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Paul Vandendriessche 

Vraag 
Ik woon in de Sasboslaan en ga regelmatig naar het dorp langs de Leuzestraat, als ik te voet ben en 
een motorvoertuig  wil mij kruisen of inhalen ga ik steeds , voor de veiligheid, op de berm  staan. 
Maar als ik met de fiets ben wordt ik soms door motorvoertuigen gekruist of ingehaald aan een niet 
normale snelheid, zelfs tot 70 à 80 km/u, de te houden afstand van 1 meter wordt niet gerespecteerd, 
let wel : volgens de wegcode mag een voertuig daar 90km/u rijden. beseft u de gevaarlijke situatie 
????  Kan er een plaatselijk reglement gevonden worden dat bijvoorbeeld de wagens verplicht bij het 
inhalen of kruisen niet sneller (dan 5 à 10 km/u) te rijden dan de ingehaalde fiets ??? 
 

Dirk Dupont 

Vraag 
Betreft bouw van Woonzorg centrum  
Ik spreek als voorzitter Wijkcomitee Bellepark en namens de inwoners ervan  
25 jaar geleden werd de Bellepark wijk ingericht als eerste zone 30 van Belgie, en onze bewoners 
wensen deze bestemming zone 30  goed te bewaren vandaar onze bekommerende vraag : Behoud 
het verkeersluwend en veilig parkerend  aspect tijdens en na de werken. Stel tevens een expert aan 
die in onze woningen de stand van zaken vast legt in verband met de waterproblematiek ondergronds 
zodat onze bewoners na de werken geen onverwachte problemen ondervinden.  
Graag jullie standpunt hiervoor  
Een nauw overleg met onze bewoners via ons wijkcomitee  is van essentieel belang  

 Labarque Emmanuel 

Vraag 
Reeds vele jaren ijvert de werkgroep mobiliteit voor een verkeersveiliger Bellegem (sinds 2006). De 
werkgroep mobiliteit is een samenwerking van volgende organisaties: beweging.net, Unizo, VBS 
Bellegem, Groenheuvel en de Gezinsbond en komt regelmatig in een werkgroep samen. Onze vraag 
heeft betrekking op De Bellegemsestraat. 
Eén van de nog te realiseren punten is de aanleg van een fietspad of fiets suggestiestroken en het 
nemen van snelheidsremmende maatregelen in de Bellegemsestraat. Dit resulteerde in de opmaak 
van een startnota “Provinciaal functioneel fietsnetwerk” onder de vorige legislatuur. We werden ook 
geïnformeerd dat er provinciaal geld vrijgemaakt wordt voor dit project. 
Op vandaag horen we hier niks meer van! Is er enige vooruitgang in het dossier en wanneer zal dit 
effectief ingepland worden? 
Tot slot wil ik jullie er allen aan herinneren dat dit van vele partijen een verkiezingsbelofte was. 


