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Mattias Vandemaele
De heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Verontschuldigd:
De heer Alain Cnudde, raadslid

2014_IP_00054 - Interpellatie van raadslid Mattias
Vandemaele: Veilige fietsverbinding N50-Moorseelsestraat
en Moorseelsestraat-Kortrijksestraat

Interpellatie

Indiener(s):
Mattias Vandemaele

Gericht aan:
Piet Lombaerts

Tijdstip van indienen:
2 december 2014 19:52

Toelichting:
Sinds de beslissing van Euroshop om hun parking af te sluiten is de veilige
fietsverbinding tussen de Moorseelsestraat en de N50/Westelijke ring onderbroken.
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Vooral in de richting van Heule is de verbinding een pak onveiliger geworden. Er zijn
verschillende oplossingen mogelijk:

1. Bekomen van Euroshop dat de parking afgesloten kan blijven maar wel doorgang
geeft aan fietsers.

2. Het stukje reservatiestrook voor de N328 dat niet bebouwd is en ligt tussen de oprit
Euroshop en de Moorseelsestraat, aankopen en er een kort fietspad op aanleggen.

Daarom volgende vragen:

- is de stad zich bewust van het probleem?

-zo ja, welke van bovenstaande (of andere) oplossingen verkiest de stad?

- welke stappen zijn reeds gezet?

Een andere verbinding die voor een grotere fietskwaliteit zou kunnen zorgen, is de
verbinding over het sportcentrum Wembley. Helaas verhinderen de fietssluizen de
doorgang voor heel wat fietsers: elektrische fietsen, fietsen met kinderzitjes, bakfietsen,
tandems of fietsen voor mensen die meer dan 1m90 zijn, geraken moeilijk/niet door de
sassen. Jammer, want deze verbinding zou voor veel fietsers een kwaliteitsvolle en
veilige fietsverbinding kunnen zijn.

Daarom volgende vragen:

- is de stad zich bewust van dit probleem?

- zo ja, wil de stad bekijken om de sassen te vervangen/ aan te paasen / weg te nemen?
of ziet de stad andere alternatieven?

Alweer een kans om met weinig budget werk te maken van Kortrijk Fietsstad; op onze
steun kan u alvast rekenen.

Bespreking

De raad hoort:

- de interpellatie van raadslid M. Vandemaele zoals opgenomne in de toelichting;

- de tussenkomst van raadslid M. Seynaeve die de suggestie doet om meer
fietsenstallingen te plaatsen t.h.v. het Guldensporenstadion bij thuiswedstrijden

- de tussenkomst van raadslid C. Matthieu die opmerkt dat ze al enkele maanden geleden
het voorstel deed om voor alle grote evenementen te voorzien in de nodige extra
fietsenstallingen

- de tussenkomst van raadslid F. Santy die vraagt wanneer de evaluatie van het
experimentele fietssas in Rollegem is gebeurd

2 / 4
Grote Markt 54 - 8500 Kortrijk

communicatie@kortrijk.be



- het antwoord van schepen M. Lemaître, waarvan de tekst luidt als volgt:

Ik ben mij bewust van de toestand. De spontaan gegroeide verbinding tussen de
Moorseelsestraat en de Meensesteenweg over de terreinen van Euroshop is inderdaad
handig en veilig voor fietsers en voetgangers. Maar het is privé-grond. De stad kan moeilijk
de eigenaar beletten zijn eigendom te beveiligen met afsluitingen. In de buurt weten de
mensen wel dat er op die parkings in het verleden wel eens dingen gebeurden die het
daglicht niet mochten zien. En een winkel met dergelijk uitgebreid aanbod kan
aantrekkelijk zijn voor inbrekers.

Niettemin zijn wij met de stad gaan spreken met de eigenaars. Het overleg was
vruchtbaar. Wij kregen van Euroshop de toezegging dat de toegangspoorten binnen de
openingsuren open konden blijven voor voetgangers en fietsers. Maar ook de eigenaars
wijzen ons op het alternatief van de reservatiestrook N328.

Ik heb dat laten onderzoeken. Het tracé van de N328 ligt nog altijd vast op het gewestplan
en in enkele RUP’s. Intussen hebben wij met het stadsbestuur beslist deze nieuwe
invalsweg niet meer aan te leggen. Ik vind dat nog altijd een zeer verstandige beslissing.
Het is ook onze bedoeling het tracé van de N328 hier en daar te gebruiken voor de
uitbouw van zinvolle fietsverbindingen.

Maar twee preciseringen hierbij. 
1. Het is niet gezegd dat die nieuwe fietsostrade het hele tracé van de N328 zal volgen. Er
bestaat bijvoorbeeld een optie op aan de spoorweg Kortrijk-Brugge het tracé van de N328
te verlaten en langs de spoorweg het pad door te trekken tot aan het station van Kortrijk. 
2. Die fietsostrade van het Waterhoennest tot het station van Kortrijk staat niet op de lijst
van fietsverbindingen die wij in de huidige bestuursperiode willen afwerken. Wij hebben er
het geld niet voor. In de lopende bestuursperiode willen wij die andere fietsostrade naar
het noorden, van Overleie naar Sente, op het tracé van de N50c realiseren.

Ik heb laten bekijken hoeveel de aankoop van het stukje N328 naast de Euroshop zou
kosten. Het hele lot is 770 m² groot. Tegen 250 à 300€ komt dat op zowat 230.000€. Stel
dat wij niet het hele stuk aankopen maar slechts een strook van 7m breed; dan komen wij
uit op 92.000. Voor de realisatie van een fietspad mag je rekenen op zowat 300€ de
lopende meter; maal 80m is dat zowat 24.000€. Zonder openbare verlichting, studiekosten,
signalisatie enzovoort zitten wij al aan 115.000€. Over dat geld beschikken wij niet.

Maar misschien rijzen er onvermoede mogelijkheden als er ooit een bouwvergunning wordt
aangevraagd in die omgeving. Dat is afwachten en geduld hebben.

De fietsdoorsteek op de terreinen van sportcentrum Wembley: ook hiervan ben ik mij
bewust. Die sluizen zijn daar indertijd geplaatst tegen de pest van bromfietsen op de
sportterreinen. Die bromfietsen maakten de terreinen, ook voor fietsers, onveilig en
geregeld was er erge schade aan de pistes en de gazons. Daartegen zijn dan die sluizen
geplaatst en zijn de toegangspoorten op een kier gezet. Fietsers kunnen nog door maar
moeten even afstappen. Ik vind dat maar een kleine moeite. Maar grotere traptoestellen
(bakfietsen, fietskarren …) kunnen niet meer door en dat vind ik wel een probleem.
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We blijven zoeken naar een oplossing. In Rollegem is er een experiment geweest aan de
ingangen van het sportcentrum De Weimeersen. In 2012 zijn er flexibele paaltjes geplaatst
van 80cm in polyurethaan, in een S-vorm. Het was de bedoeling van fietsers, rolstoelen,
bakfietsen, buggy’s wel gemakkelijk konden passeren maar bromfietsers niet. Maar uit de
praktijk blijkt dat die paaltjes toch niet de bromfietsers tegenhouden. Jammer.

We blijven dus zoeken naar een betere oplossing, overigens niet zonder het advies in te
winnen van de Adviesraad voor Personen met een handicap.
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