VERSLAG Commissie Openbare Werken en Mobiliteit van donderdag 12 november 2020
Aanwezig:

Verschoot Nick: voorzitter
Vandewatere Julie: ondervoorzitter
Carrette Kevin, Derumeaux Virginie, Verhaeghe Frederick, Dehaudt Dries, Grymonprez
Kurt, Baert Rik, Renier Veerle: leden
Caroline Maertens: schepen
Manhaeve Els, Vanhooren Siska, Jurgen Comptaert, Beauprez Miguel: deskundigen

Verontschuldigd:
Afwezig:

1.

Goedkeuring verslag COWM d.d. 17/09/2020.
Het verslag van de vergadering van de COWM d.d. 17/09/2020 wordt goedgekeurd.
Goedkeuring

2.

Opvolging vorige commissie.
1.

Traject Meulebeeksestraat/Lijsterstraat
Ardooie zal op hun traject op 2 plaatsen wegversmallingen aanbrengen cfr. de onze (met
gelijkaardige bloembakken) en voorziet bijkomende sensibiliserende borden om zwaar vervoer te
proberen te beperken.

Aktename

Het effect van de wegversmallingen in Ardooie wordt eerst geëvalueerd.

Adviseringspunten gemeenteraad
3.

Hogestraat. Voorbereiding workshop straatinrichting.
In bijlage zit een plan met welke straten overal aangepakt zullen worden.
De bedoeling is om in deze zitting te informeren aan de commissieleden welke werken gaan gebeuren om
dan het advies van de commissieleden in een volgende commissie te noteren. Dit is een gelijkaardige
werkwijze als toegepast in de Marelputwijk.
Aktename

Vragen aan de commissieleden:
Visievorming op verkeer in Kachtem, gezien er heel wat straten aangepakt zullen
worden, rekening houdend met de basisuitgangspunten:
* vergroenen
* ontharden waar mogelijk

* fietsnetwerk
* de lijn (Hogestraat en Kachtemstraat zijn opgenomen in het Kernnet en Aanvullend net
van De Lijn)
* fietsveiliger
* leefbaarder maken van de kernen
Advies graag binnen op openbare.werken@izegem.be tegen 23/11.
Bemerking participatie:
Participatie met de bewoners zal zeker gebeuren, maar momenteel onmogelijk.
Van zodra er fysisch terug vergaderd mag worden met meerdere personen wordt dit
zeker gedaan. Als er ruim mag vergaderd worden, worden zeker ook de commissieleden
uitgenodigd. Sowieso worden zij op de hoogte gebracht van deze data.

Commissiepunten
4.

Prinsessestraat. Oversteek voor voetgangers ter hoogte van nr. 120. Bespreking voorstel.
- Wandel op de Mandel is momenteel een groen, hoofdzakelijk recreatieve verbinding tussen Emelgem en
het centrum van Izegem.
- Om deze verbinding vanuit de Prinsessestraat toegankelijker te maken werden een aantal doorsteken
voorzien:
2.

ter hoogte van de Nonnenstraat/klooster

3.

ter hoogte van de volkstuintjes/nieuwe wijk Jonkvrouwstraat

4.

ter hoogte van de Kapelstraat

- In de Prinsessestraat zijn momenteel enkel oversteekplaatsen voor voetgangers voorzien aan Dam,
Emelgemsplein en Nonnenstraat voorzien.

- de wijk aan de Jonkvrouwstraat is nu ook uitgevoerd en in verkoop. Van hieruit komt ook de vraag om een
oversteekplaats te voorzien in de Prinsessestraat.
- Dit is op zich geen onlogische vraag, gezien gestreefd wordt om Wandel op de Mandel zo bereikbaar
mogelijk te maken.
Voorstel dienst mobiliteit:

Op deze locatie is er
5.

minst hinder,

6.

geen opritten/garages

7.

hier is al een haakje geschilderd omdat er verder beter niet geparkeerd wordt omwille van de
zichtbaarheid bij uitrijden volkstuintjes.

8.

Mogelijkheid om een plantvak bij te maken
 locatie waar minst parkeerruimte wegvalt.
Enige minpuntje: er is dat in de onmiddellijke nabijheid geen openbare verlichting aanwezig.

Positief advies

De locatie is goed.
Wel voldoende aandacht besteden aan de verlichting.
In eerste instantie wordt gekeken of hier een uitbreiding van het OV-net kan op korte
termijn. Alleen op die manier zal een voldoende verlichting aanwezig zijn om de
oversteek goed te verlichten. Ook wordt onderzocht of een oplossing op zonne-energie
kan op deze locatie.
Zijn bovenstaande scenario's niet mogelijk dan kan een verlichting in de grond
(knipperlichten) overwogen worden als tussentijdse noodoplossing. Bemerking van de
dienst mobiliteit is dat hier wel omzichtig moet mee omgegaan worden, want dit kan
precedent zijn om ook andere oversteken op die manier te gaan opsmukken.

5.

Voorstel wijziging procedure 'aanbrengen voorbehouden parkeerplaats voor minder validen'. Bespreking.
-

Er is een aanvraag binnengekomen voor het aanbrengen van gele onderbroken belijning in de Camiel
Ameyestraat ter hoogte van huisnummer 35.

-

De aanvrager is mindervalide en vraagt een mindervalide parking voor haar deur.

-

Volgens de huidige procedure voor de behandeling van dergelijke aanvragen, is deze aanvraag aan
geen verder onderzoek onderworpen. Het is een individuele aanvraag in een gewone woonstraat waar
geen publieke functie in de omgeving is. In dergelijke gevallen worden geen plaatsen voor minder
validen aangebracht.

-

In het verleden werd reeds via UNIA een klacht ontvangen omdat er geen duidelijke reden opgegeven
wordt waarom geen minder valide parkeerplaatsen aangebracht worden. Volgens hen moet hier een
duidelijker reden/grens aangeduid worden waarom wel en waarom niet. Het al dan niet aanwezig zijn
van publieke aantrekkingspool is onvoldoende.

-

Uit plaatsbezoek dd. 7/10/2020 en gesprek met aanvraagster blijkt dat zij

9.

Rolstoelgebruiker is

10.

Een aangepaste auto heeft

11.

Wel een garage heeft, maar niet uit kan stappen gezien deze niet breed genoeg is om haar deur
volledig op te doen

12.

Parkeerdruk in de straat is heel hoog.

13.

De woning wordt verhuurd door de Izegemse Bouwmaatschappij.

-

Ook in de Ommegangstraat is een gelijkaardige aanvraag gebeurd in het verleden. Ook hier volledig
hetzelfde verhaal in nagenoeg dezelfde omstandigheden.

-

Om dergelijke gevallen een uitzondering te kunnen maken zou een wijziging van het stroomschema
moeten gemaakt worden, nl. dat voor rolstoelgebruikers toch een parkeerplaats zou voorbehouden
worden.
Voorstel om onder volgende voorwaarden toch een minder valide parkeerplaats aan te brengen in
woonstraten:

1.

Rolstoelgebruiker

2.

In het bezit van een aangepaste auto

3.

Geen of geen bruikbare garage of standplaats bij de woning
Dit wel onder de duidelijke vermelding dat het voorbehouden van een plaats voor minder validen geen
private parking is en ook niet gepersonaliseerd kan worden. Iedereen in het bezit van een mindervalide
kaart kan hier van gebruik maken.

Positief advies

Algemeen positief advies op het feit dat voor deze doelgroep een versoepeling voorzien
wordt.
Uitrusting van de parkeerplaatsen is minimaal, zijnde een bord E9 met logo minder
validen en een pijl met aanduiding 6m. Er wordt ook een minimale omkadering in blauw
voorzien op het wegdek om dit te verduidelijken.
Vraag is wel wat er met deze parkeerplaatsen gebeurd wanneer de aanvrager verhuist.
In eerste instantie wordt beslist dat deze parkeerplaatsen dan weggenomen worden.
(Vrees is wel dat dit niet evident zal zijn en dat in straten met hoge parkeerdruk en
meerdere bewoners met een minder valide parkeerkaart de druk groot zal zijn om dit
effectief te doen).
Ook wordt voldoende aandacht gevraagd voor stoepverlagingen om in- en uitstappen
comfortabel te laten verlopen. Deze zullen plaats per plaats moeten bekeken worden,
gezien het nooit 100% dezelfde situatie is.

6.

Lodewijk De Raetlaan. Stand van zaken toestand containerpark + bespreking voorstel Giel Seynaeve.
In de COWM dd. 5/12/2019 werd de situatie aan het containerpark besproken.

Door de dienst mobiliteit werd een voorstel uitgewerkt voor het plaatsen van paaltjes langs de Lodewijk De
Raetlaan. Het schepencollege besliste om niet onmiddellijk infrastructurele maatregelen te nemen op het
openbaar domein, maar zou opnieuw het gesprek met IVIO aangaan (zie beslissing SC dd. 5/10/2020)
Advies

Het voorstel van Giel wordt door Rik toegelicht.
In dit voorstel worden in- en uitrit verwisseld van locatie. Dit is een ingreep die geraamd
wordt op €230.000 gezien een groot deel van de verharding moet opgebroken worden
om kabels te verplaatsen.
Er wordt ook verwezen naar de periode van de 1ste lockdown, waarin
éénrichtingsverkeer toegepast werd. Hier wordt echter opgemerkt dat er toen effectief
veel minder verkeer was dan nu en dat het enkel tijdens de openingsuren van het
recyclagepark was. De signalisatie werd telkens door stadpersoneel geplaatst en
weggenomen. Voor een permanente situatie is dit onhoudbaar.

Er was onlangs een gesprek tussen IVIO en het stadsbestuur waarin volgende
besproken werd:
* wisselen in- en uitrit , hetgeen dus heel duur is
* werken op afspraak om de druk op het park te verminderen. De ervaring in andere
parken leert dat dit niet altijd het gevolg is, omdat veel mensen een afspraak inboeken en
dan toch niet afkomen, wat tot gevolg heeft dat er langere wachttijden zijn om een
afspraak te kunnen inboeken. Ook is de server niet geschikt momenteel om dergelijk
systeem te kunnen laten draaien.
* er wordt wel gewerkt aan een systeem met camerabeelden cfr. autokeuring, waardoor
een meer gespreidere toestroom zou kunnen zijn.
* voorstel werd besproken om aanpassingen te doen aan de inrit, waardoor slechts van 1
rijrichting kan opgereden worden (van de richting Noordkaai). Eens opgereden zal beter
moeten geritst worden, waardoor de volledige capaciteit van de oprit kan benut worden.
Er kunnen ook bijkomende borden geplaatst worden 'Laat het fietspad vrij'
In het algemeen zijn de commissieleden niet zo te vinden voor éénrichtingsverkeer,
gezien dit een verschuiving van verkeer (hoofdzakelijk vrachtverkeer) naar de
Kachtemsestraat als gevolg zal hebben. Net hier willen we het verkeersveiliger gaan
aanleggen.
Er wordt nog een voorstel gedaan om de fietsers om te leiden rond het containerpark
maar dit is niet haalbaar en een dubbelrichtingsfietspad aan 1 kant van de rijweg is niet
veilig omdat dan bijkomende oversteekbewegingen zijn door fietsers.
Samengevat:
Geen éénrichtingsverkeer invoeren.
Het voorstel voor aanpassing aan de inrit wordt als proefproject uitgevoerd

7.

Lindewijk. Hinderlijk parkeren in de groene berm. Bespreking.
Probleemstelling: voertuigen parkeren op de groene berm in natte perioden wordt dit een slordige
slijkboel.
Hierover komen klachten van sommige bewoners.
Mogelijke oplossingen:
4.

Plaatsen van een structuur met haag of begroeiing.

5.

Een borduur kleven op de bestaande lage borduur.

6.

Plaatsen van biggenruggen in het groen.

7.

Bestaande borduren uitbreken en vervangen door hoge borduren.

8.

Schilderen van parkeervakken met parkeerverbod ertussen, geschrankt in de straat.

9.

Laten zoals het is.

Advies

Wettelijk kader wordt door de commissaris toegelicht.
De commissieleden zijn het eens dat beter niet op de plantsoenen geparkeerd wordt en
dat de suggestie om hier grasdalstroken aan te leggen geen goed idee is.

Er wordt dus gepoogd de bestuurders aan te sporen om effectief op de rijweg te
parkeren (geparkeerde auto's hebben ook een verkeersremmend effect).
Om dit fysisch te doen wordt een overweging gemaakt om met kleine paaltjes te werken
die +/- 20 cm boven de grond uitsteken cfr. Oude Iepersestraat waar dit blijkt efficiënt te
zijn. Omdat dit scenario arbeidsintensief is en omdat deze paaltjes ook een bijkomende
hindernis vormen in onderhoud zal voorlopig alleen met een sensibiliserende brief
gewerkt worden en aanvullend opvolging door de wijkagent en gasambtenaren.
Tijdens deze bespreking komt ook nog een nieuw probleem aan het licht, nl. het
parkeren voor garagepoorten. Deze wagens staan al dan niet in de looplijn van
voetgangers, waardoor deze in onveilige situaties worden gebracht (ze moeten op de
rijbaan gaan). Ook zijn deze voetpaden geen private eigendommen en zijn deze niet
voorzien op dit gebruik. Er zijn dus ook heel vaak herstellingswerken nodig in deze wijk
aan de voetpaden als gevolg van foutief gebruik.
De commissie beslist om deze 2 problemen niet te combineren en in eerste instantie
sensibiliserend te werken rond de bermen, gezien deze toestand al jarenlang blijkt
gedoogd te worden.
Conclusie:
Er wordt een sensibiliserende brief opgemaakt voor de bewoners.
Nadien zal dit opgevolgd worden door diensten en wijkdienst politie.

8.

Rechtsafvrij voor fietsers ter hoogte van kruispunt N357/Nieuwstraat/Baron de Pélichystraat. Bespreking.
Uit een vorige gemeenteraad kwam de vraag om rechtsaf vrij voor fietsers ter hoogte van het kruispunt
Oude Post te onderzoeken.
Er werd advies gevraagd aan MOW gezien dit over een kruispunt op een gewestweg gaat en dit hun
bevoegdheid is.
Bedenking dienst mobiliteit:
10.

De situatie op dit kruispunt is niet over de 4 armen gelijk, er zijn 3 fasen.

11.

De bus van De Lijn passeert ook via dit kruispunt en draait o.a. in vanuit de Baron De Pélichystraat
richting rotonde Gentsestraat. Hierbij neemt hij een grote buitenbocht. Wanneer terzelfdertijd ook
fietsers vanuit Roeselare de Baron de Pélichystraat inrijden, kan dit tot conflicten leiden.

Te bespreken.
Advies

Er werd advies gevraagd aan de dienst AWV. Dit werd nog niet ontvangen.
Bemerking dienst mobiliteit: dit kruispunt is behoorlijk krap. Bussen van De Lijn en
vrachtwagens komende van de Baron De Pélichystraat nemen hun bocht ruim om de
N357 in te rijden. Het is niet evident om tegelijkertijd een fietser rechtsaf te laten rijden.
De vraag wordt ook gesteld of de andere verkeerslichtengeregelde kruispunten mee
onderzocht worden naar deze mogelijkheid.
Deze vraag wordt aan AWV overgemaakt met de bemerking dat er maar 3 dergelijke
kruispunten zijn in Izegem. Er zou best gestreefd worden naar een uniforme regeling
voor de duidelijkheid naar alle verkeersdeelnemers. Op het kruispunt

Vijfwegenstraat/Kachtemsestraat is vierkantgroen voorgesteld. Er moet nagekeken
worden of dit combineerbaar is.
Conclusie:
Dit punt wordt hernomen eens het advies van AWV ontvangen is.

Informatiepunten
9.

Wijziging BFF. Positief advies van de wijzigingscommissie.
Op 21/10/2020 werd het voorstel om de Noordkaai op te nemen in het bovenlokaal fietsroutenetwerk
gunstig geadviseerd.
Dit wel met de bemerking dat het verdere onderzoek naar een fietspad door de projectgroep zal moeten
worden gedaan. Hierover zijn geen uitspraken gebeurd. Het zal omzichtig aangepakt moeten worden.
Aktename

10.

Lijst procedures.
Lijst werd als bijlage toegevoegd.
Aktename

11.

F361. STAVAZA.
Tractebel werd aangesteld door MOW als studiebureau.
Einddoel studie = concreet traject voor F361 vastleggen.
Vooropgestelde timing= klaar ongeveer eind 2021.

De eerste stap is
12.

het ambitieniveau bepalen

13.

plaatsbezoeken, voor Izegem 9/11/2020

14.

participatie met verschillende stakeholders dmv luistermomenten – voorstel is om hier ook per
gemeente 2 à 3 gebruikers/fietsers hiervoor op te geven die het traject Roeselare – Kortrijk
effectief voor woon-werkverkeer gebruiken.

Deze eerste stap moet beëindigd zijn jan. 2021.
Aktename

Gebruikers die het traject Kortrijk - Roeselare dagelijks fietsen als woon-werkverkeer
mogen doorgegeven worden aan mobiliteit@izegem.be. Deze kunnen mee opgenomen
worden in het participatietraject.
Het tracée van de F361 wordt aan de commissieleden bezorgd. Zij kunnen desgewenst
dit traject zelf eens affietsen en hun bevindingen bezorgen.

12.

Varia.
15.

Fietsboxen

16.

Fietszone uitbreiding markeringen

17.
Aktename

1. Bijkomende fietszone markeringen worden vanaf 13/11 uitgevoerd in de fietszone.
Stationsstraat en Korenmarkt worden voorlopig niet uitgevoerd wegens herasfaltering
in 2021.
Sensibiliserende stickers voor op auto's zitten in ontwerpfase.
2. Reglement gebruik fietsboxen zal geagendeerd worden op GR december.
3. Evaluatie Mezegemstraat - resulteaten snelheidsinformatiebord
V85 gedaald van 58 naar 53 km/u
Aantal wagens zou wel bijna verdubbeld zijn (dit moet echter met een korrel zout
genomen worden wegens ander meettoestel en niet duidelijk of dit over beide richtingen
gaat of slechts 1 richting).
4. N357 - hoek Stekelorum Winsol nog steeds niet definitief hersteld.
5. Parkeren op hoek Pater Vereeckestraat - Hondsmertjesstraat.
Bestelwagen hindert hier constant het zicht en beperkt de doorgang om voorrang van
rechtsregel toe te passen. (wordt onderzocht)

De verslaggever,

