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Prioriteiten voor het fietsbeleid in 
Zwalm 
 
1. Actualisering van het MOBILITEITSPLAN met inplanning van concrete uitvoering voor 

de periode 2020-2025. 

2. Oprichten van een VERKEERSCOMMISSIE die advies geeft bij planning en uitvoering 

van nieuwe infrastructuurwerken. 

3. Introductie en hantering van het STOP-PRINCIPE (stappers, trappers, openbaar 

vervoer, personenvervoer). 

4. Invoering van GEÏNTEGREERD SNELHEIDSBELEID (30/50/70 principe) voor heel de 

gemeente Zwalm. 

5. Verkeersstudie in CENTRUM Munkzwalm voor het in kaart brengen van de pijnpunten 

en het zoeken naar oplossingen hiervoor. 

6. NABIJHEID van lokale VOORZIENINGEN stimuleren en ondersteunen zodat voor deze 

korte afstanden de fietsen kan gestimuleerd worden.  

7. Sensibiliseren rond en realiseren van VEILIGE FIETSROUTES naar de school, 

jeugdbeweging, activiteit. 

8. De fietser als VOORBEELD (leraren, schepencollege, politie, gemeenteambtenaren, 

mensen in functie...). 

9. Zwalm op de kaart zetten als FIETSGEMEENTE door Zwalm toegankelijker te maken 

voor  fietsers via een verbeterde fietsinfrastructuur (meer en betere fietsstallingen en 

eventueel oplaadpunten elektrische fiets). 

10. Informeer actief de bevolking omtrent de KLIMAATDOELSTELLINGEN en wijs op de 

eigen verantwoordelijkheid van de burger inzake autogebruik en maak van de FIETS 

het GEZONDE, LOGISCHE ALTERNATIEF.  

11. Striktere HANDHAVING VAN VERKEERSREGELS en de pakkans voor onaangepaste 

snelheid, onder invloed rijden, het gebruik van de gsm achter het stuur en stilstaan op 

fietspaden verhogen.  

 
Met de tips die volgen, willen we je uitdagen om in 2024 fietsen in jouw gemeente 

helemaal vanzelfsprekend te maken. De tips zijn gericht aan het voltallige schepencollege 
en de burgemeester. Dit is een project voor iedereen die er woont en bestuurt.  



   

TIPS voor de 
schepen van 
mobiliteit en 
openbare werken 

 

- Implementatie en actualisatie van het 

mobiliteitsplan met inplanning van concrete uitvoering voor de periode 2020-2025  

➢ bv. zone 30 verkeerskernen (waaronder Munkzwalm),  

➢ aanleggen en verbeteren fietspaden,  

➢ beveiligen kruispunten voor fietsers,.. 

- Oprichten van een verkeerscommissie met alle spelers in het veld (gemeente, scholen,  

belangenorganisaties zoals de fietsersbond, handelaren)  om advies te geven voor planning 

en uitvoering van infrastructuurwerken.  

- STOP-principe introduceren/bekendmaken/promoten in Zwalm en concrete acties eraan 

verbinden, vnl. bij de planningsfase van wegeniswerken. 

- Eerst de belangrijkste hoofdroutes voor de fietsers aanpakken => de dorpskernen moeten 

absoluut veilig zijn voor de fietser zodat inwoners sneller geneigd zijn om de fiets te 

gebruiken. 

- Aandacht geven aan fietsroutes die op de hoofdroutes aansluiten om tot een duidelijk, goed 

ingericht en dus bruikbaar fietsnetwerk te komen. 

- Een geïntegreerd snelheidsbeleid voor heel de gemeente Zwalm waar 50 km/u de norm is 

en 70 km/u de uitzondering. Zone 30 voor alle kleine wegen en landbouwwegen waar maar 1 

rijbaan is. 

➢ Het 30/50/70-principe als leidraad gebruiken:  

Dit principe kan eenvoudig gebruikt worden om straten fietsvriendelijk te maken.  

• Als er maximum aan 30 km/u mag worden gereden, dan 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. 

Men kan beginnen met het snelheidsregime aan te passen aan de bestaande  

fietsinfrastructuur. Op die manier wordt een straat zeer snel fietsvriendelijk. 

➢ Aandacht voor snelheidsbeleid op kleine landelijke wegen. 

➢ Fietsmobiliteit eindigt niet aan de (deel)gemeentegrens: zone 50 wordt al te vaak 

opgeheven midden in woongebied gewoon omwille van dorps- of gemeentegrens. 

Samenwerking en overleg over de gemeentegrenzen heen is dus essentieel. 

- Snelheidshandhaving verbeteren door meer controles en eventueel door 

verkeersremmende maatregelen.  

 



   

- Doorstroming fietsers in centrum Munkzwalm  

➢ Verkeersstudie centrum Munkzwalm om de verschillende pijnpunten in kaart te 

brengen en naar oplossingen te zoeken: 

- Vlotte bereikbaarheid scholen  

- Aandacht doorstromend verkeer tijdens spitsuur en gesloten spoorovergang  

→ nood aan fietspaden, ruimte voor fietsers 

- Bereikbaarheid recreatiesite 

- Te weinig oversteekplaatsen 

- Te hoge snelheidslimiet 

- Te veel parkeerplaatsen op de weg ipv fietspad 

- Afdaling Noordlaan naar centrum is niet fietsvriendelijk, aansluiting op 

Zuidlaan moet herbekeken worden 

➢ Hoofdroutes en kleinere routes in kaart brengen en doorstroming bekijken en 

bevorderen. Deze kaart zal helpen om prioriteiten te bepalen in mobiliteitsbeleid en 

uitvoering van infrastructurele aanpassingen. 

- Infrastructuur aanleggen waarop je kinderen veilig kunnen fietsen en oversteken: 

➢ Zogeheten voetpadenoren (dit zijn uitstulpingen aan voetpaden) zijn eenvoudig te 

realiseren, goedkoop en een verbetering van de veiligheid: alle weggebruikers zien 

elkaar veel beter! 

➢ Aansluiting op de Zuidlaan vanuit de schoolomgevingen (Decoenestraat en de 

Zwalmlaan) voor fietsers en voetgangers. 

➢ Overwegen om al dan niet vaste flitsapparatuur in de schoolomgevingen te plaatsen. 

- Bij (her)aanleg fietspaden/wegenis  

➢ Ook voor de (her)aanleg van gemeentelijke wegenis vragen wij om fietsinfrastructuur 

aan te leggen volgens de regels van de kunst zoals vastgelegd en algemeen aanvaard 

in het Vademecum Fietsvoorzieningen, het vaste richtsnoer dat het Vlaams 

Agentschap Wegen en Verkeer gebruikt: 

➢ asfalt als wegverharding voor fietsers => belangrijk voor nieuwe aan te besteden 

wegeniswerken 

➢ Fietspaden breed genoeg maken: 

- bv. met de nakende werken aan de Noordlaan kan er gedacht worden om 

het huidige fietspad te verbreden.  

- Ook de fietspaden op de Hundelgemsesteenweg (het Hoofd naar Beerlegem) 

zijn te smal en vaak te bochtig zeker gezien zij een belangrijke hoofdroute 

vormen voor het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. 

➢ denk aan de fietser bij historische kernen met kasseien (zoals bv. Roborst), als men 

om historische of esthetische redenen voor kasseien kiest, kan men opteren voor 

platte of gezaagde kasseien of een comfortstrook voor fietsers.  

➢ in historische kasseistraten is onderhoud – vlakke weg, geen voegen – essentieel 

voor comfort en veiligheid! 

➢ onderhoud van fietsinfrastructuur (putten vullen, glasscherven vegen, verzakkingen 

wegwerken, struikgewas en brandnetels maaien, zwerfvuil opruimen…) 

veronderstelt een onderhoudsplan en de aankoop van specifiek 

onderhoudsmateriaal 



   

➢ ook tijdens de winter moeten de fietspaden berijdbaar blijven, sneeuw ruimen en 

strooien met pekel zijn hiervoor de aangewezen methode, sneeuw en ijzel dienen te 

worden geruimd op vastgelegde prioritaire assen.  

- Meldpunt fietspaden oprichten in samenwerking met fietsersbond 

➢ Volg meldingen van het Meldpunt Fietspaden of het eigen Meldpunt strikt op. 

- Goede fietsstalmogelijkheden: 

➢ waarbij je erop kan vertrouwen dat je (elektrische) fiets veilig  (dus met stang om 

fietskader aan vast te maken) en onder dak kan gestald worden 

➢ in het bijzonder aan het station (overdekt) 

➢ een gemeente die bij grotere stallingen fietspompen en oplaadpunten voor 

elektrische fietsen voorziet, toont hiermee extra zijn appreciatie voor de fietsende 

inwoner 

- Fietsparkeernorm voor handelaren 

 

Hoe aan informatie geraken over de gemeentelijke fietsinfrastructuur? 

➢ Vraag de medewerking van de vrijwilligers van de lokale afdeling van de 

fietsersbond. 

➢ Gebruik het meldpunt fietspaden. 

➢ Zet de Meetfiets van de Fietsersbond in om concreet zicht te krijgen op de 

hoeveelheid, de kenmerken, de locatie en bovenal de kwaliteit van de 

fietspaden/fietswegen in de gemeente. Deze nulmeting is het vertrekpunt zijn van 

een structureel beheer van fietsinfrastructuur. 

 
 
TIPS voor de schepen van 
ruimtelijke ordening  

 

- Nabijheid is de beste mobiliteit: 

➢ korte afstanden stimuleert fietsgebruik  

➢ winkels in centrum van gemeente en dorpen 

stimuleren via vergunningsbeleid  

- Parkeerbeleid in de kernen bekijken om fietspaden mogelijk 

te maken 

➢ centrale parkeerplaatsen en niet per se net voor een 

handelszaak  

- Bij (her)aanleg van infrastructuur vanaf de conceptfase advies 

vragen aan de belanghebbenden, waaronder de fietsersbond, binnen een 

verkeerscommissie advies. Input van gebruikers kan je ontwerp gevoelig verbeteren. 

 



   

TIPS voor de schepen van 

onderwijs en jeugd  

- Wie als kind veel fietst, zal ook als volwassene sneller naar de fiets 

grijpen. Hier krijg je dus de kans om een duurzaam 

mobiliteitspatroon te installeren. 

- Zorg voor leesbare en veilige fietsroutes. 

➢ sensibiliseren van weggebruikers  

➢ realiseren van veilige fietsroutes naar de school, jeugdbeweging, activiteit 

=> aanpakken voor centrum Munkzwalm, 

=> nood aan fietspaden,  

=> en een veilige oversteek vanuit de Zwalmlaan naar Zuidlaan en sporthal,  

en Decoenestraat naar de Zuidlaan, 

=> duidelijke signalisatie 

=> zone 30 in centrum Munkzwalm realiseren 

➢ realiseren van educatieve routes. 

- Stimulansen uitwerken voor leerlingen en scholen opdat zij meer verplaatsingen in de 

eigen gemeente met de fiets zouden doen, bv. met de fiets naar de bib, de sporthal, 

culturele voorstelling…  

➢ Bv. Via deelfietsen, ruilsysteem voor fietsen, alles op wieltjes WEBSITES? 

- Aanmaak van schoolroutekaarten om de veilige weg naar school te kennen zodat kinderen 

ook gestimuleerd worden om in groep een route nemen. Deze routes ook visueel brengen 

naar automobilisten zodat zij zich bewust zijn van de plaats van de fietser in het geheel. In 

Herzele bv. werd zulk een schoolroutekaart opgemaakt. 

- De fietser als voorbeeld (leraren, schepencollege, politie, gemeenteambtenaren, mensen in 

functie...). 

- Ondersteun scholen om afgesloten en overdekte fietsenstallingen te voorzien voor 

zowel de leerlingen als voor de leerkrachten. 

- Werken aan veilige schoolomgeving via een duidelijk beleid rond de breng- en 

ophaalplaatsen aan de scholen en hiervoor de nodige infrastructurele ingrepen doen.  

➢ cf. Decoenestraat, waar parkeren op de straat ter hoogte van de school nu verboden 

is en de omgeving aan de schoolpoort bijgevolg overzichtelijker is en dus veiliger 

voor iedereen. 

TIPS voor de schepen van 

financiën en begroting  

- Fietsers helpen de overheid geld besparen (gezondheidswinsten, maar bovendien minder 

vervuiling, fietsinfrastructuur is ook goedkoper), dus investeer in fietsinfrastructuur! 

 

 



   

- Ondersteun het fietsgebruik extra door: 

➢ elektrische fietsen / High speed bikes (in samenwerking met lokale middenstand) aan 

te kopen/ te leasen en deze  gratis een week ter beschikking te stellen aan 

geïnteresseerden voor hun woon werk verkeer  

➢ fietstandems aan te kopen/ te leasen en goedkoop te verhuren op jaarbasis zodat 

jonge gezinnen eenvoudig zulke fietsen kunnen gebruiken voor vervoer met kinderen 

naar school 

- Blijf gebruik maken van fietskoerierdienst voor de bedeling van stukken van de gemeente 

(bv. Zwalmse Post), daarmee ondersteunt de gemeente niet alleen de sociale economie maar 

toon je eveneens in de praktijk aan dat fietsen in onze gemeente wel evident is.  

TIPS voor de schepen van 

personeelsbeleid 

 

- Bouw van een overdekte fietsenstalling voor personeel en bezoekers van het 

gemeentehuis, de sporthal en de bibliotheek. 

- Bied gratis deelfietsen aan het gemeentepersoneel aan. 

- De fietsvergoeding is een mooie stimulans voor fietsers. 

TIPS voor de schepen van vrije 

tijd, toerisme en cultuur 

- Zet Zwalm op de kaart als fietsvriendelijke gemeente. Maak Zwalm niet 

alleen bekend voor zijn kasseien en hellingen, maar des te meer voor zijn excellente 

fietsinfrastructuur.   

- Sluit het bovenlokaal functioneel fietsnetwerk aan op toeristische 

routes, breng ze beter in kaart en maak ze zichtbaar. 

- Introduceer de combinatie trein – fiets als volwaardig alternatief voor met de wagen naar 

Zwalm komen, eventueel met fietsverhuur aan NMBS station. 

- Zorg voor meer en betere fietsstallingen en eventueel oplaadpunten voor elektrische 

fietsen (bv. aan ‘de stoasie’, toeristische trekpleisters, …). 

- Installeer een fietspunt aan bv. het station. 

- Zorg voor een bewegwijzering met kilometeraanduiding van bestemmingen. 

 

 



   

TIPS voor de schepen van 

middenstand en handel 

- Informeer de middenstand over positieve effecten van autowerende 

maatregelen: fietsende klanten stoppen en shoppen vaker en hebben op 

het einde meer uitgegeven. 

- Zorg dat de fietsenstalling altijd dichter bij de ingang ligt dan de autoparkeerplaatsen. 

- Stimuleer het voorzien van fietsparkeerplaatsen voor elke handelszaak door bv. kleinere 

handelszaken de mogelijkheid te geven om gratis fietsnietjes te laten installeren. 

TIPS voor de schepen van 

milieu en groen 

- Voorzie langs fietspaden of fietstrajecten aangename groenkanten ipv parkeerplaatsen.  

➢ De toekomstige Noordlaan kan hier een voorbeeld voor vormen. 

- Informeer bestuurders die stilstaan voor spoorwegovergangen om de motor af te 

zetten om de impact op fijn stof te verminderen. 

- Informeer actief de bevolking omtrent de klimaatdoelstelling van de klimaatconvenant van 

de burgemeester om tegen 2030 de CO2-uitstoot met 40 % te verminderen, wijs op de eigen 

verantwoordelijkheid van de burger inzake autogebruik en stel de fiets als gezond, logisch 

en verstandig alternatief voor. 

TIPS voor de schepen van welzijn 

- Voer een campagnes om elektrisch fietsen te promoten in Zwalm: 

➢ elektrisch fietsen als volwaardig alternatief voor verplaatsingen, ook 

voor mensen met minder kansen. Vaak wordt daar het hebben van rijbewijs 

en auto als een must gezien om aan werk te geraken of bv. aan een opleiding 

deel te nemen, terwijl dit niet zo hoeft voorgesteld te worden. 

➢ voordelen van (elektrisch) fietsen: kleinere investering, geen dure 

verzekering, geen dure benzine, gezond voor lichaam en geest, geen rijbewijs 

nodig, minder onderhoudskosten  

➢ cliënten sociale dienst laten kennismaken met elektrisch fietsen (bv. 

samenwerking de fietserij - leasefietsen http://www.cimorne.be/fietserij/) 

 

 

 

http://www.cimorne.be/fietserij/


   

 

TIPS voor de burgemeester 

- Een burgemeester zien fietsen, doet fietsen. 

- Zorg voor een striktere handhaving van de verkeersregels en 

verhoog de pakkans voor onaangepaste snelheid, onder invloed rijden, 

het gebruik van de gsm achter het stuur en stilstaan op fietspaden 

verhogen.  

- Maak van het fietsbeleid een prioriteit.  

 

De fietsersbond in Zwalm 
- advies verlenen en in verkeerscommissie zetelen 

- meldpunt fietsers voor gemeente 

- fietsroutes en ongemakken in kaart brengen 

- fietsacties organiseren 

- fietstellingen 

- meetfiets en gedragsanalyse fietsers  

=> meehelpen aan een fietsvriendelijk Zwalm 

 

Contact: 

zwalm@fietsersbond.be 

Toon Petermans 

Toon Westra 

Jochen Morel 

Martijn van der Wal 

Vicky Van Ooteghem 

Fietsbeleid is teamsport! 
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