
Open vergadering 14.11.2018 

Aanwezig : Liesbet Gheldof, Lore Demeulenaere, Kristien Lewyllie, Geert Schotte, Regine Huyghe, Rik 
Deryckere, Johan Vanhaverbeke, Jeroen Pollet, Paul Lambert, Rudi Claeys,  

Verontschuldigd ; Peter Dehaerne, Jef Vanhove, Thys Descamps, Geert Dewijse 

1. Wat voorbij is? 
- Applausdag : te hernemen volgend jaar 
- Educatieve fietstocht scholen  

o Er gingen drie tochten door : Sint Jozef, Steiner- en gemeenschapsschool. 
Positieve reacties. 

o 6 :  begeleiders 
o Leerpunten : liever niet fietsen op kasseien, avontuurlijke voorkeur : brug en 

groen vestingen; Dikkebusseweg probleemweg, schrik voor auto’s, 
verkeerskennis goed 

o Opnieuw doen 2019 
§ Alle scholen aanschrijven 
§ Minimum van 6 vrijwilligers noodzakelijk 

o Vrijwilligers schoolexamen : Kristien en Geert 
- Lijsttrekkerstocht : succes, alle partijen aanwezig 
- Autoloze zondag : bevraging fietsstraten 

o Als je fietsstraten duidt, reageren de mensen positief 
o Bij de politiek groeit draagvlak voor fietstraten 

2. Visie binnenstad : 
a. Lange termijn visie en stapsgewijze realiseren , onder andere door tijdelijke 

proefopstellingen. 
b.  Ambitie lange termijn   : fietsvriendelijke binnenstad. Dit vraagt een  autoluwe 

binnenstad. Mogelijke maatregelen :  enkel bestemmingsverkeer mogelijk  maken en 
uitbouw kleine ring/randparkings met propageren centrumbus  

c. Fietsambitie op korte termijn : 
1. Zone 30 binnen de kleine ring 
2. Winkelstraten omvormen tot fietsstraten met prioriteit voor de w-o 

as.  Later : Rijsel-  en Diksmuide straat  o 
3. Fietsnet+ uitbouwen  waarvan winkelstraten onderdeel zijn 

3. Dorpen : 
Ook voor de dorpen pleiten we voor fietsvriendelijkheid. Aandachtspunten zijn de geplande 
herinrichtingen van Vlamertinge en Boezinge. Beiden hebben een ring en fietsvriendelijke 
inrichting moet kunnen. Wij houden voorstel binnenstad Ieper aan:  gemengd en  
snelheidsregime 30. Bij drukke  verbindingswegen door dorp  pleiten voor aanliggend 
afzonderlijk fietspad. 

 

4. Toekomst : 
- Overleg met de nieuwe burgemeester : Filip vraagt datum 
- Rode loper -actie bij aanvang legislatuur : actie in februari-maat voor de gemeenteraad.  
- Verkeerscommissie : Rik D. krijt van Johan verslagen opgestuurd en kijkt na wat voor 

Fietsersbond belangrijk is. 



- Johan V.  maakte  lijst met infrastructurele knelpunten. Ze wordt op de website 
geplaatst. Sympathisanten worden gevraagd aan te vullen. 
 

- Dikkebusseweg : We zoeken contact met de wijk in voorbereiding van volgende 
gemeentelijke begeleidingscommissie.  We handhaven ons standpunt : snelheidsregime 
30 en stop aan Capucienenstraat. We plannen acties met hen naar aanleiding van 
openbaar onderzoek. 

 
- We zoeken insteken voor het fietsnet + door : 
 

o De sympathisanten te bevragen op goeie veilige, comfortabele en belevingsvolle 
trajecten die de dorpen, de wijken en de (binnen)stad verbinden, in de 
binnenstad de voorzieningen. Verbeterpunten voor deze  worden opgegeven. 

o We doen een brede oproep via facebook, website, mail aan sympathisanten en 
persbericht. 3 kaarten worden mee verspreid : stratenplan stad, en totale 
gemeenten  

o  Volgende aanwezigen bevragen kennissenkring : rudi, geert, rik, paul,  liesbeth 
en lore. 

o Actie loopt van begin januari tot half februari onder de naam “ Help Ieper aan 
een fietsnet+” 

o Op donderdagavond 28/02 worden de sympathisanten uitgenodigd op een 
werkgroepvergadering  

o Verdere voorbereiding  aanzet oproeptekst 
Beste fietsfan, 
 
De fietsersbond afdeling Ieper wil de komende maanden werk maken van een 
fietsnet+ . Dit is een netwerk van veilige, comfortabele en belevingsvolle 
fietstrajecten. Dit netwerk is niet direct de kortste maar de betere weg voor de 
fietsers, in het bijzonder voor wie minder vlot fietst. Uiteraard blijven we 
intussen ijveren voor een fietsvriendelijke gemeente op alle wegen.   
 
We hebben je nodig : 
Het netwerk+ willen we samen met jouw uittekenen op basis van jouw 
ervaringen. 
Tip ons het traject door die je neemt  
- om het drukke verkeer te vermijden  
- om veilig naar het centrum te rijden met zijn voorzieningen 
- om van dorp naar dorp te rijden, 
 
Hoe doe je dat? 
Je mailt de fietsersbond Ieper met de opeenvolgende straten die je neemt. Je 
kunt hiervoor beroep doen op de stratenplannen die je op onze website vindt. 
Je vermeld ook hoe het traject nog kan verbeterd worden. 
 
Je wordt achteraf verder op de hoogte gehouden over de verdere stappen. 

- informatieavonden met de bib.  Kiezen voor onderwerpen, sprekers die een breed publiek 
aanspreken. De Fietsersbond Vlaanderen bezorgt ons sprekerslijst. 



- kansnota fietsen in de zuidelijke westhoek. 

 

- 


