdere ontwerp. 

Eigen telling en raming leert dat, als je de Surmontstraat erbij neemt, er 28 parkeerplaatsen 
verdwijnen in de vroegere projectzone van het voorontwerp. 57 minder dan in het voorontwerp. De 
200 bijkomende parkeerplaatsen op het Minneplein kunnen die 57 plaatsen echter ruimschoots 
compenseren.  

 Oorspronkelijke 
toestand (1) 

Eerste 
ontwerp (2) 

Huidig 
ontwerp (3) 

Verschil 
(1) met (2) 

Verschil 
(1) met 
(3) 

Vandepeerboomplein 91 21 51 -70 -40 
St Maartensplein 97 34 61 -63 -36 
Jansenius + Groene 
parking 

14 47 (34 +13) 47 (34+13) +30 +30 

Surmontstraat 12 (*) 30 30 +18 +18 
Totaal 217 132 189 

 
-85 -28 

 
(*): raming 

Op blz. 16 van de verantwoordingsnota staat te lezen: “Hierdoor wordt het Vandenpeereboomplein 
weer een belevingsplein.” De vele parkeerplaatsen en de richting ervan, het uitzicht erop komende 
vanuit de Coomansstraat, zullen deze ruimte geen beleving van ‘plein’ bezorgen maar van een 
langgerekte, mooi ingerichte en dure parking, met andere woorden een ‘parkeerplein’. 



Fietsersbond Ieper Bezwaar Stadvernieuwing De Leet Blz. 3 van 4 

Bij het observeren van het parkeren in het stadshart stellen we vast dat het parkeerprobleem een 
fenomeen is van af te lijnen pieken: de markt op zaterdag, de evenementen en zonnige zondagen. 
Daarvoor zijn andere oplossingen mogelijk dan een structureel hoog aantal parkeerplaatsen die 
doordeweeks onderbenut worden. Volgens de Fietsersbond is dit morsen met de schaarse openbare 
ruimte. 

Het aantal fietsstallingen is eveneens onduidelijk. Op het plan tellen wij er 51, op de info-avond had 
men het over 82, gevoelig minder dan voor de wagens dus. Over laadpalen, overdekte fietsstallingen 
spreekt men zich niet uit. Beide pleinen zijn echter ook ideaal om op de marktdagen en 
evenementen tijdelijke fietsstallingen te voorzien. 

 

Wat met verkeerscirculatie? 
In de nota vinden we ook niks terug over de verkeerscirculatie. Een verwijzing naar het voor deze 
legislatuur geplande mobiliteitsplan met een opsomming van welke vragen hierin een antwoord 
moeten krijgen en welke scenario’s onderzocht moeten worden voor het projectgebied, lijkt voor de 
Fietsersbond een minimum. In ieder geval zou het niet alleen van goed bestuur getuigen, maar ook 
gewoon verplicht moeten zijn dat de nieuwe inrichting van de stadsomgeving Leet rekening houdt 
met deze scenario’s. Zoniet dreigt de heraanleg van de Leet een nieuw mobiliteitsplan voor de stad 
te hypothekeren doordat bepaalde opties al bij voorbaat uitgesloten zouden zijn. 

Op blz. 16 van de verantwoordingsnota staat: “Momenteel houden ook heel wat toeristenbussen halt 
op het Vandenpeereboomplein ter hoogte van de kathedraal. In de toekomst zullen deze bussen halt 
houden op de Grote Markt waardoor een deel van de verkeersdrukte vermindert.” Navraag bij het 
openbaar onderzoek leert dat er nog geen plan is van waar de toeristenbussen dan op de markt 
zullen moeten staan en hoe de circulatie zal zijn van deze, en ook in het algemeen, van de bussen. 
Hoe dit past in het algemene mobiliteitsaanpak en de effecten op de Grote Markt is dus hoogst 
onduidelijk. 

Het behoud van het aantal parkeerplaatsen heeft ook gevolgen voor de ruimere binnenstad. Waar nu 
nog de Elverdingestraat en Boezingepoortstraat verkeer aanlevert, zal dit in het nieuwe ontwerp 
allemaal via de Boterstraat/Rijselstraat/Dikmuidseweg gebeuren: extra autoverkeer in het hart van 
de historische binnenstad.  

Kortom het is ons niet duidelijk hoe de beleidsdoelstelling nummer 4 in dit project verwezenlijkt 
wordt: 
“Een bereikbaar Ieper waar iedereen zijn weg vindt. Prioritair wordt een nieuw mobiliteitsplan 
opgesteld waarbij we op een slimme manier de actuele mobiliteitsuitdagingen aangaan zonder dat 
de auto taboe wordt. We moedigen het gebruik van alternatieve vervoersmiddelen aan, zonder te 
verplichten. Er komt een inhaalbeweging voor het herstel en onderhoud van onze fiets- en 
voetpaden.” 

 

Een onvoldoende voor een fietsvriendelijke inrichting  
Naast dit fundamenteel bezwaar beoordelen we het inrichtingsplan op een aantal principes die voor 
ons als fietsers essentieel zijn. Ze vragen speciale aandacht omdat de Leet onderdeel is van een 
belangrijke noord-zuid-fietsas: 



Fietsersbond Ieper Bezwaar Stadvernieuwing De Leet Blz. 4 van 4 

- Comfort en veiligheid:  
o een heraanleg met de grote bolle kasseien zoals op de veemarkt is geen aantrekkelijk 

vooruitzicht voor fietsers en zou geen optie mogen zijn. Op de inspraakavond werd 
ons verschillende versies verteld in verband met de Boezingepoortstraat; 

o De maatvoering en uitwerking op het Vandepeerboomplein is precies hetzelfde 
(4.20m / gootjes) als in de Boterstraat. Veel fietsers spreken ons hierover: angst om 
te vallen bij het wegduwen door de auto’s. Bovendien zal het nog onveiliger zijn dan 
in de Boterstraat door schuingeparkeerde auto’s op de linkerkant die achteruit 
moeten uitrijden als ze hun parking verlaten. Op de rechterkant heb je dan de shop-
and go-zone die ervoor zal zorgen dat je niet kunt uitwijken als fietser bij gevaarlijke 
situaties (zoals fietsers nu soms doen op het voetpad in de Boterstraat langs de kant 
Hema, wat meteen bewijst aan de Boterstraat geen voorbeeld mag genomen 
worden ifv fietsveiligheid). Bovendien wordt de weg ter hoogte van de Coomanstraat 
nog 60 cm smaller (3.60m) al lijkt daar voldoende plaats om dezelfde maatvoering 
van het Vandepeereboomplein aan te houden. Veel fietsers zullen een alternatief 
zoeken over het weinige plein die nog overblijft. 

o Op blz. 17 van de verantwoordingsnota staat dat Inter een advies opgemaakt heeft  
in 2017. Werd het huidige ontwerpplan dan niet voorgelegd? Zo ja, wat is hun 
advies? Is dat openbaar en kan dat geraadpleegd worden? In de toekomst lijkt het 
ons zinvol op een website beschikbaar te houden voor iedereen. Bij ons overleg met 
fietsers komen telkens klachten over de boordstenen terug. Vermijden of minstens 
voldoende verlagen waar dat mogelijk is, is hier de boodschap. 

-  Snelheid: 
o om het Vandepeereboomplein op te waarderen tot een echt bruisend plein, lijkt ons 

de piste van een ‘woonerf’, met 20 km/u. als maximumsnelheid voor alle verkeer) 
het onderzoeken waard. 

- Voorrang: 
o graag brengen we ons standpunt in herinnering over de invoering van fietsstraten in 

de stad. De realisatie van de nieuwe Leet kan een kans bieden om de omliggende 
straten om te dopen tot échte fietsstraten, waar de wagen welkom is, maar de fiets 
voorrang heeft en niet ingehaald mag worden. In de feiten zijn de meeste straten in 
de binnenstad zo smal dat wagens eigenlijk fietsers nooit reglementair (met respect 
voor de minimale afstand) kunnen inhalen. Fietsstraten maken dit voor iedereen 
duidelijker en kunnen ervoor zorgen dat fietsers minder vaak op het voetpad 
geduwd worden, met alle veiligheidsrisico’s vandien. 

 

Correcte cijfers? 
In de verantwoordingsnota staat op blz. 8 dat de breedte van de Elverdingestraat 3,40m is. Op het 
plan staat 5,40m. Wat is het correcte?  

 

Conclusie: onvoldoende voor omgevingsvergunning 
Vooraleer een vergunning toe te kennen, hopen wij als Fietsersbond, dat minstens deze bijkomende 
informatie en afwegingen in de aanvraag voor omgevingsvergunning worden opgenomen en de 
inrichting fietsvriendelijker wordt. 


