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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 ??? 
 
Antwoord 

Op typische landelijke wegen met schaarse bebouwing, zoals de Leuzestraat, wordt in principe geen 
snelheidsbeperking ingevoerd. Op dergelijke smalle meestal bochtige wegen kan je normaal gezien 
geen hoge snelheden halen. 
We hielden in de Leuzestraat  ter hoogte van nr 121 (zone 90) in september 2011 een meting met 
één van onze digitale radars. Tijdens deze meting (24/24u) werden er 250 voertuigen per dag 
geregistreerd. Dit is een laag cijfer. Uit deze meting bleek ook dat de overgrote meerderheid (77 %) 
van de bestuurders een snelheid aanhield die lager is dan 50km/u. Zo goed als niemand reed sneller 
dan 70 km/u. 
Een deel van de verkeersreglementering is overgeheveld naar de gewesten. Zo ook de 
snelheidsregimes. Het Vlaams Gewest heeft de intentie om de reglementering te wijzigen zodat er 
buiten de bebouwde kommen niet sneller mag gereden worden dan 70 km/u (ipv 90 km/u), tenzij 
anders aangegeven. 
Doordat landelijke wegen zo smal zijn, gaan we er van uit dat auto’s vertragen bij het inhalen van een 
fietser. Het uitvaardigen van een plaatselijk reglement zoals u voorstelt is wettelijk niet mogelijk 
omdat de wegcode in deze altijd dominant is. 

Artikel 10 van de wegcode biedt wel een mogelijkheid. Dit artikel stelt dat een bestuurder geacht 
wordt een normale snelheid voor de situatie waarin hij zich bevindt moet aanhouden. We gaan dit 
m.a.w. aanpakken via politionele weg. 

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. 

  



Antwoord 

De stad heeft niet de intentie om wijzigingen aan te brengen aan de zone 30 van het Bellepark. De 
geplande ontwikkelingen, met name de bouw van een woonzorgcentrum in het binnengebied ten 
oosten van de school, situeren zich ten noorden van het Bellepark. De stad en het OCMW streven 
ernaar om op de toekomstige site van het woonzorgencentrum bijkomende parkeerplaatsen te 
voorzien die kunnen gebruikt worden voor de buurt en/of de school.  
 

Dit met de intentie een positief effect te hebben op de parkeerdruk en de verkeersveiligheid, dit als 
vervolg van de recente inspanningen om een voetpad te voorzien ter hoogte van de school in de 
Bellegemkerkdreef. Ook tijdens de werken zal aandacht moeten worden besteed aan 
verkeersveiligheid, bereikbaarheid en parkeren. Dit betekent uiteraard niet dat de werken geen hinder 
met zich zullen meebrengen, maar deze zullen tot een minimum worden beperkt.  
Tijdens het openbaar onderzoek van het RUP werd de bemerking gemaakt dat de gronden waarop het 
WZC zal worden gebouwd destijds landbouwgronden en weiden waren, waarin drainering zit.  Bij 
nieuwe ontwikkelingen moet er sowieso voldaan worden aan de geldende sectorale regelgeving, met 
name het decreet integraal waterbeleid en de verordening hemelwater. Toch is het wenselijk om 
tijdens de opmaak van de plannen en de uitvoering van de werken hier extra aandacht aan te 
besteden, zodat effecten op de omgeving vermeden worden. Dit zal als aandachtspunt meegegeven 
worden aan de ontwerpers van het woonzorgcentrum zodat hier terdege rekening mee kan worden 
gehouden.  
Het OCMW voorziet bij bouwprojecten steeds, afhankelijk van een vooraf bepaald risico van het 
project, plaatsbeschrijvingen van de woningen die binnen het risicogebied liggen. Het risicogebied 
wordt bepaald afhankelijk van de manier van funderen, de eventuele grondwaterpeilverlaging, de 
afstand tot de bouwplaats, … Omdat deze gegevens op vandaag nog niet gekend zijn, is nog niet 
geweten welke woningen al dan niet binnen dit risicogebied zullen vallen. Bijkomend kan nog worden 
meegegeven dat er bij dergelijke werken steeds een aangepaste ABR-verzekering wordt afgesloten, 
welke een dekking vormt voor grote bouwrisico’s.   

Emmanuel Labarque 

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. 

Antwoord 

De heer Emmanuel Labarque kon niet aanwezig zijn op de spreekrechtronde. Hij was verontschuldigd. 

 


