
Destelbergen

De afstand tussen Destelbergen/Heusden en Gent ligt binnen de perimeter van wat gemakkelijk
dagelijks te fietsen is. Fietssnelwegen zoals de Scheldedijk zijn daartoe heel geschikt, maar ze zijn
niet altijd vlot, comfortabel en veilig te bereiken. 
Daarom moet de gemeente een trekkende rol spelen in het creëren van comfortabele en conflictvrije 
verbindingen naar doorlopende fiets-(snel)-wegen richting Gent.

Welke wegen in onze gemeente verdienen volgens uw partij prioritair onze aandacht als we de fiets-
(snel)-wegen richting Gent zo goed mogelijk willen ontsluiten?

1.

Fietsbeleid in Destelbergen-Heusden: wat is de visie van onze lokale partijen?

Fietsbeleid, mobiliteit, verkeersveiligheid en luchtkwaliteit zijn belangrijke thema’s bij de lokale verkiezingen van 14 oktober.
Fietsersbond Destelbergen was dan ook heel benieuwd naar de visie van de partijen in onze gemeente. 
Hoe staan ze tegenover zones 30? Welke inspanningen kan de gemeente leveren rond onze scholen? 
Kunnen er meer ‘fietsenstallingen’ worden voorzien? Enzovoort.
 
We stelden een lijst op met zeven stellingen en bijhorende vragen. De vijf partijen, sp.a-Groen, N-VA, CD&V, Open Vld en 
Vlaams Belang  gaven online hun standpunten te kennen. U vindt de resultaten hier.
 
De Fietsersbond is partijonafhankelijk. De volgorde waarin de verschillende partijen in dit memorandum worden 
weergegeven is daarom dezelfde als op de kieslijsten die in Destelbergen/Heusden voor de komende 
gemeenteraadsverkiezingen zullen worden gehanteerd.
 
De antwoorden die u op deze website terugvindt, zijn een letterlijke weergave van wat de partijen zelf invulden. 
Er werd met andere woorden geen zin, geen leesteken, geen letter aan de oorspronkelijk tekst gewijzigd, 
noch werden stukken aan de tekst toegevoegd of eruit weggelaten.

De Reinaertweg staat op onze prioriteitenlijst,
een veilige oversteekplaats vanuit de Kerkham 
en de heraanleg van de Scheldekant zullen uitgevoerd worden

Het is best te vertrekken van een totaal ontsluitingsplan opgesteld in samenspraak met
het Vlaams Gewest, gezien de Veerdreef, Tramstraat, Meersstraat, Reinaertweg
onder hun beheer is.
Gecoördineerd beleid is hier van het grootste belang voor duurzame en betaalbare plannen.

1. Realisatie van de fietssnelweg Antwerpen - Gent
2. Promotie van de verkeersluwe fietsdoorgang langs Bergenkruis
3. Scheldedijk voorzien van reflectoren
4. Eenbeekstraat, Bredenakkerstraat, Herlegemstraat (zone 30)
5. Verbinding Bergenmeers > Gent (Oversteek Reinaertbaan heraanleg)

Algemeen pleiten we voor een beleid gebaseerd op de bestaande 
en toekomstige dynamiek. De criteria die de prioriteit bepalen zijn: ontsluiten van 
dichtbevolkte woonwijken waar vooral jonge gezinnen en jongeren wonen.
Vooral zij verplaatsen zich met de fiets naar Gent in functie van werk, onderwijs en vrije tijd.
Absolute prioriteit moet worden gegeven aan nieuwe woonontwikkelingen.
Veilige infrastructuur gekoppeld aan sensibilisering zorgt voor een evident fietsgebruik
vanaf de eerste bewoning. Gewoontes wijzigen is moeilijker.
Concreet verwijzen we naar het mobiliteitsplan van Destelbergen waar de functionele 
fietsroutes in kaart worden gebracht, wat een goede basis vormt. 
(Bovenlokaal en lokaal functioneel fietsroute netwerk, lange afstandsfietsnetwerk)
Bijkomend pleiten we voor de opmaak van een schoolrouteplan 
naar de middelbare scholen om zo de prioritaire functionele fietsroutes in kaart te brengen.
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Eenbeekstraat en omgeving van bergenkruis, Bredenakkerstraat



Destelbergen

Aan het begin en het eind van de schooltijd is het aan de schoolpoort vaak gevaarlijk:
fietsende en stappende kinderen moeten zich tussen de auto’s wagen van ouders die hun kroost komen 
afzetten of ophalen. Voor vele ouders is net deze onveilige situatie de reden waarom ze hun kinderen 
niet met de fiets naar school laten gaan: een vicieuze cirkel. Schoolstraten zijn daarom onontbeerlijk. 
De straat aan de schoolingang wordt een bepaalde tijd autovrij gemaakt. (vb. een kwartier voor tot een 
kwartier na het openen of sluiten van de school) 

Is uw partij voorstander van dit principe en aan welke scholen in Destelbergen/Heusden wil u 
schoolstraten invoeren?

2.Fietsbeleid in Destelbergen-Heusden: wat is de visie van onze lokale partijen?

Bij voorkeur gebeurt dit op vraag van de school. Dan kan een overleg plaatsvinden 
met de school en kunnen desgewenst ook de omwonenden betrokken worden. 
Hoe groter het draagvlak hoe beter

CD&V is voorstander, voor zover de straat en de omgeving het toelaten.
Voor Wonderwijs en de Sportbasisschool hebben we de schoolstraat ingevoerd.
Het is niet wenselijk om een schoolstraat in te richten op de Dendermondesteenweg 
en Meersstraat en deze voor en na de schooluren af te sluiten voor alle verkeer.

We zijn hier voorstander van voor zover dit praktisch mogelijk is.
Is reeds van toepassing: Wonderwijs (dorp Destelbergen) 
en Sportbasisschool (Postlaan Heusden).
Voorstel voor gemeenteschool Destelbergen, via parking Bergenmeers.
We willen verder bekijken voor de andere scholen wat mogelijk is.

Ja. In principe voor alle scholen indien mogelijk, zowel omwille van de verkeersveiligheid
als de luchtkwaliteit. Bijkomende voorwaarde is sensibilisering om de auto 
niet te gebruiken om zo verplaatsing van de verkeersdruk naar andere straten te vermijden.
Voor de Sportbasisschool in Heusden is de schoolstraat een realiteit. 
Voor de GBS en Wonderwijs in Destelbergen is dat ingevoerd in een stukje van de Kerkham.
Voor de Parel in Heusden moet dat ook mogelijk zijn.
Voor Pius X op Eenbeekeinde heeft het bestuur gekozen voor een kiss&ride naast de school, 
een slechte keuze en signaal. Wij pleiten voor een schoolstraat. 
Voor de Klaver in Heusden en de school op de Haenhout is dat minder evident 
omdat ze gelegen zijn aan een drukke verbindingsweg. 
Voor deze moet een (aparte) voetgangers- en fietsontsluiting voorzien worden 
in een andere veiligere aanliggende straat, waar de schoolstraat kan worden ingericht, 
cfr. GBS en Wonderwijs in Destelbergen. Ev ook een optie voor andere scholen.
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Pius x, Haenhoutstraat, de klaver



Destelbergen

Op het einde van elke fietstocht moet een fietser zijn of haar fiets ergens kwijt kunnen.
Een fietsparkeernorm, die alle gemeentediensten en private bouwheren verplicht om voldoende 
fietsenstallingen te voorzien in elke nieuwbouw, kan daarbij helpen.

Vindt uw partij dat er een dergelijke fietsparkeernorm moet komen in onze gemeente?
Zo ja, hoe zou u die invullen?
Ter info, in het Memorandum van de Fietsersbond wordt volgend voorbeeld gegeven:
• Voor particuliere woningen: minimaal twee per woning en één bijkomende plek per extra slaapkamer 
 bij nieuwbouwwoningen/appartementen.
• Voor winkels: minimum drie fietsenstallingsplaatsen voor kleine winkels en minimum drie fietsenstallings-
 plaatsen per 100m² bruto vloeroppervlak voor grote winkels.
• Voor bedrijven (twee plaatsen per 100m² bruto vloeroppervlak).

3.Fietsbeleid in Destelbergen-Heusden: wat is de visie van onze lokale partijen?

Fietsparkeernormen bestaan reeds in een reglement 
dat 2 jaar geleden werd goedgekeurd in de gemeenteraad en systematisch wordt toegepast

Is in onze gemeente reeds van toepassing. 
De stedenbouwkundige verordening inzake parkeren en stallen van auto’ss en fietsen 
werd op 22 december 2016 door de gemeenteraad goedgekeurd.

Er bestaat reeds een gemeentelijk reglement dat normen oplegt voor nieuwbouw 
van meergezinswoningen met normen voor fietsstalling.  Dit reglement ondersteunen wij.
Gezien de aard van de gemeente zijn we eerder voorstander van gemeentelijke initiatieven
bijvoorbeeld fietsstalling ter hoogte van het gemeentehuis, 
hoofdhaltes van het openbaar vervoer, parkings, op- en afrit autostrade, 
in dichtbebouwde straten... . Waar mogelijk opteren wij voor overdekte fietsstallingen.

In onze gemeente is een reglement voor meergezinswoningen.
We zijn voor de opmaak van afdwingbare fietsparkeernormen maar wel op maat:
Geen algemene kwantitatieve normen, ook rekening houden met de omgeving.
Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen publieke fietsstallingen bij winkels 
en bedrijven en particuliere fietsstallingen.
Er moet worden nagedacht over
- de haalbaarheid (2 fietsstallingen in een gesloten, kleine rijwoning is niet evident); 
- de last opgelegd aan fietsers versus  auto’s 
(geen autoparkeernorm, mag een tweede wagen verder gratis publiek domein innemen?)
- de last opgelegd aan de particulier vs de verantwoordelijkheid van de gemeente 
naar inrichting van publieke ruimte en voorzien van infrastructuur
Wij pleiten bij voorrang voor het voorzien door de gemeente van publieke kwalitatieve 
fietsstallingen in dorpskernen en private fietsstallingen op publiek domein
in dichtbevolkte woonstraten.
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Fietsenstallingen voor winkels,zoals hier word weergegeven



Destelbergen

Comfortabele, diefstalveilige en vandaalongevoelige fietsparkeervoorzieningen zijn heel belangrijk 
voor fietsers. Ze voorkomen ook dat fietsen her en der tegen verkeerspalen of gevels worden geplaatst, 
waar ze voetgangers kunnen hinderen.

Op welke plaatsen in de gemeente zou u bijkomende fietsparkeervoorzieningen willen realiseren?

4.Fietsbeleid in Destelbergen-Heusden: wat is de visie van onze lokale partijen?

Dit is opgenomen in een actieplan, dit moet nog uitgewerkt worden, 
overleg (eveneens in de mobiliteitscommissie), budget is hier ook voor nodig

In de centra is het evident om voldoende fietsstallingen te voorzien.
CD&V wil buurtbewoners via wijkadviesraden inspraak en budget geven. 
De buurt kan zelf beslissen over de invulling van speelruimte, 
verkeersveiligheid of openbare netheid. 
Fietsstallingen kan in dit kader ook aan bod komen.

Gezien de aard van de gemeente zijn we eerder voorstander van 
gemeentelijke initiatieven bijv fietsstalling ter hoogte van het gemeentehuis, 
hoofdhaltes van het openbaar vervoer, parkings, op- en afrit autostrade, 
in dichtbebouwde straten... . 
Waar mogelijk opteren wij voor overdekte fietsstallingen.

Op de Dendermondesteenweg kunnen een aantal autoparkeerplaatsen opgeofferd worden
om kwalitatieve fietsstallingen te voorzien ter hoogte van de lokale handelaars.
Dit vermijdt fietsen op trottoir, laat kwalitatieve fietsstallingen toe 
en stimuleert lokale economie doordat meer mensen comfortabel dichtbij 
winkel kunnen parkeren (1 autoparkeerplaats (= 1 klant) kan omgevormd worden tot 
10 fietsparkeerplaatsen (= 10 klanten).
Afstappen van de gewoonte om autoparkeerplaatsen per se vlakbij de bestemming te voorzien,
en dat vaak ten koste van groen, fietsstallingen en kwalitatieve openbare ruimte.
Aan alle ingangen van openbare parken en openbare gebouwen.
Bij de haltes voor openbaar vervoer.
Omdat we vaststellen dat de fietsparkeerplaatsen bij de openbare gebouwen
zoals sporthal, JGC en Kollebloem zelfs bij evenementen onderbezet blijven, 
pleiten we voor een stimulans voor de verenigingen die het gebruik kunnen verhogen.
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Aan elke bushalte,scholen en winkels



Destelbergen

Een zone 30 die enkel door een bord ‘zone 30’ wordt aangekondigd, helpt onvoldoende om de snelheid 
te verlagen. Om de verkeersveiligheid te verhogen moeten hogere snelheden ook fysiek onmogelijk 
worden gemaakt.

In welke straten en wijken in Destelbergen/Heusden zou u willen investeren in goed ingerichte zones 30
& welke ingrepen vindt uw partij het meest geschikt?

5.Fietsbeleid in Destelbergen-Heusden: wat is de visie van onze lokale partijen?

In het mobiliteitsplan/snelheidsplan is voorzien om bij de invoering van zone 30,
deze uit te voeren met een gelijkaardig effect (poorteffect), 
dit dmv versmallingen en inritconstructies. 
Straten rond scholen lijken mij opportuun om eerst aan te pakken.
Versmalllingen lijken ons het beste alternatief, 
bulten in het wegdek zorgen vaak voor overlast

De ervaring leert dan niemand zo’n drempel voor zijn deur wil. 
Het is niet wenselijk om alle zones 30 vol te leggen met drempels en verkeersplateau’s.
Zeker niet als we weten dat binnen 10 jaar de eerste zelfrijdende auto’s
op onze wegen zullen rijden.
CD&V wil onze gemeente voorbereiden op de toekomst. 
Investeren in nieuwe technologieën, zoals sensoren in het wegdek 
en slimme camera’s lijken ons betere investeringen.
Sensibiliseren waar nodig, penaliseren waar het moet.

Dit moet bekeken worden in de totaliteit van het mobiliteitsplan 
en categorisering van de straten.
We denken in eerste instantie in het centrum van Heusden, het Eenbeekeinde 
en dichtbebouwde woonkernen zoals De Borrems, Neerheide, Ledebeek, ...
De mogelijke ingrepen zijn afhankelijk van de weginfrastructuur 
en wordt best in overleg met de bewoners bepaald.

In de dichtbebouwde straten/wijken en de straten die gelegen zijn 
op de functionele fietsroutes en de fietsroutes van de schoolkaart. 
De woonstraten van het Eenbeekeinde zijn een goed begin.
Wegversmallingen zijn soms essentieel. Een aantal straten kunnen ook fietsstraten worden.
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Zwaar vrachtverkeer weren uit centrum,en straten Zone 30 in centrum



Destelbergen

De fietsersbond staat sterk achter het 30/50/70-principe, waarbij volgende leidraad geldt:
• Waar er maximum aan 30 km/u mag worden gereden, daar kan gemengd verkeer, zonder een apart fietspad. 
• Waar men tot 50 km/u mag rijden, hoort minimaal verhoogde aanliggende fietsinfrastructuur. 
• Op wegen waar men tot 70 km/u mag rijden, zijn gescheiden fietspaden noodzakelijk.

Wanneer straten niet voldoen aan het 30/50/70-principe, moet ofwel het snelheidsregime, ofwel de 
fietsinfrastructuur aangepast worden.

Welke straten komen volgens uw partij in aanmerking om op korte termijn volgens deze leidraad aangepast 
te worden? En hoe wilt u dat doen, door de snelheid te verlagen of door de infrastructuur aan te passen?

6.Fietsbeleid in Destelbergen-Heusden: wat is de visie van onze lokale partijen?

zone 30 - zie antwoord op vorige vraag (prioritair straten rond scholen)
zone 50 - er kunnen enkel fietspaden aangelegd worden indien er plaats is,
zoniet werken met fietssuggestiestroken. 
Magerstraat deel 2 kan in aanmerking komen voor fietspaden, 
de Loveldstraat (verlengde van de Leenstraat) leent zich niet tot fietspaden. 
Daar werken we met fietssuggestiestroken. In onze gemeente zijn er weinig straten 
waar zone 50 geldt die zich lenen tot een fietspad.
zone 70 - hier verdienen de Reinaertweg en de Meersstraat de nodige aandacht. 
Hiervoor is een studie opgestart bij het Vlaams gewest aangezien dit een gewestweg betreft.

CD&V Destelbergen-Heusden wil het 30/50/70 principe toch wat relativeren. 
In 30 km zones waar er veel kinderen fietsen, vinden we het toch aangewezen 
om een apart fietspad te voorzien. Bijvoorbeeld, sportpark Bergenmeers. 
In de Koedreef is er een mooi, afgescheiden fietspad, 
maar dan komen de fietsende schoolkinderen op de parking terecht, 
zonder enige aanduiding waar ze moeten fietsen. 
CD&V dringt erop aan om deze zone veiliger te maken voor de schoolgaande jeugd 
en een duidelijke fietszone aan te duiden. 
Een belangrijk aspect waar het principe 30/50/70 aan voorbij gaat, is de breedte van de baan. 
In zone 50 kan verhoogde fietsinfrastructuur aangelegd worden als de straat voldoende breed is. 
We vinden het niet wenselijk om in zone 50 te gaan onteigenen. 
Gescheiden fietspaden in zone 70 is voor ons wel prioritair.

Het 30/50/70 principe en de vermelde inrichtingsprincipes voor de fietsinfrastructuur 
kunnen gelden als uitgangspunt, maar dit dient steeds per locatie getoetst te worden 
met alle andere aspecten (zichtbaarheid, bewoning, schoolomgeving, weg-en voetpadinfrastructuur, 
onderhoud) en vooral op basis van de inzichten van de lokale politie in kader van de veiligheid.
De Reinaertweg komt zeker als een van de eerste straten hiervoor in aanmerking.
Ongeacht stellen we voor fietsers te leiden naar alternatieve veilige fietswegen. 
(bvb Bergenkruis, Scheldekant,...)
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Infrastructuur in wellingstraat,almeerstraat,eenbeekeinde

We willen een veralgemening van zone 30 in alle woongebieden.
We nemen Gent daarvoor als voorbeeld: ook de loutere invoering heeft effect.
Dichtbebouwde straten/wijken en de straten die gelegen zijn op de functionele fietsroutes,
in schoolomgeving en de fietsroutes van de schoolkaart
moeten bijkomend worden aangepast.
De wegencategorisering in het mobiliteitsplan vormt de basis voor verdere uitwerking.



Destelbergen

Het is een goede zaak als de gemeente scholen financieel en logistiek steunt bij fietsvriendelijke ingrepen, 
om zo de veiligheid te verhogen van kinderen die te voet of met de fiets naar school gaan.

Op welke manieren kan de gemeente volgens uw partij scholen financieel en logistiek steunen bij fiets-
vriendelijke ingrepen?  Welke ingrepen krijgen daarbij best voorrang?

7.Fietsbeleid in Destelbergen-Heusden: wat is de visie  van onze lokale partijen?

Dit is in onze gemeente reeds het geval. 
Er wordt vaak met de scholen samengewerkt om te zoeken naar fietsveiliger alternatieven, 
denk hierbij ook aan de acties met de fietshelmen

Vanuit de jeugddienst en mobiliteitsdienst ondernemen we heel wat sensibiliseringsacties 
rond fietsen voor de schoolgaande jeugd, zoals fietsrijbewijs das wijs, fietsrouteplan, 
fietstochten begeleid door de politie om gevaarlijke kruispunten te leren kennen.
CD&V wil dit sensibiliseringsbeleid zeker verderzetten. 
De schoolomgevingen zijn allemaal zone 30 gemaakt, 
er is ook sterkere openbare verlichting geplaatst aan de oversteekplaatsen ter hoogte van de scholen. 
We geven gratis fietshelmen, fluohesjes en reflectoren aan de schoolgaande kinderen.

Door oa jaarlijkse fietscontrole door de politie.
Behendigheidsproeven met de fiets.
Fietseducatie.
Afwerken schoolfietsroute

Ondersteuning bij voorrang via
- de inrichting van schoolstraten
- voorzien van alternatieve ontsluiting voor voetgangers- en fietsers
- voorzien van kwalitatieve fietsstallingen
- sanctionerend inzetten van politie
bijkomend
- fietsvergoeding/fietsend kind
- aanbieden van vorming van directie en personeel
- ondersteunen/organiseren van fietspooling vanaf bepaalde plaatsen
- voorzien van uitleenfietsen voor kinderen die geen fiets hebben
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Fluo hesjes en fietshelmen



Destelbergen

De vorige jaren zagen we niet veel activiteit op de gemeentelijke Bike to Work groep.
Als politicus heeft u een voorbeeldfunctie.

Gaat u dit jaar actief deelnemen?

8.Fietsbeleid in Destelbergen-Heusden: wat is de visie van onze lokale partijen?

Indien de mogelijkheid zich aanbiedt, zeker.
Echter, in mijn dagdagelijkse taken en professionele activiteiten 
is het voor mij onmogelijk mij overal met de fiets te begeven.

Ik ga zelf regelmatig met de fiets naar mijn werk in Gent.
 Uit ondervinding weet ik zeer goed wat de noden en wensen van de fietsers zijn.

Ja. Onze fractieleden carpoolen, fietsen of gaan nu reeds te voet naar het gemeentehuis.

Ja.
Bij de  voorlopige vaststelling van het mobiliteitsplan op de gemeenteraad 
van 21 jan 2016 hebben we voorgesteld om de presentiegelden van burgemeester, 
schepenen en gemeenteraadsleden voor de gemeenteraad 
en de commissies volledig te betalen op voorwaarde dat de raadsleden 
er zich op een duurzame manier naartoe hebben verplaatst, 
zo niet wordt een bedrag van de zitpenning afgetrokken. 
Het college zou zich erover beraden maar tot heden geen beslissing. 
De verplaatsing werd ruimer dan ‘met de fiets’ omschreven 
omdat niet iedereen omwille van gezondheid kan fietsen.
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Ik fiets niet door evenwichtsproblemen


