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Werkgroep ‘Mobiliteit’ van Beweging.Net Aalbeke (vertegenwoordigd door de 

heer Yves Verduyn) 

Vraag 

De heraanleg van de ‘doortocht’ van de N43 in Aalbeke is, in vergelijking met de vroegere situatie, 

een verbetering. Niettemin zijn er nog een aantal punten waar, mits de nodige aanpassingen, de 

veiligheid van – vooral de zwakke – weggebruiker kan worden verbeterd.  
De werkgroep ‘Mobiliteit’ van Beweging.Net Aalbeke wenst zijn vaststellingen (aan de hand van een 

powerpointpresentatie) toe te lichten aan het schepencollege en tegelijk ook suggesties voor een 
oplossing aan te reiken 

 

Antwoord 

Ik kan in het tijdsbestek van deze spreekrechtronde voor burgers van de stad onmogelijk ingaan op 

alle punten. 

Ik stel voor dat we dit samen, buiten dit forum, punctueel bekijken. 
Ik ga graag met u en de leden van uw werkgroep en onze gebiedswerker Sofie Strobbe ter plaatse. 

We gaan in ieder geval alle kleinere meldingen al, voor zover dit nog niet het geval zou zijn, 
inbrengen in ons meldpunt 1777.  

We zullen sowieso wel moeten rekenen op de medewerking van het Vlaams Gewest, omdat de 

meeste meldingen gaan over punten op de gewestweg. 
 

De snelheidszones tussen Kortrijk en Moeskroen worden door onze verkeersexperts beoordeeld als vrij 
eenduidig: 

 

Tussen de Prince en bebouwde kom Aalbeke: 70 km/u (het wegbeeld zal na heraanleg hierop 
afgestemd zijn) 

 
Bebouwde kom Aalbeke: 50 km/u met voorzieningen voor fietsers (fietspaden of 

fietssuggestiestroken) 
 

Binnen bebouwde kom Aalbeke: beperkte zone 30 thv het dorpsplein.  

 
De zone 30 werd bewust zo beperkt mogelijk gehouden: enkel ter hoogte van het 

plein waar de meeste oversteekbewegingen worden verwacht van voetgangers. 
 

Daarbuiten kiezen we zoveel mogelijk voor aparte voorzieningen voor fietsers.  

 
 

De intensiteiten tussen de Bergstraat en de Lauwsestraat zijn ook hoger dan thv het 
dorpsplein.  

 
In een zone 30 laat AWV principieel geen voorzieningen voor fietsers (fietspaden) of 

voetgangers (zebrapaden) toe. Daarom werd de zone 30 beperkt gehouden.  

 
Nu is er ook een duidelijk onderscheid tussen de zone 30 en de zone 50 in Aalbeke 

door het gebruikte materiaal.  
 

De zone 30 uitbreiden tot aan het kruispunt met de Lauwsestraat zou niet meer 

overeenstemmen met het wegbeeld. 
 

Tussen Aalbeke en Sterrebergwijk: 70 km/u, maar bedoeling is dat dit op termijn (na 
heraanleg) 50 km/u van te maken. Nu is het gezien het wegbeeld weinig realistisch 

om een regime van 50 km/u in te voeren. We willen zoveel mogelijk logische regimes. 



 

Thv dichtst bebouwde gedeelte van de Sterrebergwijk: 50 km/u. 

 
Aanpak gevaarlijke punten fietsers 

 
Fietsveiligheid langs de N43 is een topprioriteit, de stad levert hier grote inspanningen, dit is 

de grootste fietsinvestering van deze legislatuur! 

 
Aan de hand van de powerpoint is niet altijd duidelijk wat het precieze probleem is. Gaat het 

hier over een gebrek aan fietscomfort of om situaties die echt als gevaarlijk worden 
beschouwd?  

 
Schoolomgeving Pottelberg: totale kostprijs is geraamd op 3.700.000 EUR, het aandeel van de 

stad is 1.450.000 EUR (39%). 

 
N43 tussen Aalbeke en Kortrijk: totale kostprijs is geraamd op 10.412.000 EUR, het aandeel 

van de stad is 2.656.000 EUR (26%). 
 

Bewoners van de Moeskroensesteenweg 
 
Vraag 
 
Wij de bewoners van de Moeskroensesteenweg komen dat stilaan beu van september tot nu dat de 

grote camions van 30 ton van maandag tot vrijdag aan een grote snelheid (normaal 30 en 50) voorbij 

passeren die voor de LAR bestemd zijn. (De deuren daveren van ons huis.) 
De straat is vernieuwd sedert 2013 en veel te smal voor zulke camions. (U zult waarschijnlijk 

uitkomen met te zeggen: het is een gewestweg.) 
Het zou beter zijn van tonbeperking in te voeren zoals in andere gemeenten die moeten dan zoals 

voorheen op de autostrade blijven wachten in de file grens Frankrijk, dat maakt voor ons geen 

rekening, en ook de politie zou beter komen overdag en niet zoals wij al gezien hebben na 21.00u ’s 
avond controleren. En ook nog aan verschillende riooldeksels is de asfalt er rond al gesprongen en 

ook nog de boompjes langs de weg Moeskroensesteenweg beter snoeien. 
Het is te hopen dat u het nodige kunt doen. 

 

Antwoord 

Dit is inderdaad een gewestweg, waardoor de Vlaamse overheid aan zet is. 

Maar dat neemt niet weg dat wij de problematiek van snel en zwaar verkeer op de N43 wel degelijk 
ter harte nemen. 

De heraanleg van de volledige N43 is gepland en zal de komende jaren plaatsvinden. 
Bij de heraanleg zal het wegprofiel beter worden afgestemd op het snelheidsregime. 

 

Er zijn tellingen gebeurd in de Moeskroensesteenweg, zowel in de zone 30 als in de zone 50 (april 
2015 en mei 2016).  

 
Uit die tellingen blijkt niet dat er een snelheidsprobleem zou zijn (dwz dat meer dan 50% van 

de auto’s sneller dan 40/u rijdt in zone 30 of dat meer dan 50% van de autobestuurders 

sneller rijdt dan 50/u in de zone 50).  
 

Enkel ter hoogte van de Floribel werd een snelheidsprobleem vastgesteld in 2015. Vraag is 
wat er hier kan gebeuren: een snelheidsremmer (rijbaankussens of sas) lijkt op dit type weg 

niet realistisch. 
 

Regelmatige handhaving lijkt hier de enige remedie. We zullen dit zeker vragen aan de politie. 

 



De N43 is een gewestweg en vrachtverkeer hoort bij voorkeur thuis op gewestwegen (en niet op het 

onderliggende gemeentewegennet).  In april 2015 (Floribel) en mei 2016 (thv nr 175) werden door de 

stad tellingen gehouden en daaruit bleek dat et aandeel zwaar verkeer rond de 6% bedraagt, wat 
aanvaardbaar is voor een gewestweg is. Bovendien zullen er sowieso vrachtwagens blijven rijden op 

de N43, gelet op de aanwezigheid van Vandecasteele, Wienerberger, … 
We bekijken wel samen met het Vlaams Gewest de invloed van kilometerheffing en de grenscontroles. 

Daar hebben we vandaag nog geen zicht op. 

Riooldeksels zullen hersteld worden. 
We bekijken ook het snoeien van de bomen. 

 

De heer L. Samain 

Vraag 

De Talpenhoekstraat (Aalbeke) is tussen nr. 1 en nr. 19 reeds gedurende jaren in slechte staat. 

Jaarlijks worden kleine oplapwerken uitgevoerd, t.t.z. opvullen van putten in de asfaltwegbedekking. 

Is het mogelijk een definitieve degelijke herstelling of een heraanleg te voorzien en dit binnen welke 

termijn? 

Antwoord 

Uw vraag is zeer terecht. De Talpenhoekstraat is inderdaad aan herstelling toe. 
Het dossier wordt voorbereid in 2017. 

In 2018 plannen we een heraanleg. 

Intussen vraag ik nog even geduld en zullen we waar nodig plaatselijk herstel uitvoeren. 

 


