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Dubbel zoveel zware fietsongevallen in Kortrijk - 08/12/2011

KORTRIJK - De jongste stadsmonitor geeft Kortrijk slechte punten op het vlak van
veiligheid en comfort voor fietsers. Jong Groen! is daar uiteraard niet blij mee en eist

maatregelen.

In de jongste stadsmonitor worden de dertien Vlaamse centrumsteden met elkaar

vergeleken. Misschien wel het meest opvallende cijfer voor Kortrijk is dat van ongevallen

met fietsers. Per 10.000 inwoners waren er in Kortrijk in de periode 2008-2009 2,8dodelijke of zware

ongevallen met fietsers. Dat is in vergelijking met de periode 2004-2005 meer dan een verdubbeling.

Het is de afgelopen jaren dus gevaarlijker geworden voor fietsers in Kortrijk. In acht andere

centrumsteden is er een stevige daling. Slechts veertigprocent van de Kortrijkzanen is volgens de
monitor tevreden over wegen, voet- en fietspaden.

'Uit het mobiliteitsplan bleek al dat de ambities om nieuwe fietspaden aan te leggen zeer bescheiden

waren. De grote mogelijkheden langs de Heulebeekvallei blijven onbenut', zegt Matti Vandemaele van

Jong Groen!

'De stad doet wat ons betreft veel te weinig inspanningen om fietsen van en naar het centrum

aantrekkelijk en veilig te maken', vervolgt hij. 'Wij zijn niet tegen auto's, maar in de binnenstad moeten

die onder de grond. Het centrum moet voorbehouden worden aan wandelaars, fietsers en bussen, en de

auto's van de inwoners van de stad. Wagens van koopjesjagers en andere bezoekers horen er niet

thuis.'

Jong Groen! Kortrijk reikt ook enkele oplossingen aan. 'Het mobiliteitsplan moet herschreven worden in
samenspraak met de bevolking. De leefbaarheid van de binnenstad moet daarbij voorop staan. De

ambities om verkeersveilige alternatieven voor fietsers aan te leggen moet omhoog. Jaarlijks minstens

tien kilometer bijkomende fietspaden moet mogelijk zijn.'

Schepen van Mobiliteit Guy Leleu (CD&V) nuanceert de cijfers van de Stadmonitor. 'Sinds 2009 is er

al heel wat gebeurd. Heel wat van onze wegen zijn intussen heraangelegd met aandacht voor de

veiligheid van zwakke weggebruikers.' Leleu heeft er dan ook een goed oog in dat de cijfers voglende

keer beter meevallen. 
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