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Woning

• Vlotte toegang tot fiets

• Voldoende ruimte, ook voor buitenmaatse fietsen

• Geen of beperkte hinder voor voetgangers

Route

• 5 ontwerpeisen voor fietsinfrastructuur:

• Samenhang, direct, veilig, aantrekkelijk, comfort

Bestemming

• Vlotte toegang tot stalling

• Ontvlechting van verkeersstromen

• Diefstalveilige en kwaliteitsvolle stalling

Minimum: 1 fietsparkeerplek
per hoofdkussen

Beter: #hoofdkussens + 1

Streven naar max. 85% 
bezettingsgraad

(ifv doelstelling én groei fietsverkeer)



















FIETSBELEID

Winvorm 18 juni 2019

Els Roelof, schepen beleid publieke ruimte
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OOSTKAMP  

• 23.600 inwoners, op net geen 8000ha

• Uitgestrekte gemeente, met deelkernen 

• Dichtbij Brugge, en veel sluipverkeer 

• E40 – E403, kanaal Brugge-Gent, spoorweg, … dus doorgang op 
aantal plekken beperkt

• Veel op fietsafstand vb. Brugge, ook openbaar vervoer

• Toch: veel klachten over onveiligheid, niet durven fietsen, … vooral 
in het centrum van Oostkamp (gemengd verkeer), en van de 
kernen naar het centrum  

• Handelaars die parkeren en doorgaand autoverkeer zeer 
belangrijk vinden 
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2016 Coaching fietsbeleid

• Unieke werkwijze met intervisie, en het voorleggen van 
problemen aan elkaar tijdens plaatsbezoeken 

• Feedback krijgen (en vaststellen dat het zeker niet slecht 
is bij ons). 

• Benoemen van wat er is, en goed is.
– Veel fietsers

– Goede samenwerking politie, AWV, diensten onder mekaar

– Strooiroutes voor fietspaden

– Landinrichtingsprojecten met veel plannen tot doorsteken

– …
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PLAN: ALGEMENE PRINCIPES

• Geen nutsleidingen/rioleringen met deksel in fietspad 

• Bomen voldoende hoog snoeien

• Type bomen langs fietspaden waarvan de wortels geen enkel probleem 
kunnen opleveren

• DooRlopende straten aanduiden

• Hinderlijke palen wegnemen

• Opletten met boordstenen

• Fietspaden voldoende breed maken (indien nodig inname voetpad)

• Vloeiende bochten maken op fietspaden, veel geleidelijker!

• Materiaalkeuze: asfalt of doorlopende beton

• Overgangen tussen materialen

• Fietsroutes in minuten aanduiden, vb x km naar Brugge 

• ...
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VOLUIT INZETTEN OP

• DOORSTEKEN: realiseren en communiceren

• FIETSPADEN: aanpakken en (her)aanleggen

• FIETSPARKEREN: 
– overdekte fietsstalling bij de sportcentra  en gemeenschapshuizen 

en vergaderaccommodatie 

– in iedere dorpskern (centrale bushalte) een overdekte fietsstalling

– fietstrommels bij appartementsgebouwen: faciliteren

– wijzigen van type

– …
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DOORSTEKEN
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COMMUNICEREN
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FIETSPADEN (HER)AANLEGGEN
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WAT NOG VOLGDE

VOORAF GING 

• Verkeerslichten centrum uitgeschakeld om doorstroming fietsers te 
verbeteren 

• Onderzoek circulatiemaatregelen in het centrum, met berekening 
verkeersintensiteiten. En bewuste keuze om te kiezen voor één 
drukke as, en de andere straten niet extra te bezwaren, waardoor 
fietsers die als alternatief kunnen nemen. 

• Droomavond november 2016, in kader van 
burgemeestersconventant waar inwoners uitgedaagd werden 
toekomstgericht te denken rond wonen, ontmoeting, mobiliteit. 
Waar verkeersvrije centrum als hét item geponeerd werd en ook 
andere subthema’s als delen en fietsbib gedragen werden

• ...
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NIEUW MOBILITEITSPLAN

• Sneltoets: verdiepen en verbreden

• Thema duurzame mobiliteit

• Verder gewerkt op de grondvesten van droomavond

• Uitgebreid participatietraject  

• DRAAGVLAK!

Studieburo met expertise in participatie 
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PARTICATIE 
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INPUT BURGERS 

10 meest voorkomende woorden (in volgorde van voorkomen)

1. Fiets/fietser
2. Auto

3. Centrum
4. Oostkamp

5. Voet

6. School

7. Fietspaden
8. Verkeer

9. Openbaar vervoer

10. Parkings

Verdeling volgens vervoerswijzen (één notitie kan meerdere bevatten)

1. Fiets (43%)
2. Auto (41%)

3. Voetgangers (18%)

4. Openbaar vervoer (11%)

Verdeling volgens verplaatsingsmotief

1. (Winkelen (14%)

2. School en kinderen (12%)

3. Sport en vrije tijd (6%)

4. Woon-werkverkeer 5%)
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Vertaald in mobiliteitsplan

Werkdomein B: Hoofdstuk fietsbeleid

1. Kwaliteitseisen fietsnetwerk

2. Fietsnetwerk
1. Fietssnelwegen

2. Bovenlokaal fietsroutenetwerk

3. Lokale fietsroutes

3. Maatregelen fietsnetwerk (weren sluipverkeer, 
fietsstraten, nieuwe verbindingen)

4. Fietsstallingen

5. Flankerend fietsbeleid
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Vertaald in mobiliteitsplan

Werkdomein C: flankerend beleid

• Bij werven

• Deelfietsen

• Spaaractie fietsers

• Fietslessen

• …

Platform publieke ruimte 



20/06/2019 37

GEWOON

DOEN 

ADVIES




