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DEEL 1: Beleidscontext 
 

Inleiding 
 
 
Dit fiets- en parkeerplan staat niet op zichzelf. Het is de verdere invulling, de concretere 
vertaling van principes die in de ruimere planningscontext inzake mobiliteit vooropgesteld 
zijn. Mobiliteit is een totaalverhaal, is een nooit stilstaand, nooit eindigend verhaal. Dit mag 
ons echter niet beletten om te focussen op een paar specifieke hoofdstukken binnen dit 
verhaal, meer bepaald fietsen en parkeren.  
Het is geen toeval dat deze hoofdstukken nu aangesneden worden. Ze sluiten immers goed 
aan bij het totale doelstellingenverhaal, bij de strategische nota, zoals die als onderdeel van 
de meerjarenplanning door de gemeenteraad goedgekeurd werd. Het is een verhaal van 
leefbare centra, een verhaal binnen een duurzaam en veilig kader.  
Deze duidelijke focus op fietsen en parkeren liet ons toe om een duidelijk participatietraject 
uit te tekenen en te putten uit wat er heel concreet leeft op het vlak van mobiliteit, zoals dit 
komt opgeborreld uit het gemeentelijk meldpunt.    
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1. Beleidskader 
 

1.1 Het gemeentelijk mobiliteitsplan 
 
Het fiets- en parkeerplan sluit aan bij het ruimer mobiliteitsbeleid. 
Op 21 juni 2001 werd door het gemeentebestuur het moederconvenant nr. 34041/0 
afgesloten. Dit mobiliteitsconvenant was het beleidsinstrument om een geïntegreerd en 
duurzaam mobiliteitsbeleid te bevorderen via samenwerking tussen volgende belangrijke 
partners: de Vlaamse overheid, de provincies, de gemeenten en de Vlaamse 
vervoersmaatschappij De Lijn. 
Het mobiliteitsbeleid werd vertaald in een gemeentelijk mobiliteitsplan waaraan een reeks 
uitvoeringsprojecten zijn gekoppeld. Het gemeentelijk mobiliteitsplan van Wevelgem 
(conform verklaard door de Provinciale Auditcommissie (PAC) op 8 maart 2004) werd in 
2009 getoetst op zijn actualisatiewaarde door middel van een sneltoets.  Dit resulteerde in 
het geactualiseerde mobiliteitsplan, dat conform werd verklaard door de PAC op 4 juli 2011. 
 
Het mobiliteitsplan streeft naar een duurzame mobiliteitsontwikkeling in Wevelgem.  
 
Samengevat worden onderstaande principes binnen het mobiliteitsplan naar voor 
geschoven. 
 

1. ‘Inzake verkeersveiligheid en leefbaarheid zal de gemeente zowel binnen als 
buiten de bebouwde kom van Wevelgem, Gullegem en Moorsele een 
doortochtenbeleid voeren met een verhoogde aandacht voor de zwakke 
weggebruikers’.  

  
Een consistent en kwalitatief fietsroutenetwerk is een fundamentele voorwaarde voor de 
ontwikkeling van een duurzaam lokaal verkeerssysteem. 
Een fietsroute kan zowel lopen langs volledig aparte fietswegen als langs wegen met 
vrijliggende of aanliggende fietspaden (of fietsstroken), langs straten met gemengd verkeer 
of langs landelijke wegen. 
 
Er dient gestreefd naar een samenhangend en gebiedsdekkend hiërarchisch netwerk. 
In opdracht van het Vlaamse Gewest werd voor de provincie West-Vlaanderen een 
bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk opgemaakt (goedgekeurd in november 2001, met 
latere wijzigingen). Dit bovenlokaal netwerk omvat non-stop hoofdroutes en bovenlokale 
functionele routes. 
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Daarnaast werden in het mobiliteitsplan ook een 12-tal lokale fietsroutes aangeduid. Deze 
zijn niet opgenomen in het provinciale fietsrouteplan. Ze vervolledigen het netwerk op 
gemeentelijk vlak.    
In het mobiliteitsplan zijn ook kwaliteitseisen opgenomen voor fietsvoorzieningen, met als 
basis ‘Het Vademecum Fietsvoorzieningen’ van het Vlaamse Gewest. 
 
 

2. ‘Om het ‘autosolisme’ tegen te gaan streeft de gemeente ook naar een 
verhoogde bereikbaarheid via alternatieve vervoermiddelen.  Het openbaar 
vervoer moet in verschillende facetten worden uitgebouwd.’ 

 
Om het gebruik van het openbaar vervoer te bevorderen is er een goede samenwerking 
nodig tussen de gemeente, de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn en de NMBS/ 
Infrabel.  
 
Een goed uitgebouwd spoorwegennetwerk (met goede en snelle verbindingen) kan bijdragen 
tot wijzigingen van de verkeersstromen richting meer openbaarvervoergebruik (treingebruik) 
en minder autogebruik. Interregionaal (in het project REKOver) worden binnen de 
mobiliteitsvisie 2020 ook nog nieuwe openbare vervoersmodi aangereikt zoals de lighttrain, 
de sneltram en de snelbus.  
 
Een goede bereikbaarheid  van  het station en voldoende en aangepaste ‘parkeerplaatsen’ 
voor fietsen en auto’s in de onmiddellijke nabijheid zijn heel belangrijk.    
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Overleg met  De Lijn rond  de optimalisering van de halte-infrastructuur  (inplanting, 
onderhoud, …) en de passende verbindingen blijft nodig. Foutparkeren ter hoogte van een 
bushalte, ‘slenterend’ parkeerzoekgedrag, …  zijn nefast voor de  doorstroming van de bus. 
Ook een betere signalisatie van de centrumparkings leidt tot een betere doorstroming.  
 
 

3. ‘Enerzijds moeten de parkeermaatregelen  de bereikbaarheid  van alle functies 
in de centra verbeteren door het gebruik van het huidig parkeerareaal te 
optimaliseren. Anderzijds moet de uitbreiding van het aanbod aan banden 
worden gelegd omdat bijkomende parkeergelegenheid het draagvlak voor de 
aansluitende wegen kan overschrijden.’ 

 
Binnen het parkeren zijn verschillende doelgroepen: de bewoners, de beroepsactieven, de 
werkenden, de occasionele (zakelijke of recreatieve) bezoekers, personen met een 
handicap,… .  
 
Naast de inzet op een goede multimodale bereikbaarheid willen we met een gericht 
parkeerbeleid  streven naar een beter rendement van het  bestaand parkeerareaal. Een 
gedifferentieerd parkeeraanbod binnen de beschikbare parkeerplaatsen zorgt voor een 
betere verdeling over de verschillende doelgroepen.   
 
 

4. ‘Het carpoolen stimuleren door het creëren van carpoolparkings bij oprit- en 
afritcomplexen van autosnelwegen.’ 

 
Binnen het mobiliteitsplan worden drie zoekzones naar voor geschoven voor het creëren van 
een carpoolparking.  
 
 

1.2 Het meerjarenplan  
 
Het fietsplan sluit heel goed aan bij de prioritaire beleidsdoelstelling 
‘Verhogen van het aantal verplaatsingen volgens het STOP-
principe’ opgenomen in het meerjarenplan 2014-2019, zoals 
goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 13 december 2013.  
 
De aandacht gaat eerst naar de zwakke weggebruikers, daarna naar het 
openbaar vervoer en tenslotte naar de auto, waarbij autosolisme op de 
allerlaatste plaats komt. 
 
Enerzijds willen we het fietsgebruik verder stimuleren door omstandigheden te creëren 
waardoor de burger ‘goesting’ krijgt om zich met de fiets te verplaatsen. Dit kan enkel 
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wanneer we over de veiligheid waken en de positieve beleving van de omgeving door de 
fietser verhogen. 
Anderzijds willen we blijven investeren in een goed aanbod van volwaardige alternatieve 
transportmiddelen. Samen met de aanbieders van openbaar vervoer wordt ingezet op een 
goed gebruik van collectief vervoer. Het aanbod moet aantrekkelijk zijn om de vraag te 
stimuleren.  
De centra – met hun handelsfunctie - blijven voldoende toegankelijk  met de wagen. Wie 
voor privé-vervoer dient te kiezen, moet op een passende wijze kunnen parkeren, zodat een 
veilige doorstroming in de centra voldoende gegarandeerd wordt.  
 
Met gerichte parkeermaatregelen voor de fiets en de auto willen we beter inspelen op de 
parkeerbehoefte. 
 
Een tweede prioritaire beleidsdoelstelling is ‘Wevelgem ‘goes for zero’, conform het 
charter dat stelt dat elk verkeerslachtoffer er één te veel is.’ 
Kinderen zijn kwetsbaar. Het is een slogan die dikwijls terug te vinden is in de 
schoolomgeving, bij de start van een nieuw schooljaar. In de onmiddellijke nabijheid van de 
scholen moet blijvende aandacht uitgaan naar de zwakke weggebruikers om tot een veilige 
schoolomgeving te komen. Maar ook op andere gevaarlijke verkeerspunten wordt ingezet op 
infrastructurele maatregelen om de verkeersveiligheid te verhogen. 
 

1.3 Het burgemeestersconvenant 
 
Op 18 oktober 2013 werd het Burgemeesterconvenant van de Europese Commissie 
ondertekend door de burgemeester namens het gemeentebestuur. Daarmee  heeft 
Wevelgem een engagement aangegaan om te werken aan een vermindering van de CO2-
uitstoot met 20% tegen 2020 over haar volledige grondgebied.  
Duurzame mobiliteit  is hierbij één van de belangrijke icoonprojecten vooropgesteld door de 
Zuid-West-Vlaamse gemeenten. Het stimuleren van het fietsgebruik en het tegengaan van 
onnodig autoverbruik dragen hiertoe bij.  
 
 

1.4 Participatiemomenten  
 
Op diverse momenten en via diverse kanalen werden maatregelen rond fietsen en parkeren 
bij de burger afgetoetst. Binnen de opmaak van het fiets- en parkeerplan werd een specifiek  
participatietraject doorlopen. Ook vanuit het meldpunt krijgen we belangrijke informatie 
aangeleverd. Er is rekening gehouden met deze informatie bij de opmaak van het plan. 
 
 Gemeentelijke enquête naar aanleiding van de opmaak van de beleidsplanning  

(2013).  
Steekproefgrootte: 1738, respons: 37,85%. 
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Uit deze bevraging bleek dat: 
- 42% van de burgers vindt dat er voldoende fietspaden in de gemeente aanwezig 

zijn (21%: geen mening – 37% oneens).  
- 61% van de inwoners wenst betere fietsvoorzieningen (veilige fietsroutes, 

aangepaste fietsrekken…).  
- Over de recreatieve voorzieningen (wandel- en fietspaden, mountainbikeroutes, 

trage wegen…), zijn ze meer tevreden (77%: eens - 15% neutraal - 8% oneens). 
- 10% van de bevraagden ervaart de schoolomgeving als onveilig.   
- Binnen de bevraging rond mobiliteit kiest 80% voor behoud van gratis parkeren 

als prioritaire actie.  
- Ook de doorstroming van het verkeer blijft een zorg (met 36% komt zij op een 

derde plaats). 
- De voorkeur gaat naar meer open- en/of groene ruimte op vrijkomende gronden 

binnen het centrum van Wevelgem. De keuze  voor bijkomende parkeerplaatsen 
volgt op de tweede plaats.  

- Verder vinden de burgers het winkelen in eigen buurt heel belangrijk (80%).  
Het is evident dat de betrokkenheid van de bevraagden bij bepaalde thema’s mee hun 
mening gaat bepalen. Het is belangrijk vast te stellen dat mobiliteit de burger bezighoudt. 
 
 Resultaten fietspadenrapport ‘Hoe scoren fietspaden in jouw gemeente?’ (2013) 
In navolging van de edities van 2008 en 2011, lanceerden Het Nieuwsblad en Radio 2 in 
2013 een nieuw Fietspadenrapport in samenwerking met de Fietsersbond.  
De lezers/luisteraars werden gevraagd om voorbeelden te geven van goede en slechte 
fietspaden in hun gemeente (Bijlage 1). 

De resultaten, die hier mee geïnspireerd zullen zijn door fietsende respondenten, vragen om 
voldoende aandacht voor ruimte voor fietsers. 
 
 Zuidwest-Wevelgem: participatiemoment op het vlak van mobiliteit en verkeer 

(2014) 
Het gebied tussen de N8 en de Leie, de grens met Menen en de Lauwestraat werd vorig 
jaar van dichtbij bekeken.  De intercommunale Leiedal onderzocht dit gebied, op vlak van 
mobiliteit en verkeer. Begin juli 2014 werden de bewoners van Zuidwest-Wevelgem 
uitgenodigd op een overlegmoment waarop de burger via discussietafels opmerkingen op 
de voorgestelde maatregelen konden formuleren.  
 
De resultaten van dit participatiemoment hebben geleid  tot volgende beslissingen: 
met betrekking tot het fietsverkeer:  
- in het eerste deel van de Artoisstraat een fietsstraat aanleggen (1); 
- het deel van de Katerstraat tussen de rotonde en de Groenestraat verder enkel laten 
gebruiken door fietsers en landbouwvoertuigen (2); 
- de private weg tussen de N8 en de Katerstraat voorbehouden voor fietsers en 
aangelanden (3); 
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- de kleine weg tussen de Parkstraat en de N8 voorbehouden voor fietsers en 
aangelanden (4); 
- missing links (langs WZC Elckerlyck, tussen Kloosterstraat en Artoisstraat, …) in 
fietsroutes in oost-westelijke richting wegwerken (5); 
- verder streven naar de realisatie van bijkomende doorsteken vanuit de N8 naar de Leie 
en omgekeerd. 
 
met betrekking tot het parkeren:  
- in de Kloosterstraat wordt in het deel tussen de N8 en de Schoolstraat aan beide kanten 
een parkeerverbod ingevoerd. Het beurtelings parkeren wordt er opgeheven en er wordt 
aan beide kanten een fietssuggestiestrook aangebracht (9); 
- in de Goudbergstraat geen geschrankte parkeervakken voorzien (11).  

 

 
 
Met deze oefening is aangetoond dat een grondige analyse van een bepaalde zone, met 
aftoetsing bij de betrokkenen, kan leiden tot heel concrete voorstellen en maatregelen. 
 
 Participatietraject (2015) (Bijlage 2) 

 
Tuin- & hobbysalon (1 mei) 

Bezoekers van het salon werden gevraagd een keuze te maken tussen verschillende 
stellingen met betrekking tot het fiets- en parkeerplan. Daarnaast konden zij ook de 
plaatsen die voor de fietser als gevaarlijk worden ervaren op de kaart aanduiden. 
 

Overleg met de gemeenteraadsleden (28 mei) 
De stellingen en de resultaten van de bevraging op 1 mei werden voorgelegd en 
besproken met de gemeenteraadsleden, als garantie voor de betrokkenheid voorafgaand 
aan de eigenlijke toetsing van het plan op de gemeenteraad zelf. 
 

Open mobiliteitsraad (4 juni) 
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Verschillende adviesraden, GECORO, bouwmaatschappij, OCMW, handelaars en 
landbouwers werden uitgenodigd om samen te debatteren over de voorgelegde 
stellingen en hierover een standpunt in te nemen. 
 

Handelsbeurs Gullegem (5, 6 en 7 juni) 
Bezoekers konden op de kaart de gevaarlijke plaatsen voor fietsers aanduiden.   
 

Jeugdraad  (1 juli)  
Ook met de jeugdraad werd overlegd over de geformuleerde stellingen. 
 

Overleg met de scholen (2 juli) 
Concrete voorstellen i.v.m veiligere schoolomgevingen werden toegelicht en besproken 
met schooldirecties en betrokken personeelsleden van deze scholen. 
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 Meldingen 
Aansluitend bij de resultaten van de vele participatiemomenten krijgen we vanuit het 
meldpunt ook een beeld van de knelpunten zoals die door de burgers worden ervaren. 
Vooral de N8 wordt als onveilig ervaren door de fietsers (geparkeerde wagens op 
fietspad, conflict bij uitritten (bijv. Okay, industriezone,…)). Alternatieve, veilige fiets- en 
wandelroutes langs de noord- en zuidkant dienen gecreëerd te worden (wegwerken 
missing links). 
Er zijn diverse meldingen over de Wittemolenstraat, Ledegemstraat, Bissegemstraat en 
Heulestraat, waar fietsen nog veiliger moet kunnen (verzakkingen, te smal fietspad,  
beter afgescheiden van de rijbaan, veiligere oversteekplaatsen). 
Verder noteren we ook verschillende conflictsituaties tussen fietsers en automobilisten 
(Deken Jonckheerestraat, Bergelen, …). 
 
Meldingen m.b.t. parkeren kunnen onderverdeeld worden in aanvragen voor wijziging 
van het parkeerregime (blauwe zone, kortparkeren, bewonersparkeren, …), bijkomende 
parkeerplaatsen, bijkomend parkeerverbod en  specifieke parkeermaatregelen voor 
bepaalde doelgroepen. Daarnaast worden ook meldingen gemaakt van onveilige 
situaties ten gevolge van huidige parkeermaatregelen, van parkeeroverlast of van slecht 
onderhoud van parkeerplaatsen.  
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DEEL 2: Fietsplan 
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Inleiding 
 
Inzetten op veiligheid en comfort voor de fietser is nodig zodat meer inwoners zin krijgen 
om de dagdagelijkse verplaatsingen en het woon-werkverkeer met de fiets af te leggen. 
Concreet betekent dit de uitbouw van een aansluitend veilig fietsnetwerk tussen de 
deelgemeenten onderling en tussen Wevelgem en de buurgemeenten en het wegwerken 
van de bestaande knelpunten.   
Voor het woon-werk-winkel verkeer wordt gestreefd naar veilige fietsverbindingen. (o.a. 
langs trage wegen, groene verbindingen en bijkomende doorsteken) 
Bijzondere aandacht gaat naar de jeugd. Zij moeten voldoende aangemoedigd worden om 
te fietsen en de directe schoolomgevingen en de woon-schoolroutes dienen veilig te zijn voor 
de fietsende kinderen. 
Ook de uitbouw van kwalitatieve fietsparkeervoorzieningen is een onmisbare schakel 
binnen het fietsbeleid. 
Naast infrastructurele bijdragen, worden ook maatregelen uitgewerkt die ondersteunend 
werken, sensibiliseren, het fietsgebruik stimuleren en monitoring en evaluatie mogelijk 
maken.   
Deze maatregelen worden hierna specifiek vertaald naar een tijdsgebonden, realistisch en 
meetbaar actieplan. 
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1. Fietsen in vrijheid.  
 

Hoe sterk is de eenzame fietser 
Die krom gebogen over zijn stuur tegen de wind 
Zichzelf een weg baant. 
(lied Boudewijn de Groot) 

 
De in het mobiliteitsplan geselecteerde wegen met prioriteit voor fietsers, dienen 
verkeersveilig gemaakt te worden. Het weren van autoverkeer of het invoeren van 
éénrichtingsverkeer kan hierbij een drastische, maar nodige maatregel zijn. Dergelijke 
maatregelen moeten gebaseerd zijn op een grondige inschatting van de gevolgen inzake 
mobiliteit (m.a.w. wat zijn de alternatieven en wat zijn de gevolgen voor die alternatieve, 
meer geschikte wegen?). Daarom moeten ze voldoende uitgetest worden en werken we met 
een proefperiode van minimum 6 maanden. Voor en na het invoeren van eventuele 
maatregelen worden onderbouwde tellingen uitgevoerd, zowel op de weg zelf als op de 
parallelle routes. Als blijkt dat, na evaluatie, de verkeersstromen die gegenereerd worden 
door het knippen van een weg niet hanteerbaar zijn, worden deze maatregelen herbekeken. 
 
Het gaat concreet over volgende prioritaire fietsroutes waar ‘conflicten’ met het autoverkeer 
worden ervaren:  

- Bergelen (met de Heerweg)  
- Normandiëstraat 
- Vrijstraat (met Moorselestraat)  

 
In de Bieststraat lijkt het effectief weren van alle autoverkeer op vandaag minder evident, 
gelet op de drukte op de parallelle wegen. Hier dienen eerder nog bijkomende maatregelen 
genomen die de veiligheid van de fietsers bevorderen. 
 
De verbindingen tussen de deelgemeenten onderling en tussen Wevelgem met de 
buurgemeenten moeten veilig en comfortabel  te fietsen zijn. Er  wordt met de provincie 
samengewerkt voor de wegen gelegen op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk.  In 
de nieuwe Vlaamse beleidsnota ‘Mobiliteit en Openbare werken Beleidsprioriteiten 2014-
2019’ staat de verdere uitbouw van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk in 
samenwerking met gemeente en provincies als prioritair ingeschreven.  
 
Volgende straten behoren tot het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk: Ledegemstraat; 
Caesar Gezellestraat - Secretaris Vanmarckelaan – Rozenstraat - Hondschotestraat; 
Wittemolenstraat; Salinusstraat- Warandestraat- Roeselarestraat – Lode de Boningestraat; 
Heulestraat;  Bissegemstraat ;  Koningin Fabiolastraat; Brugstraat-Gullegemstraat; 
Lauwestraat. 
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Op korte termijn staat de heraanleg van de Warandestraat op de planning. In augustus 
2015 werd een ontwerper aangesteld voor de opmaak van een start- en projectnota. 
Bedoeling is om de werken in 2017 te realiseren. 
Voor de aanleg van een fietspad in de Ledegemstraat zijn de onderhandelingen voor de 
aankoop van de gronden bezig. Als de grondverwervingen gerealiseerd zijn, kunnen de 
werken in 2016 uitgevoerd worden. 
De Hondschotestraat wordt mee vernieuwd met de heraanleg van het bedrijventerrein 
Gullegem-Moorsele. Afhankelijk van de subsidiëring zal dit wellicht gedeeltelijk of volledig 
kunnen gebeuren. 
Voor de Wittemolenstraat werd de startnota goedgekeurd. Dit fietsfondsdossier staat op het 
reserveprogramma van de provincie voor verdere uitwerking. 
Voor de Bissegemstraat worden binnenkort scenario’s geschetst die worden voorgelegd op 
een bewonersvergadering. 
 
Vanuit de gemeente wordt gevraagd om ook de N8 op te nemen in dit netwerk, zodat 
subsidies kunnen verkregen worden voor de verbetering van de fietsvoorzieningen op deze 
belangrijke verkeersas, voor zowel scholieren als pendelaars. 
In opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voerde het studiebureau Vectris 
de voorbije jaren een diepgaande mobiliteits- en verkeersstudie uit voor de herinrichting van 
de N8 vanaf het kruispunt met de Gullegemsesteenweg in Bissegem tot aan de op- en 
afritten van de E403 in Wevelgem. Deze studie heeft geleid tot een streefbeeldvisie over hoe 
die drukke gewestweg kan verbeterd worden op het vlak van verkeersveiligheid en 
doorstroming maar ook op het vlak van leefbaarheid en ontsluiting van het bedrijventerrein.  
De gemeente Wevelgem, stad Kortrijk en De Lijn zijn partners in het project. 
Speciale aandacht gaat ook naar de fietsers.  Er worden aparte verhoogde fietspaden 
aangelegd, gescheiden van de rijbaan. Ook op de rotondes rijden fietsers op aparte 
fietspaden.  Er wordt aandacht besteed aan veilige fietsoversteken en de middelste rotonde 
krijgt een fietstunnel aan de zuidzijde. Vooraleer de uitvoering van start kan gaan, dienen 
echter nog een aantal procedures en acties doorlopen. Sommige werken kunnen op korte 
termijn (start 2015-2016) gerealiseerd worden, andere op middellange termijn (start 2017-
2020), andere op lange termijn (start 2021-2025)  
  
 

Wevelgem Fiets- en parkeerplan september 2015 



19 
 

 
  

Wevelgem Fiets- en parkeerplan september 2015 



20 
 

Volgende principes worden gehanteerd voor de inrichting van fietsvoorzieningen: 
 
- langs jaagpaden of oude spoorwegbeddingen  autonome fietsroutes; 
 

  
 
 
- bij 70 of 90 km/u langs primaire en secundaire wegen en lokale wegen categorie I (en II) 
 vrijliggende fietspaden langs weerszijden van de weg;  
 

 
 
 

- bij 50 km/u langs secundaire wegen en lokale wegen categorie I (en II) 
 aanliggende fietspaden; 
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- in straten met gemengd verkeer en 30 km/u  fietssuggestiestroken  
Ze zijn een hulpmiddel om informatie over de beschikbare ruimte en de plaats op de weg bij 
het inhalen aan te geven. Bovendien attenderen ze de automobilisten op de mogelijke 
aanwezigheid van fietsers.   
 

  
 
In het Vademecum Fietsvoorzieningen van het Vlaamse Gewest  worden deze 
kwaliteitsnormen gedetailleerd beschreven.  
Voor concrete uitwerking op het terrein zijn sommige bepalingen niet altijd mogelijk (gelet op 
bv. de beschikbare ruimte), maar er moet wel maximaal naar gestreefd worden. 
 
 
Voor de verouderde fietspaden wordt een herstelprogramma opgemaakt, waarbij prioriteit 
gegeven wordt in functie van gebrek aan comfort en van het aantal fietsers. 
In het meerjarenplan is een jaarlijks budget voor het onderhoud van wegen voorzien. Binnen 
dit bestek worden projecten gelabeld die specifiek in functie staan van de fietsers en van de 
verkeersveiligheid. 
 
Voor de oost-westverbinding in de deelgemeente Wevelgem worden verschillende trajecten 
uitgewerkt:   
- de N8 (zie boven); 
- langs de noordkant van de N8: Groene Slinger Wevelgem (van groenzone Zwaenepoel – 
naar de Normandiëstraat – door sportcentrum – begraafplaats – Gemeentelijke Hovingen – 
langs spoorweg….); 
- langs de zuidkant van de N8: door de woonwijken  (van Wezelstraat – Visserijstraat– 
Katerstraat – Parkstraat – Elckerlyckplein – Deken Jonckheerestraat tot Lauwestraat) 
Een stappenplan wordt uitgewerkt. Teneinde de missing-links weg te werken, dienen nog 
diverse aankopen te gebeuren; 
- jaagpad langs de Leie. In de N8-studie wordt ook voorgesteld om het jaagpad 
(Leiefietspad) door te trekken naar Menen en te zorgen voor een aangepaste verlichting 
zodat het een sociaal veilige route wordt. 
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Doorsteken voor fietsers (en voetgangers) zijn belangrijk. Het trage-wegenplan wordt 
onverminderd uitgevoerd. Een jaarlijks budget is weerhouden binnen het meerjarenplan. Bij 
nieuwe verkavelingen is daar reeds in de ontwerpfase bijzondere aandacht voor.   
 
Verder uitbouwen en verbeteren van groene verbindingen langs de Heulebeek en creëren 
van doorsteken in het kader van het project ‘Heerlijke Heulebeek’ en de Groene Slingers: 
- oplossen missing link vanuit Ledegemstraat naar voetweg Ballokstraat; 
- aanleg fiets- en wandelroute langs sportterreinen Moorsele (verbinding Heerweg en 
Secretaris Vanmarckelaan); 
- aanleg fiets- en wandelgebied bij zandwinningsputten Groene Slinger Moorsele (kleine 
Bergelen); 
- aanleg missing link fiets- en wandelroute van Poezelhoek naar Schuttershoflaan; 
- oplossen missing link tussen Groen lint Gullegem en Europalaan op linkeroever Heulebeek. 
Voor deze verbindingen wordt verder onderhandeld met eigenaars voor de aankoop van de 
gronden of wordt gewacht tot het RUP is goedgekeurd. 
  
Aan de hand van de analyse van de jaarlijkse statistieken van de verkeersongevallen waarin 
fietsers betrokken zijn, wordt bepaald waar er nog extra maatregelen dienen getroffen te 
worden. 
 
Bij het opstellen van nieuwe bestekken voor weg- en rioleringswerken wordt telkens een  
fietstoets uitgevoerd.   
 
Er wordt een fietskaart opgemaakt. Deze omvat:  

1. De functionele fietsroutes:  
- de in het mobiliteitsplan geselecteerde wegen met prioriteit voor fietsers; 
- de wegen die behoren tot het  bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk; 
- de (geplande) oost-westverbindingen voor wandelaars en fietsers in de deelgemeente 
Wevelgem; 
- het trage-wegenplan; 
- de (geplande) groene verbindingen langs de Heulebeek. (Heerlijke Heulebeek). 
2. De recreatieve fietsroutes: 
- het fietsknooppuntennetwerk van de provincie; 
- de bestaande gemeentelijke recreatieve fietsroutes. 

Deze kaarten zullen ook digitaal te raadplegen zijn. 
Voor de opmaak van de kaarten wordt gezocht voor aansluiting op bestaande initiatieven, 
zoals bv. de digitale schoolroutefietskaart van de provincie West-Vlaanderen. 
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2. Fietsen van in de wieg 
 

Hé kleine meid op je kinderfiets,  
De zon draait steeds met je mee  
Hé kleine meid op je kinderfiets,  
De zomer glijdt langs je heen  
Met je haar in de wind en de zon op je wangen,  
Rijd je me zomaar voorbij, fiets  
(lied Herman van Veen) 

 
Er wordt een verdere samenwerking nagestreefd met de scholen voor het uitwerken van 
educatieve maatregelen. 
Wevelgem coördineert verder het fietsexamen voor het 6de leerjaar en voorziet de route van   
het fietsexamen van een permanente bewegwijzering. 

 
De verkeerseducatieve boekjes en fietsroutekaartjes werden herwerkt en het 
fietsbehendigheidsmateriaal werd volledig vernieuwd. 
Scholen kunnen de leskoffer ‘fietsbehendigheid’ nu ook ontlenen tijdens het schooljaar. 
 

De gemeente neemt eveneens de coördinatie van de actie ‘dode hoek’ op zich door het ter 
beschikking stellen van de educatieve koffers en een tweetal dagen te voorzien waarop alle 
scholen aan deze actie kunnen deelnemen. 
 

Fluohesjes en boekentashesjes worden verder ter beschikking gesteld van de scholen. Een 
subsidiereglement garandeert de regelmatige vernieuwing van dit voor de veiligheid 
belangrijke materiaal. 
 
Wevelgem dringt aan bij de politie op meer ‘preventieve’ fietscontrole van de schoolgaande 
jeugd. 
 
Alle verkeerseducatieve maatregelen worden ieder jaar geëvalueerd met de scholen. 
 
Wevelgem maakt werk van het veilig maken van de schoolomgeving door de auto te weren 
in de nabijheid van scholen. Dit gebeurt door het aanleggen van fietsstraten, schoolstraten 
en het knippen van straten, na overleg  met de scholen.  
Deze maatregelen worden op proef ingevoerd op 1 oktober 2015 en worden na een periode 
van 6 maanden, samen met de school, geëvalueerd. 
Hoofdbedoeling is de veiligheid voor de kinderen te verhogen door conflicten te vermijden 
tussen auto’s, voetgangers en fietsers in de omgeving van de school. 
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Fietsstraten zijn straten waar de fietsers de belangrijkste weggebruikers zijn en de auto ten 
allen tijde achter de fietser moet blijven, maar waar ook motorvoertuigen mogen rijden. In 
een fietsstraat mag je maar 30 km/u rijden.  

Volgende straten worden fietsstraten:  
Deken Jonckheerestraat (Sint-Pauluscollege) 
Gezien het parkeren leidt tot conflicterende 
situaties tussen fietsers en wagens wordt ook een 
totaal parkeerverbod ingevoerd in het smalle deel 
van de Deken Jonckheerestraat. 
Poststraat (Vrije Lagere School de Gulleboom) 
 

 
 
Schoolstraten zijn straten waarin een school gevestigd is en die tweemaal per dag, bij begin 
en einde van de schooldag, tijdelijk worden afgezet voor ingaand gemotoriseerd verkeer 
gedurende een half uur (met uitzondering van de hulpdiensten). 

Hoogstraat (Gemeentelijke Basisschool) 
Het einde van de Hoogstraat (nabij de Lode de 
Boningestraat) wordt als schoolstraat ingericht.   
Dit wil zeggen dat dit deel autovrij wordt bij aankomst 
en vertrek van de kinderen (niet over de middag, 
behalve op woensdag) 
Het verkeer wordt in die periode omgeleid naar de 

Stationsstraat, waar een ‘zoen- & vroemzone’ wordt ingericht. 
 
Goudenregenstraat (Gemeentelijke Basisschool – afdeling Goudenregenstraat) 
De Goudenregenstraat wordt een schoolstraat. 
 
Kleine Wijnbergstraat (Vrije Gemengde Basisschool Wijnberg) 
De Kleine Wijnbergstraat wordt een schoolstraat. 
 
 
Knippen van een straat betekent dat het autoverkeer niet meer door kan. 
Normandiëstraat (Vrije Gemengde Basisschool Posthoorn) 
De straat wordt geknipt ter hoogte van de school. Wegneembare paaltjes (enkel door de 
brandweer) worden geplaatst. 
 
Andere  
Bissegemstraat 
Langs de rechterkant van de inham naar de schoolpoort wordt een parkeerstrook uitgelijnd, 
langs de linkerkant ‘stilstaan- en parkeerverbod’ en zodat de brandweer bij brand ten allen 
tijde door kan. In de Processieweg wordt de mogelijkheid onderzocht en afgetoetst om 
éénrichtingsverkeer in te voeren tussen de Gulleheemlaan en de Koningin Fabiolastraat. 
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Rozenstraat 
Het plan om een deel van de kinderen via de Minister de Taeyelaan te laten komen, wordt 
verder uitgewerkt. Dit moet bijdragen tot minder druk verkeer in de Rozenstraat, bij het begin 
en einde van de schooldag. 
  
Wevelgem maakt werk van het aanleggen van veilige fietsoversteekplaatsen.  De 
aandachtspunten van de schoolfietsroutekaart (provincie - middelbare scholen -politie) en 
schoolroutekaart (Mobiel 21 - lagere scholen - politie) worden hierbij prioritair aangepakt.  
De gevaarlijke plaatsen voor fietsers, zoals ze door de burger werden aangeduid op de 
kaart, dienen verder onderzocht / aangepakt te worden. 
 
Wevelgem behoudt de werking van de gemachtigde opzichters.   
De gemeente beschikt over 38 gemachtigde opzichters die op 28 verschillende kruispunten 
staan in de volledige gemeente. Daarenboven staat de politie nog op 4 kruispunten. 
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3. Fietsen zonder zorgen   
 

Voldoende plek in het fietsenrek.  
(slogan gemeente Zwolle) 

 
Er wordt gezorgd voor voldoende faciliteiten en veiligheid voor de fietsers. 
 

Wevelgem wil een uitbouw van kwalitatieve fietsparkeervoorzieningen. 
Op plaatsen waar een grote fietsparkeerdruk wordt vastgesteld (hoger aantal fietsen in het 
rek of aan de beugels dan voorzien) wordt gezocht naar bijkomende capaciteit.   
Er dienen voldoende fietsstallingen te zijn in de nabijheid (korte afstand) van cultuur- en 
sportcentra, gemeentehuizen, scholen, kerken en bibliotheken. 
Indien er voor lange tijd wordt geparkeerd, gaat de keuze naar overdekte stallingen   
(station, bushaltes, carpoolparkings). 
Een vorm van sociaal toezicht is steeds wenselijk. Dit houdt in dat de inplantingsplaats en de 
constructie van deze voorziening toezicht door voorbijgangers of vanuit aangrenzende 
gebouwen moeten toelaten. 
Op korte termijn komen op volgende plaatsen nieuwe fietsbeugels:  

kerk Posthoorn (bushalte)(2), begraafplaats Menenstraat (aan bushalte) 
evenementenhal De Schelp achteraan (4), carpoolparking tegenover Texas (2), e.a.. 

Volgende fietsrekken worden vervangen:  
Kerk Sint-Hilarius (4), sporthal Gullegem (4), kerk Gullegem (nabij bushalte) (3), 
sporthal Moorsele (4), sportstadium Wevelgem (6), sportstadium Moorsele (4), 
sporthal De Vlaschaard (4), sportstadium Poezelhoek (4), Jeugdclub Ten 
Goudberge(10), e.a.. 

Er wordt  een versneld traject uitgewerkt voor het plaatsen van bijkomende 
fietsvoorzieningen enerzijds en de vervanging van minder functionele anderzijds.   
 
Bij vervanging en nieuwe fietsrekken wordt eenzelfde type fietsrek of fietsbeugel gebruikt, 
gekozen door de bevolking en aanbevolen door de Fietsersbond als het meest functioneel 
voor alle types van fietsen. Bij de plaatsing moet ook rekening gehouden worden met 
voldoende ruimte voor bakfietsen. Bij een nieuw ontwerp van een gebouw/groenzone dient 
uiteraard nagezien te worden of deze passend zijn in het geheel. 
Bij de nieuwe bibliotheek in het park worden voldoende fietsrekken voorzien voor bezoekers 
aan de ingang van het gebouw. 
 

 

Wevelgem Fiets- en parkeerplan september 2015 



27 
 

 
Er wordt aangedrongen bij de provincie om in het provinciedomein Bergelen voldoende 
duurzame fietsstallingen te voorzien, zeker bij de (ver)nieuwde Bulskamphoeve, de toegang 
via Bergelen, aan het Natuureducatief centrum en op de parking Poezelhoek. 
 
In dicht bevolkte gebieden (rijwoningen of bij appartementen) of nabij het station wordt de 
wenselijkheid onderzocht voor het plaatsen van fietsboxen, dit mits betaling van huur door de 
gebruikers. Vooraf wordt een bevraging georganiseerd. 
 

  
 

 
 
  

 
Wevelgem maakt het labelen van de fietsen klantvriendelijker. 
Dit door enerzijds een elektronische aanvraag mogelijk te maken en het label met de post op 
te sturen en anderzijds in verschillende wijken ter plaatse te gaan labelen b.v. bij de opening 
van nieuwe of vernieuwde speelpleinen en/of groenzones. 
 
Andere mogelijke maatregelen in het kader van fietsdiefstalpreventie worden in 
samenwerking met de politie onderzocht.  
Een cameraplan werd opgemaakt. Momenteel is reeds camerabewaking in het Cultuurpad 
en aan het station. Het plan wordt in de komende jaren verder uitgerold, in overleg met de 
lokale politie. 
De nodige stappen worden gezet om mee te werken aan het cyclosafe-project van Bpost.     
 
Waar er een gebrek is aan fietsparkeerplaatsen (in drukke centrumstraten, waar de 
kleinhandel sterk geconcentreerd is), worden fietsen tegen de gevels op het voetpad 
geplaatst, wat een onveilige situatie creëert voor de voetgangers. 
Eén of enkele autoparkeerplaatsen kunnen omgevormd worden tot fietsparkeerplaatsen. 
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Eén voorbeeld hiervan is de Grote Markt (overkant kerk).  
Hier kunnen autoparkeerplaatsen omgevormd worden tot 
fietsparkeerplaats. 
  
 
 
 

  
Ook in het begin van de Kortrijkstraat ter hoogte van de 
handelszaken kan een autoparkeerplaats omgevormd 
worden tot fietsparkeerplaats, zodat de vrije doorgang voor 
voetgangers gevrijwaard blijft. 
  

  
Deze concrete acties worden voor bovenvermelde locaties op proef uitgewerkt en 
geëvalueerd. De fietsparkeerplaatsen krijgen in die zin een zeker mobiel karakter. 
 
Er wordt verder werk gemaakt van het plaatsen van fietspompen in de verschillende centra 
en op andere plaatsen waar dit nuttig kan zijn.  We denken hier bijvoorbeeld aan het 
centrum Gullegem en het provinciedomein Bergelen (nabij de hoeve), het centrum 
Moorsele (binnen de herinrichting van het Sint-Maartensplein), het station Wevelgem en 
andere locaties langs recreatieve fietsroutes. 
In Wevelgem staat al een fietspomp nabij het zwembad. 
 
Er wordt een fietsparkeerrichtlijn uitgewerkt voor nieuwe bouwprojecten (verkavelingen/ 
groepswoningbouw/ nieuwbouw en herbouw van meergezinswoningen, verbouwingen 
waarbij één of meer bijkomende woongelegenheden gecreëerd worden). 
In nieuwe verkavelingen dient er tevens op toegezien te worden dat er fietsassen worden 
ontwikkeld waarbij een snelle verbinding ontstaat met het openbaar vervoer (bushaltes, het 
treinstation,..). 
 
Er wordt een bevraging gedaan bij de Wevelgemse handelszaken naar de interesse voor 
een laadpaal voor elektrische fietsen bij hun zaak. Bij voldoende interesse kan een 
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subsidiereglement worden uitgewerkt voor horecazaken die inspanningen leveren om 
laadpalen voor elektrische fietsen te plaatsen. 
 

 
Om het comfort van de fietser te verhogen, kunnen voetsteunen aan de 
kruispunten  met verkeerslichten en aan overwegen worden voorzien.  Op 
één plaats wordt dit uitgetest. Bij positieve evaluatie kunnen meerdere 
punten worden aangepakt. 
 
 

De gemeenschapswacht wordt belast met de controle op fout- en wildparkeren. Speciale 
aandacht dient te gaan naar het respecteren van het parkeerverbod bij uitritten van trage 
wegen of andere wandel- en fietsverbindingen. 
De nodige voorbereidingen gebeuren om de bevoegdheden van de gemeenschapswacht uit 
te breiden.  
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4. Fietsen ter inspiratie 
 

O, m'n fiets gij zijt  
Bron van al m'n blijheid; 
O, m'n fiets gij zijt 
Leven in der eeuwigheid. 
Rijd, rijd 
Aldoor; 

  Rijd, rijd 
  Aldoor; 

Gewonnen verloren, gewonnen verloren, 
De horizonnen zijn uit d'eeuwigheid. 
(gedicht Paul Van Ostaijen) 

 

 

Wevelgem, als wielergemeente, oefent een voorbeeldfunctie uit. 
 

Wevelgem kiest voor de maximale fietsvergoeding voor woon-werkverkeer van het eigen 
personeel. De fietsenstalling voor het personeel van het gemeenteloket wordt uitgebreid. 
 
Er wordt ernaar gestreefd om ook voor het dienstvervoer, waar mogelijk, te kiezen voor de 
fiets. Voor korte verplaatsingen wordt het personeel aangemoedigd om de fiets te nemen, 
indien dit praktisch haalbaar is. 
 
Wevelgem voorziet een aantal gewone fietsen en elektrische fietsen voor korte 
dienstverplaatsingen van de administratie en waar haalbaar elektrische bakfietsen voor het 
technisch personeel. De fietsen worden gepersonaliseerd door het logo van de gemeente en 
een slogan op de fietstassen te voorzien. 
 
Via het pendelfonds kunnen maatregelen voor verduurzaming van het woon-werkverkeer 
worden gesubsidieerd.  De minister, bevoegd voor mobiliteit, lanceerde hiervoor op 29 juni 
2015 een oproep. Om voor deze subsidie in aanmerking te komen moet een openbaar 
bestuur samenwerken met private bedrijven. 
De gemeente streeft ernaar om met verschillende grote werkgevers in het centrum van 
Wevelgem een gezamenlijk project uit te werken.  Mogelijke partners: gemeenteschool, 
OCMW (incl. rusthuis), de scholen (SPWE lager en middelbaar) en Sint-Camillus. Eventueel 
kunnen ook (kleinere) bedrijven en winkels in het centrum aansluiten bij de maatregelen die 
aangeboden worden. 
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Ook de bedrijven op de bedrijventerreinen worden aangesproken. 
 
Mogelijke elementen mee te nemen in het dossier: 
- infrastructuur: fietsenstallingen, fietskluizen, bypasses 
voor fietsen; 
- testkaravaan:  er zouden verschillende soorten fietsen 
kunnen worden aangekocht, die afwisselend ingezet 
worden voor de verschillende partners en geïnteresseerde 
bedrijven. 
- fietsdeelsysteem    
- aankoop bedrijfsfietsen 
 
Volgend project kan uitgewerkt worden, indien dit in aanmerking komt voor subsidiëring 
(eventueel Europees): inrichting van een ‘fietshuis’ (sociaal-economie project). Dit is een 
plaats waar dienstfietsen kunnen onderhouden worden, een werkplaats waar mensen onder 
begeleiding hun eigen fiets kunnen onderhouden, eventueel een fietskoerierdienst en een 
plaats waar allerhande  info  aangeboden wordt over fietsen (fietsverhuurmogelijkheden, 
toegankelijke fietsdeelsystemen, fietskaarten,….). Mogelijk wordt hierbij een klein 
fietsmuseum ingericht. 
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5. Sensibilisering en monitoring 
 
In de communicatie wordt de fiets als snelste, gezondste, goedkoopste en meest 
milieuvriendelijke oplossing gepromoot. 
 
Bij lancering van nieuwe routes of realisatie van missing links kan een fietstocht worden 
georganiseerd, zodat de burger de fietsroute leert kennen. Dit dient in samenwerking te 
gebeuren met andere diensten (cultuur en sport) zodat gezamenlijke acties kunnen worden 
ondernomen. 
 
Een kleine aanpassing, maar niet onbelangrijk, is om steeds te kiezen om de bereikbaarheid 
van een gebouw/evenement op website/folders eerst te beschrijven in functie van de fiets en 
het openbaar vervoer en pas in laatste instantie voor de auto. Daarover wordt 
gecommuniceerd met organisatoren van evenementen. 
 
Waar wenselijk dient ook bewegwijzering geplaatst naar zachte verbindingen. (bijvoorbeeld 
langs N8 naar jaagpad.) 
 
Wevelgem zet zich verder in de kijker, zowel regionaal, nationaal en Europees, als 
wielergemeente. Dit gebeurt door op diverse beleidsdomeinen voor de fiets als centraal 
thema te kiezen. Bij de keuze van nieuwe straatnamen wordt bijvoorbeeld gerefereerd naar 
het rijke wielerverleden. Ook fietsgadgets worden voorzien ter promotie van het fietsen.  
Fietsen en bewegen zijn ook belangrijke pijlers in het gezondheidsbeleid. 
 
De gemeente zal de effecten van haar fietsbeleid meten en zal daarom bijkomende 
inspanningen doen rond monitoring en evaluatie. 
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DEEL 3: Parkeerplan
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Inleiding 
 
Het bestuur wil zijn centra leefbaar en bereikbaar houden voor alle vervoersmodi.  
 
De auto mag dan wel onontbeerlijk zijn voor velen, hij is ook een bron van ergernis. De auto 
neemt een fiks deel van de beperkte ruimte in. Te veel auto’s in dezelfde omgeving leiden tot 
een beperking van de mobiliteit. Het is de paradox van het autogebruik. De auto biedt niet 
langer de vrijheid, waarmee hij ooit gepropageerd werd. Is de auto het meest geschikte 
middel voor korte verplaatsingen naar het centrum? Is het nemen van de auto de evidentie 
geworden? Vanuit het STOP-principe willen we rationeel gebruik van de wagen 
aanmoedigen. Dit zou niet alleen de doorstroming, maar ook de verkeersveiligheid en de 
aantrekkelijkheid van de gemeente ten goede komen. 
Maar wie op privé-vervoer is aangewezen, moet ook op een passende wijze kunnen 
parkeren.  
 
Naast het stimuleren van alternatieve vervoersmiddelen zetten we ook in op de 
toegankelijkheid. Bijkomende parkeermaatregelen, duidelijke signalisatie en 
communicatie, maar ook een goede handhaving  kunnen hierin bijdragen. 
 
Binnen het bestaand parkeerareaal willen we een antwoord bieden aan de parkeerbehoefte 
van de verschillende doelgroepen. Als lokaal bestuur gaan wij op zoek naar dit moeilijk 
evenwicht.  
 
Vertrekkend vanuit parkeertellingen stellen we vast dat elke openbare parking een andere 
bezettingsprofiel vertoont dat wordt bepaald door de aanwezigheid van vb. scholen, woon- 
en zorgcentra, culturele centra, sportaccommodaties, handelszaken, …  in de nabije 
omgeving.  Piekbezettingen blijken vaak gekoppeld aan de momenten waarop binnen deze 
infrastructuur activiteiten georganiseerd worden, bezoekers gegenereerd worden. In de 
centra vertonen ook een aantal straten een sterk wisselende parkeerbezetting. 
 
Vanuit de knelpunten en de nog aanwezige potentie zijn hierna een aantal acties 
geformuleerd.  
 
 
 
 
 
  

Wevelgem Fiets- en parkeerplan september 2015 



35 
 

1. Stimuleren alternatieve vervoermiddelen 
 
Het autobezit is de laatste jaren steeds verder toegenomen.  

 

Aantal personenwagens in Vlaanderen 

  

 Bron: SVR 

 
Naast het gebruik van het openbaar vervoer willen we het aanbod ook uitbreiden met andere 
alternatieve vervoersmiddelen. Een ruimer aanbod kan bijdragen in het beperken van een 
verdere aangroei. 
 
De gemeente gaat inzetten op ‘autodelen’. Vanaf 14 september 2015 wordt een proefproject 
van autodelen met twee eigen wagens opgestart. De standplaats van deze autodeelwagens 
situeert zich op de parking naast het zwembad. 
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Vanuit de gemeente willen wij ook het carpoolen stimuleren.  
 

  
 
Binnen het mobiliteitsplan werden drie mogelijke zoekzones aangeduid:  

- Wevelgem: Kortrijkstraat N8 nabij het in- en uitrittencomplex ‘Wevelgem’ van de autosnelweg 
E403/A17 (Brugge-Kortrijk-Doornik); 

- Wevelgem: Gullegemstraat nabij het in- en uitrittencomplex ‘Wevelgem-Gullegem’ van de 
autosnelweg A19 (Kortrijk-Ieper); 

- Gullegem: Rijksweg N343 nabij het in- en uitrittencomplex ‘Wevelgem-Gullegem’ van de 
autosnelweg A19 (Kortrijk-Ieper). 
 

Verder intern onderzoek naar financiële en operationele haalbaarheid moet uitklaren welke 
locatie aangewezen is en op welke termijn deze aanleg wenselijk en haalbaar is.  
Ook binnen de N8-studie van het Agentschap Wegen en Verkeer (recent afgerond) wordt in 
de streefbeeldvisie verwezen naar de aanleg van een ‘park & ride’ parking annex 
vrachtwagenparking ter hoogte van het op- en afrittencomplex van de autosnelweg 
E403/A17. De realisatie wordt door AWV voorlopig op langere termijn ingepland. 
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2. Kwalitatieve openbare ruimte  
 
De openbare ruimte is beperkt. Een kwaliteitsvolle inrichting en opwaarderen van deze 
openbare ruimte dringt zich op. Ook de optimale invulling en benutting van bestaande 
parkeerzones is noodzakelijk willen we het rendement van het bestaand parkeerareaal  
verhogen en de parkeerplaatsen beter verdelen over de verschillende doelgroepen. 
 
Waar onveilige situaties voor de weggebruikers opduiken door (fout)parkeren, dient de 
invulling van de publieke ruimte te worden herbekeken. 
In drukkere centrumstraten waar veel handelszaken dicht bij elkaar aanwezig zijn, worden de 
fietsen door gebrek aan fietsparkeerplaatsen vaak tegen de gevels geparkeerd. Hierdoor 
worden de voetpaden minder toegankelijk en ontstaan onveilige situaties.  
 

 
 
Door het omvormen van één of meerdere autoparkeerplaatsen in fietsparkeerplaatsen kan 
terug een veilige en comfortabele voetgangerszone worden gecreëerd (cfr. fietsplan) 
 
Elke heraanleg biedt een mogelijkheid om de publieke ruimte kwalitatiever te gaan invullen. 
De openbare ruimte moet veilig, aangenaam en toegankelijk zijn voor iedereen. Zich 
verplaatsen moet gemakkelijker worden voor iedereen.  
 
Enkel voorbeelden van concrete acties zijn: 
- de aanleg van veilige schoolomgevingen (cfr. fietsplan); 
- de heraanleg tweede deel Bissegemstraat kadert binnen een fietsfondsdossier dat wordt 
opgemaakt. Diverse scenario’s worden op korte termijn uitgewerkt en voorgelegd in een 
bewonersvergadering (cfr. fietsplan). 
- centrumoefening Moorsele: het Sint-Maartensplein wordt heraangelegd. Het 
participatietraject wordt in 2015 afgerond. De ontwerpfase van een ‘Omgeving op 
mensenmaat’  zal lopen in 2016. De uitvoering is gepland in 2017. 
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- bij het verdwijnen van het zwembad, de herinvulling van deze locatie. 
 
 

2.1 Het bundelen van parkeerkeerplaatsen in parkeerhavens/buurtparkings 
 
Bij de (her)inrichting van wegenis (ruimte beperkt), waarbij men de nodige ruimte wil bieden 
aan de trage weggebruikers, kan de aanleg van parkeerhavens/buurtparkings binnen 
aanvaardbare wandelafstand een goed alternatief zijn.  
 
De geplande heraanleg van de Warandestraat kadert  binnen een fietsfondsdossier. Door 
de aanpassing van de parkeersituatie met de aanleg van parkeerhaven(s) beogen we meer 
ruimte te creëren om een veiligere fietsverbinding te kunnen realiseren. De ontwerpfase gaat 
binnenkort van start. Uitvoering is voorlopig ten vroegste in 2017 voorzien.  
 
Ook binnen nieuwe verkavelingsprojecten wordt het bundelen van de parkeerplaatsen  
op openbaar domein in centrale parkeerhavens/buurtparkings gestimuleerd.  
 

             =>   
       
 

2.2 Goed overwogen parkeerbeleid binnen ruimtelijk beleid 
  
Parkeervoorwaarden worden hetzij vanuit een RUP of een BPA of op basis van interne 
richtlijnen opgelegd, niet via een algemene parkeerverordening.  
De parkeerplaatsen die worden opgelegd bij elke nieuwe ontwikkeling, bepalen mee hoe de 
open ruimte wordt ingevuld.  
De opgelegde parkeernorm biedt niet altijd de garantie op het behoud van de gecreëerde 
parkeerplaatsen. Latere aanpassings- of verbouwingswerken vb. een bijkomende carport, 
e.a. …. zorgen ervoor dat openbare parkeerplaatsen na verloop van tijd soms verdwijnen. 
 
Vanuit de vooropgestelde beleidsdoelstellingen (STOP-principe, burgemeestersconvenant, 
…) en de duurzame trends van projectontwikkeling is het van belang om deze interne 
parkeerrichtlijnen te evalueren.  
Bij het actualiseren van de parkeerrichtlijnen is het belangrijk de impact op de kwalitatieve 
invulling van de publieke ruimte niet uit het oog te verliezen.  
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Parallel met de opmaak van de gebiedsdekkende ruimtelijke uitvoeringsplannen wordt verder 
onderzocht onder welke vorm (RUP, bouwvergunning, verordening,…) het parkeerbeleid 
binnen het ruimtelijk beleid het best kan opgelegd en gerealiseerd worden. 
 
  

2.3 Parkeercapaciteit verhogen door flexibel gebruik van de publieke ruimte en  door 
samenwerking met andere actoren 
 
Een goede inrichting van de publieke ruimte kan bijdragen tot een flexibel gebruik nadien. Zo 
blijft de impact op de publieke ruimte beperkt en kunnen we deze kwalitatiever gaan 
inrichten.  
 
Tijdelijk een publieke parking inzetten als fietsparking bij evenementen maakt optimaal 
gebruik van de openbare ruimte in de centrumzones mogelijk.  
 
Door de inzet van privaat domein (medegebruik) kan extra parkeercapaciteit worden 
gecreëerd bij grote evenementen. Het tijdelijk gebruik van de speelplaats van het Sint–
Pauluscollege tijdens het wielerevenement Gent-Wevelgem bv. creëert extra 
parkeercapaciteit. 
 

 

2.4  Parkeermaatregelen om wildparkeren en het foutparkeren tegen te gaan 
 
Voor de locaties waar wildparkeren en fout parkeren zich geregeld voordoen en de 
overtreder(s) gekend is (zijn), is het nodig om in eerste instantie te communiceren en te 
sensibiliseren. Waar nodig zullen extra parkeermaatregelen en/of extra parkeercontroles 
worden uitgevoerd.  
 
Enkele andere geplande acties zijn: 

- het plaatsen van een slagboom of verzinkbare paal om wildparkeren en foutparkeren 
tegen te gaan op het Cultuurpad en ter hoogte van de Acaciastraat. Leveringen 
voor de Porseleinhallen dienen langs de Lauwestraat te gebeuren. 
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- ook de zone tussen het zwembad en de gemeentelijke hovingen nodigt uit tot 
wildparkeren. Door deze zone beter in te richten zou de ruimte opgewaardeerd 
kunnen worden. 
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3. Multimodale bereikbaarheid   
  
We willen het autogebruik binnen de centra ontmoedigen door extra fietsmaatregelen te 
voorzien. Maar wie toch op de auto is aangewezen moet gemakkelijk vrije parkeerplaatsen 
vinden in de buurt van winkels en diensten.  
 
Het is belangrijk om de juiste parkeerplaatsen aan de verschillende doelgroepen te kunnen 
aanbieden.  
 
Daarom moet worden gezorgd voor een differentiatie binnen bestaand parkeerareaal. Dit kan 
enerzijds door de duur van het parkeren te beperken. Een vlotte rotatie zal bijdragen tot een 
hoger rendement van het parkeerareaal. Dit kan enkel door de parkeerregimes beter af te 
stemmen op de omgeving. 
 
 

3.1 Specifieke parkeermaatregelen voor specifieke doelgroepen 
 
 Vrachtwagens 
Aansluitend bij het verbod waarbij vrachtwagens + 7,5 ton niet mogen parkeren in de 
bebouwde kom en de opgelegde vrachtwagenroutes, stellen we vast dat er nood is aan 
voldoende parking voor vrachtwagens. 
 
Vanuit het ruimtelijk beleid wordt voor bedrijven opgelegd dat het parkeren op eigen 
terrein moet gebeuren. 

 
Het willekeuring langdurig parkeren van vrachtwagens en opleggers in de hoofd- en 
zijstraten binnen de industriezones en langs invalswegen  naar de bebouwde kom 
creëert een onveilige situatie voor fietsers en voetgangers. 

 
Binnen de uitwerking van de subsidieaanvraag voor de revitalisering van de 
industriezone Gullegem-Moorsele wenst de gemeente een vrachtwagenparking te 
voorzien en tegelijkertijd een volledig parkeerverbod langs de openbare weg in te voeren.  
Vanuit de gemeente wordt momenteel alles in het werk gesteld om deze subsidies 
binnen te halen. Er wordt eveneens onderhandeld om de nodige gronden te verwerven 
voor de aanleg van dergelijke parking (middelen zijn hiervoor voorzien binnen het 
meerjarenplan). 
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Een gelijkaardige subsidieaanvraag wordt ingediend voor de herinrichting van de 
industriezone Wevelgem-Zuid. Hier is er nog geen exacte locatie voor de inplanting van 
een vrachtwagenparking bepaald. In afwachting dat er zich een opportuniteit aanbiedt, 
worden voorlopig een aantal vrachtwagenparkeerplaatsen ingepland langs de weg  in de 
zijstraten. 

 
Ook de herinrichting van de N8 zal impact hebben op de parkeercapaciteit (vrachtwagens 
en auto’s) langs de N8. Agentschap Wegen en Verkeer verwijst binnen de recente N8-
studie naar de aanleg van een vrachtwagenparking annex ‘park & ride’ parking ter hoogte 
van het op- en afrittencomplex van de autosnelweg E403/A17 . Deze ontwikkeling wordt 
voorlopig ingepland op lange termijn (2021 – 2025). 

 
 Personen met een handicap 
De gewestelijke stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid van 1 maart 2010 
geldt bij nieuwbouw, verbouwingen of uitbreidingen van gebouwen die publiek 
toegankelijk zijn. Daarbij aansluitend dient ook aandacht besteed te worden aan de 
aanleg van de parkings op openbaar domein. De aanwezigheid van parkeerplaatsen voor 
personen met een handicap is noodzakelijk. Via de toetsing van bepaalde criteria worden 
individuele aanvragen geadviseerd door de zogenaamde verkeersdienst. 

 
Bij de aanleg van de parkeerplaatsen voor personen met een handicap moet extra 
aandacht besteed worden aan de aansluitende omgeving vb. zachte helling van de 
uitstapzone, materiaalkeuze, voldoende uitstapruimte, … Om een oneigenlijk gebruik van 
deze parkeerplaatsen tegen te gaan, worden sensibiliserende onderborden aangebracht.  
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Binnen het samenwerkingskader met Westkans is een inventaris van de parkeerplaatsen 
opgemaakt. Deze moet continu up to date gehouden worden. Via de website van 
Westkans ( www.navigeerenparkeer.be.) maar ook via een rechtstreekse link op de 
gemeentelijke website is deze info raadpleegbaar. 
Zo werd vastgesteld dat in Moorsele, op de parking in de Damberdstraat, een 
parkeerplaats voor personen met een handicap ontbreekt. De aanleg wordt voorzien. 

 
 Voertuigen van aannemers: 
De inname van openbaar domein door kranen of containers is geregeld in de “retributie 
op tijdelijke privatieve ingebruikname van het openbaar domein voor bouwwerken”.  
Dergelijke inname van het openbaar domein gaat meestal gepaard met de uitvoering van 
werken.  

 
Vanuit de ondernemers is er de specifieke vraag om binnen de blauwe zones tegen 
betaling onbeperkt te kunnen parkeren.  

 
Eigenlijk moet er eerst gebruik gemaakt worden van de centrumparkings of van de 
parkeerzones ’vrij parkeren’ indien deze aanwezig zijn in de nabije omgeving. Dit om een  
grote en langdurige inname van het openbaar domein te voorkomen en geen bijkomende 
parkeerproblematiek te creëren.  

 
Er dient verder onderzocht onder welke vorm deze parkeerkaart voor aannemers kan 
ingevoerd worden zonder afbreuk te doen aan de andere opgenomen doelstellingen 
binnen dit fiets- en parkeerplan. 

 
 Ambulante handel: 
De innames door ambulante handel zijn beperkt. Bij het toekennen van een standplaats 
wordt rekening gehouden met de verwachte parkeerdruk die zij kunnen genereren.  

 
 Ceremoniewagens: 
In de nabije omgeving van locaties voor het voltrekken van erediensten en ceremonies is 
ruimte noodzakelijk om kort te kunnen stationeren zodat vlot en veilig toegang kan 
geboden worden. 
Met de herinrichting van de goederenloods waar sinds 2015 huwelijken plaatsvinden 
werd bv. in de onmiddellijke nabijheid parkeerruimte voorbehouden voor 
ceremoniewagens.  

 
 Taxi’s: 
Het voorzien van een parkeerplaats voor taxi’s is verplicht als er vergunde taxi’s zijn. De 
huidige taxiparkeerplaats in de Vlamingstraat kan niet behouden worden binnen de 
herinrichting van de industriezone Wevelgem-Zuid, gelet op de keuze voor vrijliggende 
fietspaden bij de herinrichting.  
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Bij een nieuwe vergunningsaanvraag moet op zoek gegaan worden naar een nieuwe 
geschikte locatie. 

 
 Bewoners: 
Het bestaand principe van blauwe zone waar bewoners met een bewonerskaart 
onbeperkt in tijd mogen parkeren blijft verder behouden. 

 
 

3.2 Parkeerregimes beter afstemmen op de omgeving 
 
Op locaties waar er zich geen parkeerproblematiek voordoet worden de goed werkende 
parkeerregimes, vrij parkeren en blauwe zone 2 uur, behouden. 
 
Waar er een parkeerproblematiek is, ook vastgesteld tijdens de parkeertellingen, worden de 
parkeerregimes onder de loep genomen. Dit gaat bv. over de  differentiatie binnen de 
parkeerregimes op de parking Sint-Maartensplein, Kortrijkstraat, Lode de Boningestraat, …  
 
Op sommige plaatsen bemoeilijkt de parkeerdruk korte interventies. Daar is er nood aan heel 
kort parkeren - al of niet gecombineerd met een zone voor laden en lossen - zodat vlot 
rotatiegebruik mogelijk wordt. Dergelijk vlot rotatiegebruik is vereist in functie van handel en 
dienstverlening van beperkte duur. 
 
‘stop & shop’ (max. 15 minuten )  
Duidelijk herkenbare/gekleurde parkeerplaatsen ‘stop & shop’ parkeerplaats mogen enkel 
gebruikt worden om tijdens de dag kort te parkeren (max. 15 minuten). Omdat niemand er 
lang mag parkeren ontstaat er dus een grote rotatie. Zo vinden klanten gemakkelijker een 
plaats vlakbij hun winkel.  
 
In het centrum van Wevelgem wordt dit kortparkeren uitgetest. Mits een grondige en 
positieve evaluatie zullen deze ‘stop & shop’ parkeerplaatsen die met een parkeerregime 
blauwe zone ½ uur vervangen. Het parkeerregime blauwe zone 2 uur blijft verder behouden.  
 
‘laden & lossen’ 

Het laden en lossen van vrachtwagens voor een 
handelszaak creëert soms verkeershinder en onveilige 
situaties voor de fietsers doordat de vrachtwagen  deels 
op het fietspad, deels op de rijweg stil staat. Waar het 
onmogelijk is om deze laad- en losactiviteiten op privaat 
domein te organiseren, kan een zone voor laden & lossen 
(tijdens de dag) dit probleem helpen voorkomen. 

Dit probleem situeert zich meestal langs drukke wegen waar ook veel detailhandel en/ of 
horeca aanwezig is.  
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Dit principe zal eerst uitgetest worden ter hoogte van de Grote Markt in Wevelgem. Na een 
positieve evaluatie kan dit parkeerregime  ook op andere plaatsen met een gelijkaardige 
parkeerproblematiek ingevoerd worden. 
 
 
 
‘zoen & vroem’ 

 
Ook ter hoogte van de schoolomgevingen ontstaan 
onveilige situaties door foutparkeren. In het fietsplan 
wordt in de omgeving van de Gemeentelijke Basisschool 
(Hoogstraat) in de Stationsstraat een ‘zoen- & 
vroemzone’ ingevoerd. Dergelijke zone is er al in de 
Moorselestraat (nabij De Levensboom). 
 

 
 
Het invoeren van bovenstaande parkeerregimes gaat hand in hand met een duidelijk 
herkenbare signalisatie.   
 
In steden worden nieuwe technologische toepassingen gebruikt ter ondersteuning van de 
handhaving van dit kortparkeren. Vb. het gebruik van sensoren om overtredingen vast te 
stellen. 
Door de keuze te maken voor gratis parkeren, zijn deze dure toepassingen die een grote 
investering vergen en ook gekoppeld moeten worden aan een nog strengere handhaving 
(constante controle) binnen het huidig parkeerbeleid niet onmiddellijk relevant.  
Verwacht wordt dat binnen de gemeente de sociale controle zijn rol zal spelen. De blauwe 
schijf kan geen parkeertijd van 15 minuten aangeven. Wel is het zo dat – wat vooral nuttig 
kan zijn bij problematisch gedrag - de politie en de gemeenschapswacht  overtredingen op 
dit kortparkeren kunnen vaststellen. 
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4. Toegankelijkheid publieke parkeerplaatsen 
 
Naast de toegankelijkheid voor personen met een handicap wordt ook werk gemaakt van de 
algemene toegankelijkheid van specifieke locaties bij slechtere weersomstandigheden.  
Sinds 2014 worden nu ook bij extreme weersomstandigheden (naast de prioritaire 
strooiroutes) de centrumparkings gestrooid en op marktdagen sneeuwvrij gemaakt (op 
afroep). 
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5. Duidelijke signalisatie & communicatie 
 

5.1  Signalisatie 
 
Om zoekverkeer te voorkomen is een goede signalisatie van de centrumparkings  en de 
verschillende parkeerregimes noodzakelijk. 
 
De signalisatie van de centrumparkings wordt herzien.  
Een duidelijke benaming voor elke centrumparking is belangrijk. Waar nog onduidelijkheid 
bestaat wordt de benaming gewijzigd. Aansluitend wordt ook het signalisatieplan voor de 
centrumparkings herbekeken.  
Technische toepassingen die de bezetting van een parking weergeven zijn, gelet op de 
beperkte omvang van onze parkings, financieel moeilijk haalbaar.  
 
Parkeerregimes moeten volgens hun differentiatie (stop & shop, laden & lossen, zoen & 
vroem, blauwe zone, parkeerplaatsen voor personen met een handicap, …) op een eigen 
specifieke maar heel duidelijk herkenbare manier gesignaliseerd worden.' 
Na de vooropgestelde proefperiode worden deze vaste signalisatie aangehouden en 
meegenomen bij elke nieuwe aanleg. 
 
 

5.2  Communicatie 
 
De gemeente communiceert samen met het parkeercontrolebedrijf over belangrijke 
parkeerinfo, producten en dienstverlening waarvoor zij instaan via een informatiefolder.  
Daarnaast wordt deze informatie ook via de website digitaal consulteerbaar gemaakt.  
Het digitaliseren van specifieke dienstverlening  vb. digitaal aanvragen van een 
bewonerskaart, e.a. … sluit hierbij aan. 
 
Op flyers, affiches en bij reservaties in het kader van evenementen wordt duidelijk 
gecommuniceerd welke parkeerlocaties voor welke verkeersmodi worden aanbevolen. Zo 
wordt onnodig zoekverkeer voorkomen. 
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6. Klantvriendelijke dienstverlening  
 
Bij het uitvoeren van werkzaamheden langs de openbare weg, bij het organiseren van 
specifieke activiteiten vb. verhuis, … e.a.  is er vaak nood aan een inname van het openbaar 
domein en moet er een tijdelijk parkeerverbod worden geplaatst. De dienstverlening  
gekoppeld aan het ontlenen van de nodige verkeersborden wordt herzien en 
klantvriendelijker gemaakt. 
 
We blijven ook de evolutie van nieuwe digitale technieken verder opvolgen en onderzoeken 
de mogelijke toepasbaarheid voor onze gemeente. Waar zich opportuniteiten aanbieden kan 
de nieuwe technologie haar vinden.  
 Via bestaande app-toepassing “Open Vlaanderen” bij het opzoeken van bedrijf of 

evenement wordt ook parkeerinfo gekoppeld. 
 Oplossingen via Googlemaps  kunnen aangeboden worden. 
 Via onze eigen website en een app-toepassing  parkeerinfo online met de burger 

delen. 
 We blijven verder aandringen om de centrumparkings binnen de navigatiesystemen 

(vb. TOM TOM,  GARMIN, ….) te krijgen. 
 … 
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7. Goede handhaving 
 
Het organiseren van een goede handhaving blijft ook in de 
toekomst belangrijk willen we de beoogde doelstellingen 
nastreven.  
Door de inzet van een parkeercontrolebedrijf, een goede 
samenwerking met de politie en de bijkomende inzet van   
de gemeenschapswacht willen we de nodige controle 
uitvoeren zodat de ingevoerde parkeerregimes nageleefd worden. 
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8. Sensibilisering en monitoring 
 

8.1 Sensibilisering 
 
Rationeel autogebruik wordt aangemoedigd via 
diverse kanalen/ campagnes vb. confronteren 
van de burger met de verplaatsingstijden 'auto 
versus fiets' bij korte verplaatsingen binnen de 
centra. Een voorbeeld uit Nederland.  
 
 

8.2 Monitoring en evaluatie 
 
Het blijft belangrijk om het effect van concrete acties op het parkeergedrag verder op te 
volgen en te evalueren. Op locaties die geregeld kampen met terugkerende 
parkeerproblemen kunnen extra monitoring, frequentere parkeercontroles  of andere 
parkeermaatregelen zich opdringen. 
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DEEL 4: Actietabellen 
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 FIETSPLAN   

1.  Fietsen in vrijheid       

Actieplan       
Nr. Actie Locatie/omschrijving Initiatiefnemer Partners 
1.1 Verminderen van autoverkeer (autoluw/ 

autovrij), in eerste instantie bij wijze van proef, 
op bepaalde prioritaire fietsroutes. 
 

Autoluw/ autovrij: Bergelen, Normandiëstraat, 
Vrijstraat (met Moorselestraat) 
Bijkomende maatregelen voor veiligheid fietsers: 
Bieststraat. 
 

Wevelgem - OIM   

1.2 Verbindingswegen tussen deelgemeentes en 
hoofdgemeente fietsvriendelijk maken (BFF) 

Warandestraat, Ledegemstraat,  
Hondschotestraat, Wittemolenstsraat, 
Bissegemstraat  

Wevelgem - OIM Vlaamse 
overheid 

    Provincie Gemeente 
(OIM) 

1.3 Herinrichting van N8 met speciale aandacht 
voor veilig fietsverkeer 

aparte verhoogde fietspaden, veilige 
fietsoversteken, fietstunnel,… 

AWV Gemeente, stad 
Kortrijk, De Lijn 

1.4 Stapsgewijs uitwerken trajecten oost-
westverbindingen 

N8, jaagpad, noordkant N8 (groene slinger) en 
zuidkant N8 (door woonwijken)   

Wevelgem Vlaamse     
Overheid 

      (OIM/milieu) W&Z 

1.5 Verder uitvoeren trage-wegenplan   Wevelgem 
(OIM/milieu) 

  

1.6 Verder uitbouwen en verbeteren groene 
verbindingen langs de Heulebeek en creëren 
van doorsteken 

Moorsele:Ledegemstraat-Ballokstraat, route langs 
sportterrein, groene slinger Moorsele. 

Wevelgem 
(OIM/milieu) 

Provincie 

    Gullegem: tussen Poezelhoek en 
Schuttershoflaan, in coulissenlandschap en 
tussen groen lint Gullegem en Europalaan.   

  Privé-eigenaars 

1.7 Jaarlijkse analyse ongevallenstatistieken met 
fietsers 

   PZ Grensleie   

1.8 Fietstoets bij nieuwe bestekken bij weg- en 
rioleringswerken 

 Wevelgem  
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1.9 Opmaak fietskaart met functionele routes en 
fietskaart met recreatieve routes 

aansluiting op bestaande initiatieven (bv. 
Schoolroutefietskaart) 

Wevelgem 
(GIS/milieu) 

provincie 

 

2. Fietsen van in de wieg       

Actieplan       
Nr. Actie Locatie/omschrijving Initiatiefnemer Partners 
2.1 Coördinatie fietsexamen + permanente 

bewegwijzering route + filmen route 
  Wevelgem (milieu) PZ Grensleie 

        Basisscholen 

2.2 Coördinatie actie ‘dode hoek’   Wevelgem (milieu) PZ Grensleie 
        Basisscholen 

2.3 Ter beschikking stellen van fluohesjes en 
boekentashesjes voor scholen 
(subsidiereglement) 

  Gemeente  Basis en 
middelbare 
scholen 

2.4 Preventieve fietscontrole bij schoolgaande 
jeugd 

  PZ Grensleie Gemeente 
(OIM) 

2.5 Verkeersveilig maken schoolomgeving : 
aanleg fietsstraten 

Deken Jonckheerestraat, Poststraat Wevelgem (OIM-
milieu) 

PZ Grensleie 

        scholen 

2.6 Verkeersveilig maken schoolomgeving: aanleg 
schoolstraten 

Hoogstraat, Goudenregenstraat, Kleine 
Wijnbergstraat 

Wevelgem (OIM-
milieu) 

PZ Grensleie 

        scholen 

2.7 Verkeersveilig maken schoolomgeving: 
knippen van straat 

Normandiestraat (aan school Posthoorn) Wevelgem (OIM-
milieu) 

PZ Grensleie 

        scholen 

2.8 Verkeersveilig maken schoolomgeving: 
andere 

Rozenstraat (bijkomende toegang via Min. de 
Taeyelaan)… 

Wevelgem (OIM-
milieu) 

PZ Grensleie 

        scholen 

2.9 Aanleg veilige fietsoversteekplaatsen a.h.v. resultaten fiets enquête en 
ongevallenstatistiek 

Wevelgem (OIM) PZ Grensleie 

Wevelgem Fiets- en parkeerplan september 2015 



54 
 

        scholen 

 

3. Fietsen zonder zorgen       

Actieplan       
Nr. Actie Locatie/omschrijving Initiatiefnemer Partners 
3.1 Versneld plaatsen bijkomende 

fietsvoorzieningen en  vervanging van minder 
functionele anderzijds. Er wordt telkenmale 
eenzelfde type fietsbeugel gebruikt 

Nieuwe: Gemeenteloket, kerk Posthoorn, 
begaafplaats Menenstraat (aan bushalte), De 
Schelp (achteraan), carpoolparking overkant 
Texas,… 

Wevelgem (OIM)   

    Vervanging: kerk Sint-Hilarius, sporthal Gullegem, 
kerk Gullegem, sporthal Moorsele, sportstadium 
Wevelgem, sportstadium Moorsele, sporthal De 
Vlaschaard, sportstadium Poezelhoek, jeugdclub 
Ten Goudberge. 

Wevelgem (OIM)   

3.2 Plaatsen fietsboxen   Ngl noodzaak, proefproject station  Wevelgem (Milieu)   
3.3 Klantvriendelijker maken van het fietslabelen 

(e-loket/ter plaatse in wijken)     Wevelgem (OIM-   

       GIS-ICT)   
3.4 

 Fietsdiefstalpreventie   cameraplan + eventuele medewerking aan  
Cyclosafeproject Bpost  Wevelgem (OIM)   

       PZ Grensleie   
       Bpost   
3.5 Omvormen van een paar autoparkeerplaatsen 

naar fietsparkeerplaatsen, kort parkeren + 
laden en lossen   

Drukke centrumstraten of waar kleinhandel sterk 
geconcentreerd is 

 Wevelgem (OIM) 
  

       PZ Grensleie   
3.6 Plaatsen fietspompen  Mogelijke plaatsen: Bergelen, centrum Moorsele, 

station Wevelgem en andere locaties langs 
fietsroutes 

 Wevelgem (OIM) 
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3.7 Ontwikkelen fietsparkeerrichtlijn voor nieuwe 
bouwprojecten 

   Wevelgem (OIM) 
  

3.8 Bevraging Wevelgemse handelaars naar 
interesse laadpaal elektrische fietsen 

Indien wenselijk, ontwikkelen van 
subsidiereglement 

 Wevelgem (milieu) 
  

3.9 Plaatsing voetsteunen om het comfort van de 
fietser te verhogen 

Aan overwegen en/of kruispunten met 
verkeerslichten- wordt uitgetest op één plaats 

 Wevelgem (OIM) 
  

       AWV    

3.10 
Grotere bevoegdheid toekennen aan 
gemeenschapswacht 

Aanpak wildparkeerders Wevelgem (OIM) 
  

 
 

4. Fietsen ter inspiratie       

Actieplan       
Nr. Actie Locatie/omschrijving Initiatiefnemer Partners 

4.1 Aankoop elektrische fietsen en (elektrische) 
bakfietsen voor korte dienstverplaatsingen    Wevelgem (milieu)   

4.2 
Opzetten eigen fietskaravaan voor gemeente 
en OCMW personeel + geïnteresseerde 
Wevelgemse bedrijven 

   Wevelgem (milieu)   

4.3 Inzetten fietskoerier (intern of extern) voor 
estafette    Wevelgem (milieu)   

4.4 Verduurzaming woon-werkverkeer i.s.m. 
private partners dossier in te dienen via pendelfonds  Wevelgem (milieu) OCMW, Scholen 

en bedrijven   
4.5 Uitwerking fietsproject: fietshuis   Wevelgem   Regio 
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5. Sensibilisering en monitoring     

Actieplan       
Nr. Actie Locatie/omschrijving Initiatiefnemer Partners 

5.1 Organisatie fietstocht ter kennisgeving van de 
alternatieve fietsroutes   

Wevelgem (milieu-
toerisme-OIM-sport-
cultuur-jeugd) 

  

5.2 Aankoop en verspreiding gadgets ter promotie 
van fietsen   Wevelgem (milieu-

IOM-communicatie)   

5.3 Aanpassing bereikbaarheid cultuur-en 
sportgebouwen op website/folders…. 

Eerst hoe je die kan bereiken met de fiets en 
openbaar vervoer, dan pas met auto. 

Wevelgem 
(communicatie)   

5.4 Monitoring en evaluatie fietsbeleid   
Wevelgem (OIM) 

  
PZ Grensleie 
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 PARKEERPLAN   

1. Stimuleren alternatieve vervoersmiddelen     

Actieplan       
Nr. Actie Locatie/omschrijving Initiatiefnemer Partners 

  Proefproject autodelen  Standplaats autodeelwagens in Wevelgem naast 
parking zwembad.  Wevelgem (milieu)   

  Carpoolen wordt gestimuleerd 

Onderzoek naar financiële en operationele 
haalbaarheid moet er bepalen op welke van de 
drie zoekzones (cfr. mobiliteitsplan 07/2011) een 
carpoolparking kan worden gerealiseerd. Zie ook 
N8-studie: realisatie park en ride parking (annex 
vrachtwagenparking) op lange termijn. 

Wevelgem (OIM) Vlaamse 
overheid 

 
 
 

2. Kwaliteitsvolle openbare ruimte     

Actieplan       
Nr. Actie Locatie/omschrijving Initiatiefnemer Partners 

  Kwalitatieve invulling van de openbare ruimte 
Binnen de centrumoefening Moorsele wordt bij de 
herinrichting van het Sint-Maartensplein de 
openbare ruimte kwaliteitsvol ingericht.  

Wevelgem (OIM)   

2.1 Bundelen van parkeerplaatsen in 
parkeerhavens/ buurtparkings 

Uitwerking heraanleg Warandestraat 
(fietsfondsdossier). Wevelgem (OIM) Provincie 

2.2 Goed overwogen parkeerbeleid binnen het 
ruimtelijk beleid 

Actualisatie interne parkeerrichtlijnen.  Wevelgem 
(stedenbouwkundige 
dienst) 
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2.3 
Parkeercapaciteit verhogen door flexibel 
gebruik van de publieke ruimte en door 
samenwerking met andere actoren 

Tijdelijk medegebruik van privaat/publiek domein 
bij evenementen wordt verder aangemoedigd.  

Wevelgem 
(organiserende 
dienst) 

Externe 
actoeren 

2.4 Parkeermaatregelen om wildparkeren en fout 
parkeren tegen te gaan 

Plaatsen van slagboom/verzinkbare paal t.h.v. 
Cultuurpad en Acaciastraat. 

Wevelgem (OIM-
cultuur)   

  

  Opwaarderen van de zone gelegen tussen het 
zwembad en de gemeentelijke hovingen door 
deze beter in te richten. Mee te nemen binnen 
centrumoefening Wevelgem/ verplaatsing 
zwembad naar sportterrein Menenstraat. 

Wevelgem    

  

  Gericht overleg en communicatie met de burger 
alvorens extra parkeermaatregelen en extra 
controle uit te voeren m.b.t. De locaties waar 
foutparkeren zich voordoet en de overtreder(s) 
gekend is(zijn).  

Wevelgem (OIM-
gemeenschapswacht) PZ Grensleie 
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3. Multimodale bereikbaarheid       

Actieplan       
Nr. Actie Locatie/omschrijving Initiatiefnemer Partners 

3.1 Specifieke parkeermaatregelen voor 
specifieke doelgroepen       

  Vrachtwagens                                                                     
Aanleg vrachtwagenparkings/ -parkeerplaatsen 
(binnen de revitaliseringsprojecten industriezones 
Gullegem-Moorsele en Wevelgem-Zuid na 
toewijzing subsidies). 

Wevelgem (OIM-
lokale economie) 

Agentschap 
ondernemen 
(subs.) 

  
  Vrachtwagenparking (annex park en ride parking) 

t.h.v. domein v.h. Vlaams Gewest Agentschap 
wegen & Verkeer 

Vlaams gewest   

  Personen met een handicap 
Op de parking Damberdstraat wordt ook een 
parkeerplaats voor personen met een handicap 
voorzien. 

 Wevelgem (OIM)   

    Digitale beschikbare info wordt bijgewerkt en vlot 
consulteerbaar gemaakt via de website.  Wevelgem (OIM) Westkans  

  Voertuigen voor aannemers Verder ondezoek mogelijkheden invoering 
aannemerskaart. 

Wevelgem (OIM-
lokale economie)   

  Taxi's Herinplanten parkeerplaats voor taxi's i.f.v. 
Vergunningsaanvraag. 

 Wevelgem (lokale 
economie-OIM)   

3.2  Parkeerregimes beter afstemmen op de 
omgeving 

Ter hoogte van de Grote markt wordt een ‘stop & 
shop’ parkeerplaats aangelegd (proefproject). 

 Wevelgem (OIM)   

    
Ter hoogte van de Grote markt word een 
parkeerplaats laden & lossen voorzien 
(proefproject). 

 Wevelgem (OIM)   

    
Een zoen & vroemzone wordt aangelegd in 
sommige shoolomgevingen cfr. fietsplan 
uitwerking schoolomgevingen. 

 Wevelgem (OIM)   

    Parkeerplaatsen worden omgevormd tot 
fietsparking cfr. fietsplan.  Wevelgem (OIM)   
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De parkeerregimes worden onder de loep 
genomen o.a. op de parkeerregimes op de 
parking Sint-Maartensplein, Kortrijkstraat, Lode de 
Boningestraat, …  
 

 Wevelgem (OIM)   

    
Parking Rozenstraat wordt aangelegd en het 
parkeerregime afgestemd op de omgeving wordt 
duidelijk gesignaliseerd. 

 Wevelgem (OIM)   

 
 
 

4. Toegankelijkheid publieke parkeerplaatsen     

Actieplan       

    
Huidige werking blijft behouden: bij extreme 
weersomstandigheden worden centrumparkings 
gestrooid en op marktdagen sneeuwvrij gemaakt.  

 Wevelgem (OIM)   
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5. Duidelijke signalisatie en communicatie     

Actieplan       
Nr. Actie Locatie/omschrijving Initiatiefnemer Partners 

5.1 Signalisatie Duidelijke benaming centrumparkings met 
aangepast signalisatieplan wordt uitgewerkt. Wevelgem (OIM)   

    
Uitwerken herkenbare signalisatie(vormgeving) 
voor de verschillende types kortparkeren (shop & 
go, laden & lossen, zoen & vroem). 

Wevelgem (OIM-  
communicatie)   

    
Ontbrekende verwijzingen naar parkeerhavens vb. 
achterkant sporthalle Gullegem worden 
aangevuld. 

Wevelgem (OIM)   

5.2 Communicatie 
Opmaken infofolder parkeren door 
parkeercontrolebedrijf in overleg met de 
gemeente. 

Wevelgem (OIM) Parkeercontrole-
bedrijf  

    Digitaal ter beschikking stellen van parkeerinfo via 
de website. Wevelgem (OIM) Parkeercontrole-

bedrijf  

        West-kans  

 

6. Klantvriendelijke dienstverlening     

Actieplan       
Nr. Actie Locatie/omschrijving Initiatiefnemer Partners 

6.1 De dienstverlening wordt verder 
gedigitaliseerd 

De dienstverlening voor het ontlenen van 
verkeersborden voor aanvraag van parkeerverbod 
wordt herzien en klantvriendelijker gemaakt. 

Wevelgem (OIM) PZ Grensleie 

    De website wordt uitgebreid met de digitale 
aanvraag bewonerskaart. 

Wevelgem (OIM-
communicatie) 

Parkeercontrole-
bedrijf  

    Het aanbod van digitale toepassingen (vb. diverse 
app-toepassingen) wordt verder opgevolgd. Wevelgem (GIS-OIM)   
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7. Goede handhaving       

Actieplan       
Nr. Actie Locatie/omschrijving Initiatiefnemer Partners 
  Organiseren van een goede handhaving  Uitbreiden bevoegdheden gemeenschapswacht. Wevelgem    

    I.f.v. noodzaak worden gerichte parkeercontroles 
ingepland. Wevelgem (OIM) PZ Grensleie 

        Parkeercontrole-
bedrijf  

 
 
 

8. Sensibilisering en monitoring     

Actieplan       
Nr. Actie Locatie/omschrijving Initiatiefnemer Partners 

8.1 Sensibilisering van de burger 

Rationeel autogebruik wordt aangemoedigd via 
diverse kanalen/ campagnes vb. confronteren van 
de burger met de verplaatsingstijden 'auto versus 
fiets' bij korte verplaatsingen binnen de centra. 

Wevelgem (OIM-
milieu)   

    

Op flyers, affiches en bij reservaties i.k.v. 
evenementen wordt  duidelijk gecommuniceerd 
welke parkeerlocaties voor welke vervoersmodi in 
de onmiddellijk omgeving worden aanbevolen. 

Wevelgem 
(organiserende 
dienst(en)) 

Organisatoren 

8.2 Monitoring en evaluatie parkeerplan   
Wevelgem (OIM-
gemeenschaps-
wacht) 

Parkeercontrole-
bedrijf  
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DEEL 5: Bijlagen 
Bijlage 1: Resultaten fietspadenrapport  (Het Nieuwsblad en Radio 2  – 2013) 

Dit is het resultaat voor de gemeente Wevelgem.  Er werden punten gegeven van 0 tot 10. 
De tabel geeft de beoordeelde straten weer van slecht tot goed.  
 
naam straat aantal beoordelingen punten 
Dorpsplein 1 0,00 
Normandiëstraat 1 0,00 

Spoorwegstraat 1 0,00 

Roeselarestraat 23 0,20 

Bissegemstraat 13 0,40 
Lode de Boningestraat 8 0,40 

Roterijstraat 2 0,50 

Ledegemstraat 13 0,50 
Moorselestraat 9 0,80 

Kruisstraat 8 0,90 
Lauwestraat 23 0,90 

Bieststraat 1 1,00 

Kloosterstraat 2 1,00 

Schuttershoflaan 1 1,00 

Goudbergstraat 4 1,00 
Kezelberg 3 1,00 

Hugo Verriestlaan 9 1,10 

Kijkuitstraat 5 1,20 

Overheulestraat 12 1,30 

Reutelstraat 5 1,40 

Hondschotestraat 
(afgescheiden van de  
weg) 

2 1,50 

Wittemolenstraat 14 1,70 

Secretaris 
Vanmarckelaan 

4 1,80 

Warandestraat 12 1,90 

Driemasten 4 2,80 

Hondschotestraat 
(aanpalend aan de weg) 

4 3,50 

Brugstraat 1 5,00 

Normandiëstraat 6 6,00 

Menenstraat 6 6,70 
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Grote Markt 3 7,30 

Leiepad 5 7,80 
Cultuurpad 7 9,30 
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Bijlage 2: Resultaten participatietraject 2015  
 

 
Resultaten bevraging stellingen 
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Resultaten bevraging gevaarlijke punten voor fietsers 
 

 

 
Wevelgem 
 
 

 
Gullegem  
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Moorsele 

Wevelgem Fiets- en parkeerplan september 2015 


	DEEL 1: Beleidscontext
	Inleiding
	1. Beleidskader
	1.1 Het gemeentelijk mobiliteitsplan
	1.2 Het meerjarenplan
	1.3 Het burgemeestersconvenant
	1.4 Participatiemomenten


	DEEL 2: Fietsplan
	Inleiding
	1. Fietsen in vrijheid.
	2. Fietsen van in de wieg
	3. Fietsen zonder zorgen
	4. Fietsen ter inspiratie
	5. Sensibilisering en monitoring
	Inleiding
	1. Stimuleren alternatieve vervoermiddelen
	2. Kwalitatieve openbare ruimte
	2.1 Het bundelen van parkeerkeerplaatsen in parkeerhavens/buurtparkings
	2.2 Goed overwogen parkeerbeleid binnen ruimtelijk beleid
	2.3 Parkeercapaciteit verhogen door flexibel gebruik van de publieke ruimte en  door samenwerking met andere actoren
	2.4  Parkeermaatregelen om wildparkeren en het foutparkeren tegen te gaan

	3. Multimodale bereikbaarheid
	3.1 Specifieke parkeermaatregelen voor specifieke doelgroepen
	3.2 Parkeerregimes beter afstemmen op de omgeving

	4. Toegankelijkheid publieke parkeerplaatsen
	5. Duidelijke signalisatie & communicatie
	5.1  Signalisatie
	5.2  Communicatie

	6. Klantvriendelijke dienstverlening
	7. Goede handhaving
	8. Sensibilisering en monitoring
	8.1 Sensibilisering
	8.2 Monitoring en evaluatie

	DEEL 4: Actietabellen
	DEEL 5: Bijlagen


