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Naar aanleiding van verschillende vragen van inwoners van Beernem rond verkeersveiligheid 

startte  N‐VA  Beernem  in  april  2011  met  de  website  www.veiligverkeerbeernem.be.  De 

website geeft aan de inwoners van Beernem de kans om verkeersproblemen in de gemeente 

te signaleren. Ook kan men aangeven waar prioriteit aan moet gegeven worden en kunnen 

mogelijke oplossingen gesuggereerd worden. 

De website werd een succes: zesentwintig pijnpunten werden aangebracht, er kwamen vele 

reacties binnen en er werd meer dan 5000 keer gestemd. Met deze  respons  zijn we  zeer 

tevreden, maar uiteraard mag het hier niet bij blijven. Het succes van de website toont wel 

aan dat er op het vlak van verkeersveiligheid in Beernem nog wat werk aan de winkel is.  

Er moeten oplossingen komen, en met dit Witboek willen we daartoe de aanzet geven. We 

zijn  er  ons  van  bewust  dat  die  oplossingen  in  een  breder  kader moeten  passen,  in  het 

bijzonder binnen het kader van het gemeentelijk mobiliteitsplan. Als N‐VA Beernem vinden 

wij dat dit mobiliteitsplan herbekeken moet worden na de  gemeenteraadsverkiezingen  in 

2012. 

Het  is  van  groot belang dat het  gemeentebestuur  zelf het mobiliteitsbeleid  adequaat  kan 

opvolgen. De aanwerving van een volwaardig mobiliteits‐ en veiligheidsambtenaar  lijkt ons 

daartoe  een  geschikt  middel.  Ook  een  intensievere  controle  op  het  naleven  van  de 

verkeersregels blijkt hard nodig, dit niet alleen wat betreft snelheid en alcoholgebruik maar 

ook  op  het  gebied  van  tijdelijk  stationeren  en  zwaar  vervoer. Daarover moeten  door  het 

gemeentebestuur klare afspraken gemaakt worden met de politie. 



Ondertussen willen we niet bij de pakken blijven  zitten.  In  veel  gevallen  ligt de oplossing 

voor een verkeersprobleem voor de hand, en kan er dus snel werk van gemaakt worden. In 

dit Witboek geven we voor elk pijnpunt aan welke oplossing we ervoor zien. Uiteraard heeft 

N‐VA  Beernem  in  de  huidige  gemeenteraad  geen  vertegenwoordiging.  We  kunnen 

momenteel dus alleen via deze weg voorstellen doen, maar de uiteindelijke beslissing ligt bij 

het huidige schepencollege. Tenslotte zal dit witboek  tevens ook de basis vormen van ons 

verkiezingsprogramma voor 2012, wat betreft het thema verkeersveiligheid. 

 

 

Wouter De Corte   Gijs Degrande  

Bestuurslid N‐VA Beernem  Voorzitter N‐VA Beernem     

 

 

 

 



1. Wegversmalling Lattenklieversstraat - Sociaal Huis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het probleem 

In  de  Lattenklieversstraat  heeft  men  vorig  jaar  ter  hoogte  van  het  Sociaal  Huis  een 
wegversmalling geïnstalleerd. De wegversmalling is een goede zaak, de inplanting is dat niet.  

De automobilisten die vanuit  richting Beernem komen moeten voorrang verlenen aan het 
tegemoetkomend  verkeer. Maar  laat de wegversmalling nu net aan het  kruispunt met de 
Maria‐Aaltersteenweg  en  de  Smissestraat  liggen  en  op  75  meter  van  het  kruispunt 
Kerkstraat  ,  Pelderijn  en  Kooldreef.  Het  verkeer  komt  er  van  alle  kanten  en  overal  is  er 
voorrang van rechts. Rond het begin‐ en einduur van de school  is het daar een ware chaos 
en een levensgevaarlijke situatie voor de vele fietsers.  

De oplossing 

De wegversmalling verderop leggen richting Beernem was een optie geweest om het verkeer 
in  de  Lattenklieversstraat  te  doen  vertragen  en  dit  in  combinatie  met  een  duidelijker 
signalisatie van de zone 30. 

Onze aanpak 

Deze wegversmalling kadert in het beleid om de maximumsnelheid van 30km af te dwingen 
in de Lattenklieversstraat. N‐VA Beernem ondersteunt dit beleid en over de aanwezigheid 
van de versmalling  is geen discussie. De  inplanting moet echter aangepast, hetgeen  in de 
begroting als prioriteit moet worden opgenomen.  



2. Snelheid voertuigen in de Lattenklieversstraat van 
Sint-Jorisbrug tot café De Brug  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het probleem 

Dit stuk weg maakt sinds enige tijd reeds deel uit van de dorpskern van Sint‐Joris, waar de 
maximumsnelheid  beperkt  is  tot  50  km/u.  Nochtans  nodigt  de  wegindeling  uit  tot  veel 
sneller rijden en dit wordt ook als dusdanig gedaan door veel weggebruikers.  

De oplossing 

Een aanpassing van het dwarsprofiel  zodat de weggebruiker de gewenste  snelheid van 50 
km/h automatisch aanneemt.   Er wordt best gewerkt op basis van het vademecum veilige 
wegen en kruispunten inbegrepen een poort ter plaatse van alle beginpunten van zone 50 in 
de belangrijke lokale wegen. 

Onze aanpak 

N‐VA  Beernem  ondersteunt  de  noodzaak  tot  snelheidsbeperking  op  deze  locatie  en  stelt 
volgende oplossing voor  : de noodzakelijke   aanpassingen kunnen  in eerste  instantie door 
middel van eenvoudige aangepaste markering en een duidelijke poort bij het binnenrijden 
van de zone 50 gerealiseerd worden. Uiteraard is zowel sensibilisering als handhaving ook op 
deze locatie aangewezen.  

 

 



3. Fietspad Wingene steenweg t.h.v. benzinestation 
en warenhuis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het probleem 

Als fietser wordt je dikwijls gehinderd bij het rijden op het fietspad in de Wingene steenweg 
t.h.v. het benzinestation Power en de Lidl. De vrachtwagens die aanschuiven om te tanken 
gebruiken het fietspad als parkeerstrook. Als fietser moet je het voetpad of de rijweg kiezen, 
en soms  is dit zelfs niet mogelijk als de vrachtwagens  tot de betonblokken op het viaduct 
staan. 

De oplossing 

Fietspaden moeten ten allen tijde vrijgehouden worden van stilstaand verkeer.  

Onze aanpak 

N‐VA  Beernem  vraagt  het  gemeentebestuur  de  plaatselijke  situatie  nadrukkelijker  op  te 
volgen  en  in  overleg  met  de  betrokken  tot  een  oplossing  te  komen  via  sensibilisering. 
Uiteraard is handhaving van  de wegcode op deze locatie eveneens van belang. 

 



4. Zebrapad Wingenesteenweg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het probleem 

Het  drukgebruikte  zebrapad  in  de  Wingenesteenweg  ter  hoogte  van  K.  Cardijnlaan  is 
gevaarlijk omdat elke aanduiding van de aanwezigheid ervan ontbreekt.  

De oplossing 

Knipperlichten kunnen hier de veiligheid verhogen. Nochtans is dit zebrapad binnen de zone 
50 gelegen en zou dit niet noodzakelijk moeten zijn. De overgang van 70 km/h naar 50 km/h 
is, alhoewel aangeduid, te weinig nadrukkelijk geformuleerd. 

Onze aanpak 

N‐VA  Beernem  vraagt  het  gemeentebestuur  dit  noodzakelijke  zebrapad  nadrukkelijker 
zichtbaar te maken. Verder dient het binnenrijden van de zone 50 niet alleen via een bord, 
maar ook door een poort zichtbaar gemaakt. 

 

 

 

 



5. Een leefbare Akkerstraat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het probleem 

Het  verkeer  in  de  Akkerstraat  rijdt  te  snel,  in  het  bijzonder  in  de  vele  scherpe  bochten. 
Hierdoor  ontstaat  een  gevaarlijke  situatie  voor  de  aangelanden  en  voor  de  fietsers  die 
slechts beschermd zijn door een scheidingshaag. 

De oplossing 

De  Akkerstraat wordt  frequent  gebruikt  als  omrijweg,  om  het  centrum  van  Oedelem  te 
ontlasten. Dit  heeft  op  zich  een  veiligheidsvoordeel. Dit  voordeel  is  uiteraard  enkel  reëel 
wanneer de maximale snelheid op deze weg niet wordt overschreden.   

Onze aanpak 

N‐VA Beernem vraagt een bijkomende signalisatie  in de vele scherpe bochten. Een verdere 
snelheidsbeperking  is niet aangewezen gezien de maximale  snelheid  reeds werd verlaagd. 
Handhaving van dit maximum is hiertoe wel aangewezen. Daarnaast is het aangewezen om 
bijkomende afscherming van het fietspad op de gevaarlijkste zones aan te brengen, hetgeen 
in  de  recent  vernieuwde  sectie  van  deze  straat  (Vliegend  Paard)  reeds  is  gebeurd.  Deze 
beveiliging zou in de begroting prioritair moeten worden opgenomen. 

 

 



6. Fietssuggestiestrook : café De Brug 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het probleem 

Fietstoeristen  die  langs  het  kanaal  rijden  en  ter  hoogte  van  café  De  Brug  de 
Lattenklieversstraat (Sint‐Joris) oprijden, steken meestal niet de Lattenklieversstraat over om 
aan de rechter kant verder te rijden naar de kanaalbrug. Veel fietsers die de fietsroute langs 
het kanaal volgen  richting Aalter, begrijpen de  situatie duidelijk niet. Bij gebrek aan enige 
aanduiding (er is geen verkeersbord, noch oversteekaanduiding), rijden zij aan de linkse kant 
van de weg verder en er wordt veelal overgestoken naar de rechter kant wanneer zij onder 
de kanaalbrug vaststellen dat er vanaf dat punt geen fietspad meer is. 

De oplossing 

De  oplossing  bestaat  uit  een  eenvoudige maar  duidelijke  aanduiding  van  te  volgen  route 
door markeringen.  

Onze aanpak 

N‐VA Beernem vraagt het gemeentebestuur op deze locatie een geschikte markering aan te 
brengen.  Deze  aanpassingen  gebeuren  uiteraard  best  samen  met  de  aanpassingen  ten 
behoeve van punt 2. 

 



7. Fietspad aan kruispunt Vaart-Noord met 
Bloemendalestraat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het probleem 

Het  fietspad  langs  de Beernemse  vaart  (kant Vaart‐Noord)  houdt  plots  op  te  bestaan  ter 
hoogte van de Bloemendalestraat, daar waar ook de op‐ en afrit van de brug over het kanaal 
op  de  weg  uitkomen.  Fietsers  richting  Brugge  moeten  daarenboven  oversteken  op  dit 
kruispunt om aan de juiste kant hun weg te kunnen volgen. Dit zorgt voor bijzonder onveilige 
situaties. Temeer daar het  fietspad op een drukke  fietsroute  langs het kanaal  ligt en deel 
uitmaakt van het fietsknooppuntennetwerk.  

De oplossing 

De  fietsverbinding  tussen  beide  gedeelten  van  Beernem  via  de  fietsersbrug  is  van  groot 
belang,  niet  alleen  voor  recreatief  gebruik  maar  ook  voor  de  schoolgaande  jeugd  en 
pendelaars die de verplaatsing naar het station met de fiets maken. Er dient een aanbevolen 
route voor  fietsers opgemaakt, die dan ook als dusdanig wordt aangeduid met de nodige 
borden  en  voorzien  wordt  van  de  juiste  fietsvoorzieningen  (fietspaden, 
voorrangsregeling,…). 

Onze aanpak 

N‐VA Beernem vraagt prioritair het opstellen van een  fietstraject aan beide  zijden van de 
fietsbrug met de gepaste aanduiding en inrichting. 

 



8. Fietspaden in de Parkstraat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het probleem 

Het  is  levensgevaarlijk  om  als  fietser  in  de  Parkstraat  te  rijden.  Personenwagens  kunnen 
gemakkelijk kruisen zonder op het fietspad te rijden, maar wanneer er een vrachtwagen of 
bus of breed voertuig moet kruisen met een ander voertuig, wordt er altijd op het fietspad 
gereden.  

De oplossing 

De breedte van de Parkstraat laat niet toe om afzonderlijke fietspaden te voorzien.  Naast de 
reeds  aangebrachte  fietssuggestiestroken  en  een  handhaving  van  de maximumsnelheid  is 
het hier aangewezen het  fietsverkeer zoveel als mogelijk af  te  leiden van deze  locatie. Dit 
kadert eveneens  in de oplossing voor punt 7  : het opstellen van een  fietstraject aan beide 
zijden van de fietsersbrug. 

Onze aanpak 

N‐VA Beernem vraagt prioritair het opstellen van een  fietstraject aan beide  zijden van de 
fietsbrug met de gepaste aanduiding en inrichting. 

 



9. Afbakening voetpaden Knesselarestraat & 
Bruggestraat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het probleem 

Na de werkzaamheden aan de Knesselarestraat en de Bruggestraat  lopen de  voetgangers 
dagelijks  gevaar  aangereden  te  worden  op  het  voetpad.  Het  voetpad  is  gelijkgronds  en 
chauffeurs  hebben  er  geen  problemen mee  om  het  voetpad  als  een  uitbreiding  van  de 
rijbaan te zien als er bredere voertuigen elkaar moeten kruisen op deze wegen. 

De oplossing 

Dit  is  het  meest  complexe  vraagstuk  binnen  het  veiligheids‐  en  mobiliteitsvraagstuk  in 
Beernem.  Het  basisgegeven  is  dat  belangrijke  gedeelten  van  de  Knesselarestraat  en  de 
Bruggestraat niet toelaten om   2 voertuigen te  laten kruisen als er tegelijk ook geparkeerd 
wordt. Dit probleem  kan  alleen worden opgelost door ofwel  kruisend  verkeer niet  toe  te 
laten, door middel van een  lussysteem  in de kern van Oedelem ofwel parkeren alleen op 
bepaalde  plaatsen  toe  te  laten,  in  combinatie  met  een  tweede  schoolingang  voor  de 
gemeenteschool.  

Onze aanpak 

N‐VA Beernem vraagt een grondige studie van de mobiliteit in het centrum van Oedelem, in 
het  bijzonder  van  beide  schoolomgevingen  om  zo  tot  een  definitieve  oplossing  van  dit 
probleem te komen. Mogelijke oplossingen hierbij zijn de invoering van een lussysteem met 
éénrichtingsverkeer en/of bijkomende ontsluiting van de gemeenteschool.   



10. Kruispunt, Sint-Jorisstraat, Isidoris 
Lemahieustraat, sportpark Overleie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het probleem 

Ter  hoogte  van  het  kruispunt  van  de  Sint‐Jorisstraat,  de  Isidoris  Lemahieustraat  en  het 
sportpark Overleie wordt  er  vanop  de  Sint‐Jorisstraat  duchtig  links  en  rechts  afgeslagen, 
waarbij de rijbaan ondanks de doorlopende witte lijn gedwarst wordt.  

De oplossing 

Het aanleggen van een verkeerseiland in het midden van de rijbaan. 

Onze aanpak 

N‐VA  Beernem  vraagt  dit  kruispunt  te willen  onderzoeken  en  de  nodige maatregelen  te 
treffen  om  zodoende  de  veiligheid  te  garanderen.  In  het  bijzonder  dient  plaatselijk  het 
kruisen van de weg verhinderd. Dit kan  in een eerste  tijdelijke  fase door middel van goed 
aangeduide verplaatsbare veiligheidsstootbanden type New Jersey. 

 

 

 

 



11. Einde fietspad Sijselestraat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het probleem 

Het  fietspad  langs  de  Sijselestraat  eindigt  abrupt.  Het  zou  veiliger  zijn  dit  einde  aan  te 
kondigen en voor zowel fietsers als bestuurders van voertuigen duidelijker te maken.  

De oplossing 

Het aanbrengen van de nodige  signalisatie  zodat het voor de automobilist duidelijk wordt 
dat er overgestapt wordt van gescheiden naar gemengd verkeer. Tevens dient vooraf een 
“poort” gecreëerd die de zone 50 in de verf zet. 

Onze aanpak 

N‐VA Beernem vraagt de nodige wegmarkeringen en borden te plaatsen om het mengen van 
het  verkeer  aan  te  duiden. Daarnaast moet  er  vanuit  Sijsele,  net  zoals  vanuit  Brugge  en 
Beernem  een  snelheidsremmende  poort  gecreëerd.  Hetzelfde  geldt  trouwens  voor  het 
verkeer komende vanuit Knesselare. 

 

 

 



12. Verbreding Knesselarestraat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het probleem 

Tussen de Oudezakstraat en de Kleiputstraat  is de Knesselarestraat bijzonder breed en zijn 
er geen wegmarkeringen. Dit geeft aanleiding tot een ongeweste snelheidstoename van de 
voertuigen.  

De oplossing 

Het aanbrengen van de nodige signalisatie zodat het voor de automobilist duidelijker wordt 
dat men  zich  in  een  zone  50 bevindt.   Noodzakelijk  is  eveneens  een  snelheidsremmende 
poort voorafgaand aan deze zone. 

Onze aanpak 

N‐VA Beernem vraagt de nodige wegmarkeringen aan te brengen. Daarnaast moet er vanuit 
Knesselare, net zoals vanuit Brugge en Beernem een snelheidsremmende poort gecreëerd.  

 

 

 

 



13. Situatie Wingenesteenweg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het probleem 

Langs de Wingenesteenweg  is het bijzonder gevaarlijk om over  te steken. Er zijn slechts 2 
oversteekplaatsen met  zebrapaden. Behalve dit probleem  is het  kruispunt met de Hubert 
d'Ydewallestraat een dagelijkse oorzaak van verkeershinder. Ondanks het feit dat deze straat 
als  gevaarlijk  wordt  aanzien,  heeft  dit  in  het  verleden  zich  niet  in  feitelijke  ongevallen 
vertaald. Andere gewestwegen worden binnen de provincie prioritair aangepakt. 

De oplossing 

De Wingenesteenweg  is de belangrijkste verkeersader op het grondgebied (los van de E40) 
en verzorgt tevens de ontsluiting van het industriepark. Het is dus te verwachten dat er een 
aanzienlijke hoeveelheid verkeer, ook zwaar verkeer, zal zijn.  

De Wingenesteenweg is echter een gewestweg, waarop de impact van de gemeente relatief 
beperkt  is.  Keuzes m.b.t.  aanpassingen worden  niet  op  de  gemeente  genomen, maar  op 
basis van het “prioritair wegwerken van zwarte punten”. Om tot een veiligere situatie en een 
betere doorstroming te komen is overleg met de hogere overheid nodig. 

Onze aanpak 

N‐VA Beernem erkent de moeilijkheid voor het gemeente om aanpassingen te realiseren op 
deze  weg.  Toch  vragen  wij  om  het  kruispunt met  de  d’Ydewallestraat  en  de  algemene 
veiligheid op te tafel te willen brengen bij de Vlaamse gemeenschap, in het bijzonder bij het 
bekijken van de stationsomgeving. 



14. Het zware gebrul van de Knesselarestraat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het probleem 

Het grootste deel van de Knesselarestraat bestaat nog steeds uit betonplaten. Iedereen kent 
het  zware  gebrul  dat  dit  soort wegen  voortbrengt  als  er  een  auto  over  raast. Als  er  een 
vrachtwagen voorbij buldert, daveren alle huizen van Oedelem tot in Knesselare. Bovendien 
is fietsen langs de Knesselarestraat absoluut niet aangenaam in dit lawaai. 

De oplossing 

Betonwegen  opgebouwd  uit  lange  niet  gewapende  platen  met  uitzetvoegen  zijn  een 
verouderd  concept en vertonen  inderdaad een hoger  rolgeluid dan moderne oplossingen. 
Nochtans  zijn  zij  zeer duurzaam en  kunnen gemakkelijk decennialang meegaan met enkel 
noodzaak aan plaatselijk onderhoud.   Een oplossing voor het  rolgeluid  is niet onmiddellijk 
voorhanden.  Vervangen  door  asfalt  is  onverantwoord  duur  en  plaatselijk  overlagen met 
asfalt  is  omwille  van  reflectiescheurvorming  niet  aangewezen.  Enige  oplossing  is  een 
algemene  reductie  van  de  snelheid  tot  70  km/h.  Verkeersgeluid  bestaat  immers  uit 
motorgeluid en rolgeluid. Zeker dat  laatste  is afhankelijk van de snelheid. Een reductie van 
de maximumsnelheid tot 70 km/h betekent dus een vermindering van het geluid. 

Onze aanpak 

N‐VA  Beernem  vraagt  in  het  kader  van  de  verkeersveiligheid  een  algemene 
snelheidsbeperking  tot  70  km/h.  Deze  beperking  vermindert  ook  geluidsproblemen  langs 
betonwegen. 

 



15. Verkeersoverlast Sint Andreaslaan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het probleem 

Veel mensen parkeren zich op de rijweg om naar de bakker of de supermarkt te gaan, terwijl 
er  kortbij  voldoende  parkeerplaatsen  zijn  in  de  omliggende  straten. Hierdoor  is  kruisend 
verkeer moeilijk en verloopt de doorgang van het verkeer moeizaam. 

De oplossing 

Het  gaat  hier  duidelijk  om  het  grijpen  naar  een  gemaksoplossing  terwijl  er  duidelijk 
voldoende mogelijkheden zijn. Een sensibiliserings‐ en handhavingsbeleid is aan de orde. 

Onze aanpak 

N‐VA  Beernem  vraagt  een  sensibiliserings‐  en  handhavingsbeleid  voor  deze  locatie  op  te 

starten. 

 

 

 

 

 



16. Fietspad Lattenklieverstraat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het probleem 

De Lattenklieversstraat is de belangrijkste straat in Sint Joris. In het gedeelte van deze straat 
tussen de  Sint‐Jorisstraat en de Hoveniersstraat worden  verschillende gevaarlijke  situaties 
gesignaleerd  :  auto’s  die  geparkeerd  staan  op  het  fietspad  waardoor  fietsers  moeten 
uitwijken, auto’s die geparkeerd staan op de  rijbaan waardoor kruisend verkeer niet meer 
mogelijk  is,  moeilijke  doorgang  ter  plaatse  van  de  wegversmallingen  en  frequente 
overtreding van de maximumsnelheid. 

De oplossing 

Op  deze  locatie  zijn  zowel  een  fietspad  als  snelheidsremmende  maatregelen  aanwezig, 

hetgeen  reeds  zeer  positief  is.  Echter,  zowel  sensibilisering  als  handhaving  zijn  op  deze 

locatie  aangewezen. Daarnaast moet  onderzocht worden  op welke manier  kan  tegemoet 

gekomen worden  aan  de  parkeerbehoefte  op  die  locatie,  eventueel  door  gelegenheid  te 

voorzien in het niet bebouwde gedeelte van de straat. 

Onze aanpak 

N‐VA  Beernem  vraagt  handhaving  van  het  verkeersreglement  enerzijds  en  anderzijds  het 

zoeken naar bijkomende parkeergelegenheid in de nabijheid. 

 



17. Oversteekplaats fietsers parking Hubert 
d'Ydewallestraat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het probleem 

Fietsers  die  vanuit  de Hubert  d'Ydewallestraat  naar  het  treinstation willen  (via  de  tunnel 
onder  de  spoorweg)  dwarsen  de  H.  d'Ydewallestraat  ter  hoogte  van  de  afslag  naar  de 
parking in plaats van de verder gelegen voorziene oversteekplaats te gebruiken. Vervolgens 
rijden ze dan tegenrichting op de fietsstrook tot aan de tunnel. 

De oplossing 

Een voorlopig oplossing  is een bijkomende  fietsoversteekplaats en een  fietsstrook naar de 
tunnel  in beide  richtingen voorzien. Uiteraard moet deze  situatie verder  in  functie van de 
herinrichting  van  de  stationsomgeving  bekeken  worden.  De  bekommernis  blijft  hierbij 
uiteraard dezelfde. 

Onze aanpak 

N‐VA  Beernem  vraagt  deze  bekommernis  in  functie  van  de  stationsherinrichting mee  te 
nemen en voorlopig door middel van markering een bijkomende fietsoversteekplaats en een 
fietsstrook aan te brengen. 

 

 



18. Fietspad Beernemstraat/Scherpestraat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het probleem 

Dit  is  een  zeer  gevaarlijk  fietspad,  want  het  is  niet  gescheiden  van  de  rijweg.  Het  is 
bovendien  smal  en  er  zijn  geen markeringen.  Desondanks  wordt  het  veel  gebruik  door 
schoolgaande kinderen en volwassenen in hun woon‐werkverkeer. 

De oplossing 

Op korte termijn zal een inrichting met markering en periodieke afscherming  door paaltjes 
of rasters de bescherming van de fietsers verhogen. Op langere termijn is een herinrichting 
van het fietspad naar de aanbevelingen voor een secundaire weg type II (de Beernemstraat‐
Scherpestraat is van dit type) noodzakelijk. Het betreft dan een vrijliggend fietspad. 

Onze aanpak 

N‐VA Beernem vraagt duidelijke communicatie omtrent de mogelijkheden voor definitieve 
oplossingen  rond  fietsinfrastructuur met  inbegrip  van  een meerjarentiming.  In  tussentijd 
kunnen kleine aanpassingen het veiligheidsniveau verhogen.  

 

 

 



19. Snelheid Hubert d'Ydewallestraat 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Het probleem 

In de Hubert d'Ydewallestraat is de snelheid beperkt tot 50 km/h (bebouwde kom). Er wordt 
ervaren dat deze limiet niet nageleefd wordt op het gedeelte tussen de Wellingstraat en de 
Spoorwegstraat.  

De oplossing 

Een  snelheidsremmende poort  (cfr. Beernemstraat en Bruggestraat  richting Oedelem) kan 
de snelheid matigen. Uiteraard is ook handhaving noodzakelijk. 

Onze aanpak 

N‐VA Beernem vraagt op alle invalswegen een poort te creëren om het binnenrijden van de 
zone 50 te accentueren en vraagt blijvende aandacht voor handhaving. 

 

 

 

 



20. Stationerend verkeer aan het kruispunt van de 
Stationsstraat en de Wingenesteenweg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het probleem 

Ter hoogte van het kruispunt van de Wingenesteenweg en de Stationsstraat is de doorgang 
vaak moeilijk door stationerend verkeer, laden en lossen of slecht geparkeerde wagens. Voor 
het verkeer op de Wingenesteenweg komende vanop de brug  is dit een gevaarlijke situatie 
als de moeilijke doorgang niet tijdig opgemerkt wordt.  

De oplossing 

Hoewel het niet onmiddellijk duidelijk is wat de oorzaak is van deze moeilijke doorgang lijkt 
het onderzoeken van de oorzaken en een consequent handhavingsbeleid aan de orde. 

Onze aanpak 

N‐VA Beernem vraagt een handhavingsbeleid voor deze locatie op te starten. 

 

 

 



21. Fietspad Parkstraat : het gedeelte vanaf 
Akkerstraat tot aan de brug over het kanaal 

Het probleem 

Het niveauverschil tussen het fietspad en de rijweg is te groot en bijgevolg gevaarlijk. 

De oplossing 

Dit fietspad  is oorspronkelijk een verhoogd voetpad, met een hoogteverschil als gevolg. Dit 
nadeel weegt echter niet op tegen de verhoogde veiligheid die het fietspad op deze locatie 
(70  km/h)  biedt.  Eventueel  kan  een  waarschuwingsbord  de  fietsers  voor  deze  situatie 
behoeden.  

22. Veilige oversteek schoolfietsertjes "Ter Bunen"  

Het probleem 

In  de  J.  Creytensstraat moeten  de  schoolgaande  kinderen,  ouders  en  fietsertjes  van  de 
basisschool  Ter  Bunen  laveren  tussen  de  geparkeerde  wagens  bij  het  verlaten  van  de 
schoolpoort.  

De oplossing 

Hoewel deze opmerking terecht  is en  inderdaad tijdens de ochtendlijke en avondlijke spits 
veel al dan niet foutief geparkeerde voertuigen aanwezig zijn, leidt deze drukte wel tot een 
enorme  daling  van  de  snelheid  in  de  Creytensstraat wat  de  veiligheid  dan weer  positief 
beïnvloedt. 

23. Fietspad jachthaven Beernem naar Sint-Joris 

Het probleem 

Betreffend fietspad is op dit ogenblik niet verhard. Voor de recreatieve wandelaar en fietser 
is  dit  prachtig  stukje  natuur  om  veilig  te  fietsen  en  te  wandelen.  Verharden  zou 
mogelijkerwijze motorfietsen en wielertoeristen aantrekken. 

De oplossing 

Deze  situatie  behoeft  geen  aanpassing.  Er wordt  alleen  een  bekommernis  uitgedrukt  ten 
aanzien van een mogelijke aanpassing. 

 

 

 



24. Fietspad kruispunt Hubert d'Ydewallestraat - 
Stationstraat  

Het probleem 

Als je het viaduct over de spoorweg afdaalt met de fiets richting Wingene moet je als fietser 
tweemaal stoppen om de auto's door te laten die rijden naar of komen van Hertsberge. Deze 
wijze  is onlogisch daar het doorrijdend verkeer (hier de fietser) normaal voorrang heeft op 
het afslaande verkeer (de auto). Vele automobilisten weten dit ook niet en stoppen soms om 
de fietser door te laten waar anderen doorrijden. 

De oplossing 

Hoewel  dit  stoppen  als  een  vervelende  situatie  kan worden  beschouwd,  is  het  voorrang 
geven voor de veiligheid positief. 

 

25. Voetpad Beekstraat Oedelem  

Het probleem 

Ter hoogte van het appartementsblok hoek Beekstraat en Haverbilken wordt het voetpad 
langs de Beekstraat gebruikt als rijweg. 

De oplossing 

De  Beekstraat  is  over  grote  lengte  even  breed.  Daarnaast  is  ook  parkeergelegenheid 
voorzien. Dit betekent dat deze overlast zich overal langsheen deze straat kan voordoen. Het 
overal plaatsen  van paaltjes  is dan ook niet opportuun. Een  sensibilisering dringt  zich op. 
Uiteraard dient het niet plaatselijke zware verkeer uit deze straat geweerd.  

 

 

 

Algemene opmerking 

Bij verschillende situaties werden foto’s getoond zonder een expliciet beeld van de onveilige 

situatie of de verkeersovertreding die hiervan aan de basis ligt. Deze keuze is ingegeven uit 

de wens om niet te willen choqueren of betrokkenen aan de schandpaal te willen nagelen, 

maar integendeel constructief te willen meewerken aan een veiliger Beernem. 

 



Algemene visie van N-VA Beernem rond mobiliteit en 
verkeersveiligheid 

Bij alle voorgaande punten werden oplossingen ad hoc geformuleerd. Toch blijken duidelijk 

steeds weer dezelfde problemen op verschillende plaatsen  in de gemeente aangehaald  te 

worden. Omwille hiervan wordt hierna kort de visie van N‐VA Beernem omtrent veiligheid 

en mobiliteit toegelicht, die de geformuleerde oplossingen verder kadert. 

 streven naar een vlotte mobiliteit met verlichten van de druk op de woonkernen, dit kan 

worden gerealiseerd door :  

- mobiliteit  binnen  de  kernen  uitsluitend  af  te  stemmen  op  lokaal  en 

bovenlokaal verkeer  

- alternatieve routes voor doorgaand zwaar verkeer duidelijker aan te geven 

- ontradende maatregelen voor doorgaand zwaar verkeer 

- waar mogelijk verbieden van doorgaand zwaar verkeer 

- mobiliteit aan de schoolpoorten verbeteren (bijvoorbeeld ander regime op de 

drukke schoolmomenten) 

 

 streven  naar  een  veiliger  schoolomgeving  voor  alle  scholen,  gedifferentieerd  voor  elke 

school met opmaak van risico’s en plan van aanpak voor elke school afzonderlijk, grootste 

uitdaging = gemeenteschool Oedelem 

suggestie 1 : integratie in een lussysteem voor Oedelem 

suggestie 2 : ontsluiten school aan de achterzijde 

 

 streven  naar  een  verdere  verbetering  van  de  verkeersveiligheid  door  allereerst  een 

oplijsting van de prioritair aan te pakken situaties per deelgemeente en inventarisatie van 

de  aangegeven  ongevallen,  niet  limitatief  zijn  onder  meer  volgende  maatregelen  te 

nemen  

- snelheid matigen =  zoveel mogelijk 30km/u  in bebouwde kom en overal 70 

km/u daarbuiten 

- duidelijk grenzen bebouwde kom aangeven waar dit nog niet is gebeurd met 

poorten 

- duidelijke afscheiding fietspaden/ voetpaden en  rijweg 

 

De visie van N‐VA Beernem op verkeersveiligheid,  leefbaarheid en mobiliteit kadert binnen 

de algemene visie van N‐VA op het thema. Hierbij wordt vertrokken van het KNIK principe.  

De  N‐VA  streeft  immers  naar  een  duurzame  mobiliteit  op  basis  van  vier  concrete 

bouwstenen : (1) kwaliteit (2) netwerken, (3) iedereen en (4) knooppunten. Met deze KNIK‐

norm  willen  we  streven  naar  betrouwbare  en  voorspelbare  verplaatsingen  voor  alle 



weggebruikers. Een herkenbare kwaliteitsnorm moet vertrouwen geven  in de meerwaarde 

die overheidsoptreden in het complexe mobiliteitssysteem kan opleveren.  

De meerderheid van de concrete voorstellen die  in dit document zijn opgenomen zijn niets 

minder dan de invulling van dit principe.  

Uitgangspunt  daarbij  is  dat  netwerken  voor  de  auto,  openbaar  vervoer,  voetgangers  en 

fietsers zodanig worden opgezet, dat deze vervoerswijzen elkaar optimaal aanvullen en voor 

verplaatsingen in de gemeente goede alternatieven zijn. Veiligheid en doorstroming hebben 

daarbij de belangrijkste prioriteit.  

 


