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1. Vooraf 
 

De bevolking van de Vlaamse gemeenschap is – zeker in meer rurale gebieden – aan een 

snelle vergrijzing onderhevig. Voor Oosterzele geldt dit overduidelijk. 

Vergrijzing, een oudere bevolking, leidt tot andere noden, andere verzuchtingen, andere 

perspectieven en m.a.w. tot een aangepast gemeentebeleid.  

Senioren zijn per definitie – en dat is in Oosterzele zeker niet anders – rustige, dankbare 

mensen, die met veel ervaring en vaak ook veel kennis, hun omgeving observeren, gevoelig 

zijn voor wat goed gaat, maar tegelijk ook kritisch zijn voor wat fout loopt of dreigt te lopen. 

Onder meer veiligheid, mobiliteit en gezondheid, zijn elementen die door senioren als 

uitermate belangrijk worden ervaren.  

Een seniorenraad heeft als doel het contact en het overleg te bevorderen tussen de 

verenigingen/groeperingen van senioren, individuele senioren en het gemeentebestuur. Zij 

kan op verzoek van derden- of op eigen initiatief advies uitbrengen of voorstellen doen 

aangaande problemen die verband houden met het seniorenbeleid. De geformuleerde 

problemen en adviezen worden overgemaakt aan het College van Burgemeester en 

Schepenen, het OCMW of andere beleids- en private instanties die relevant zijn voor de 

senioren. 

En toch loopt niet alles altijd zonder problemen. Senioren voelen zich te vaak buitenspel 

gezet en dat zowel op de arbeidsmarkt, in de politiek als in de samenleving. Senioren willen 

nochtans meedenken, ondersteunen, invloed uitoefenen en hun belangen verdedigen.  

De seniorenraad van Oosterzele wenst dit onder meer te doen via participatie aan het beleid 

en in dit concreet geval door het helpen van de gemeente bij het detecteren van problemen, 

het melden van verbeterpunten en tenslotte ook het formuleren van nuttige adviezen.  

Deze studie die aan alle gemeenteraadsleden wordt bezorgd, beantwoordt ten volle aan 

voormelde ambitie. 

  



4 
 

 

2. Doel van het initiatief  
 

De seniorenraad van Oosterzele, een erkende adviesraad overigens, wenst m.a.w. via deze 

studie, en in het belang van de gemeente, een steentje bij te dragen aan de staat van de 

wegenis en aan veiligheid op de weg.    

In 2003 werkte de toenmalige seniorenraad onder voorzitterschap van Willy Bockstaele ten 

behoeve van de gemeente en namens de seniorenraad een ‘Aanbevelingsboek” uit waarin 

gefocust werd op 4 items, te weten: 

 Verkeer 

 Veiligheid 

 Mobiliteit 

 Sluikstorten 

 

Voormeld aanbevelingsboek werd in mei 2003 bezorgd aan het toenmalige college van 

burgemeester en schepenen. 

 

Om in 2003 de nodige informatie over voormelde thema’s te verwerven, werden senioren 

vanuit elk van de 6 deelgemeenten bevraagd. De resultaten van deze bevraging werden 

naderhand in overzichtelijke tabellen samengevat en waar nodig toegelicht. Een 

verdienstelijk document, waarop helaas niet echt veel reactie kwam vanwege het 

gemeentebestuur. Wel stellen we vast dat naderhand bepaalde heikele punten ter harte 

werden genomen. Aan vele andere werd geen gevolg gegeven. 

 

We schrijven vandaag 2017. De huidige seniorenraad wenst de oefening die 14 jaar geleden 

werd gemaakt te hernemen, zij het met andere accenten en vooral gefocust op onder meer 

de staat van de wegen, de veiligheid en het verkeer op de voornaamste verkeersassen van 

Oosterzele.  

Ook dit keer wordt/werd gewerkt met een enquête. Die gebeurde uiteraard vooral onder de 

senioren, maar dit keer werden ook niet senioren benaderd en bevraagd. Ook bij een aantal 

jonge gezinnen en actieve (lees jongere) Oosterzelenaren werd gepeild naar hun oordeel over 

de straat waarin ze wonen. 

De seniorenraad is zich terdege bewust van het feit dat het hier geen wetenschappelijke 

studie betreft, dat vaststellingen door bewoners van de gemeente altijd een percentage 

perceptie in zich dragen. Evenzeer zullen ongetwijfeld kleine persoonlijke frustraties en/of 

desiderata van een aantal bewoners, de rapportering door de respondent kleuren. Toch mag 

met redelijke zekerheid worden gesteld dat wat in dit rapport wordt vermeld nauw aansluit 

bij de feiten en een vrij betrouwbaar beeld geeft van wat mensen in hun omgeving vaststellen 

en hoe ze dat ervaren. 
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Voormelde bevraging gebeurde in november – december 2016. De resultaten van de 

bevraging werden ingebracht en verwerkt in januari – februari 2017. 

Ze werden dit keer niet in tabelvorm verwerkt. Er werd ditmaal geopteerd voor een 

uitgeschreven analyse, waarbij er per deelgemeente voor de geselecteerde straten een 

samenvatting wordt gebracht van de voornaamste problemen, bekommernissen, 

verbeterpunten, enz. 

De studie wordt afgerond met een aantal ‘vrijblijvende’ conclusies en aanbevelingen. De 

seniorenraad is er immers van overtuigd dat hij als erkend adviesorgaan op deze wijze de 

gemeente elementen aanreikt om waar nodig bij te sturen.  

We weten uiteraard dat koken geld kost en dat niet alles in een paar maanden kan worden 

bijgespijkerd, maar tegelijk weten we dat veiligheid op- en netheid van de weg een 

verantwoorde prijs heeft.  

Opdat het door de seniorenraad geleverde werk niet vergeefs zou zijn en omdat de leden 

van de seniorenraad graag feedback wensen te geven aan hun achterban (de 

Oosterzeelse senioren), wordt van de gemeenteraad verwacht dat er in het najaar (dus 

voor 1 oktober 2017) een zinvolle reactie op dit document naar de seniorenraad toe wordt 

geformuleerd. 
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3. Aanpak 
 

3.1. Werkgroepen 
 

Omdat het doel wat de seniorenraad zich stelt niet min is, werd in de schoot van de 

seniorenraad een werkgroep geïnstalleerd. Die werkgroep kwam 3 keer samen en bereidde 

de vragenlijst voor, besprak de te volgen strategie om maximaal resultaat te boeken uit de 

bevraging en verdeelde onder de leden van de werkgroep de lijst van de bevragen straten in 

de onderscheiden deelgemeenten. 

De werkgroep bestond uit volgende personen: 

Balegem: 

 Jos Storms (voorzitter seniorenraad) 

 Achiel De Moerloose 

 

Gijzenzele: 

 Willy Bockstaele   

 

Oosterzele: 

 Guido Vervust   

 Hubert Van De Vijver 

 Raoul Vandekerckhove 

 

Landskouter: 

 

 André Roegiers   

 

Scheldewindeke 

 Marcel Brackenier  (Omdat Marcel Brackenier wegens medische reden evenwel niet op 

pad kon gaan, werden voor Scheldewindeke de enquêtedocumenten bedeeld door Daniël 

Kielemoes en Orville Cottenie) 

 

Moortsele  

 Paul Cottenie (die tegelijk ook fungeerde als verslaggever + algemeen coördinator 

werkgroep) 
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Voor elke deelgemeente werd een coördinator (of een paar coördinatoren) aangesteld die 

moest instaan voor het bedelen van de enquêteformulieren, het inzamelen van de informatie 

(ingevulde formulieren), het bezorgen van alle gegevens (liefst digitaal) aan Paul, enz. 

De coördinatoren konden zich laten assisteren door andere senioren en op die manier aan 

taakverdeling doen. 

Bij de bevraging werden, zoals hoger reeds vermeld, niet alleen senioren, maar ook andere 

bewoners (jonge gezinnen, interessante bewoners, winkeliers, scholen, …) van de 

desbetreffende straten gecontacteerd en bevraagd. Dit met de bedoeling een breed 

gedragen visie (en dus niet enkel vanuit de invalshoek van senioren) te bekomen. 

Per deelgemeente werden de voornaamste (meest relevante) straten weerhouden voor 

enquêtering en plaatselijk onderzoek.  

In de mate van het mogelijke werd voor elke geselecteerde straat ook fotomateriaal 

aangeleverd waarop desgevallend pijnpunten en tekortkomingen duidelijk in beeld worden 

gebracht. Hierbij werd uiteraard de wet op de privacy gerespecteerd. 

Eens alle informatie verwerkt in een globaal document werd het nog eens door de leden van 

de werkgroep grondig doorgenomen en nagelezen. Dit teneinde storende fouten of 

onjuistheden te vermijden. 

Het eindrapport werd tenslotte nog eens voorgelegd en toegelicht aan de voltallige 

seniorenraad met de bedoeling dat het nadien door de voorzitter, Jos Storms, bezorgd zou 

worden aan alle gemeentelijke fracties. 

De gemeenteraad wordt uitgenodigd om binnen de 6 maanden te reageren op het hen 

bezorgde document. 

 

3.2. Vragenlijst 
 

Om een uniforme enquêtering te bekomen werd gewerkt met een vragenlijst waarmee de 

leden van de werkgroep elk voor zich de hen toegewezen straten zouden bevragen. 

Bevraging waarbij – en dit was eerder een streven – minstens 3 personen per straat dienden 

te worden gecontacteerd.  

De vragenlijst werd bij overhandiging zoveel als mogelijk door de enquêteurs aan de 

respondenten kort toegelicht en naderhand (enkele dagen of een paar weken later) terug 

opgehaald. Zo gewenst mochten de respondenten ook digitaal en via internet hun 

antwoorden bezorgen aan één van de leden van de werkgroep. Dat gebeurde in zeer 

beperkte mate. 

Waar mogelijk (en afhankelijk van de enquêteur) werden ook foto’s genomen van 

probleemplaatsen. Een beeld zegt immers vaak meer dan vele woorden. 
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3.3. Timing   

 
o Op de vergadering van de werkgroep dd. 24.10 werd het enquêtedocument na 

bespreking gefinaliseerd en goedgekeurd. 

o Door de secretaris van de seniorenraad werd het goedgekeurde enquêtedocument in 

de nodige aantallen gekopieerd en aan elk van de enquêteurs bezorgd. 

o Die bezorgden op hun beurt voor 31 december 2016 de ingevulde documenten aan 

Paul Cottenie. 

o Paul stond in voor het verwerken en inbrengen van alle gegevens. Dit resulteerde in 

een ontwerp van rapport dat nog eens digitaal aan alle leden van de werkgroep werd 

bezorgd.  

o Voor 31.01.2017 bezorgde Paul aan alle leden van de werkgroep + aan de voorzitter en 

de secretaris van de seniorenraad het ontwerp van eindrapport 

o Op 13 februari 2017 werd in de schoot van de werkgroep een laatste lezing gehouden 

van de ontwerpnota.  

o Begin maart tenslotte werd de nota ter kennisneming voorgelegd aan de voltallige 

seniorenraad. Aansluitend werd het door de voorzitter van de seniorenraad bezorgd 

aan alle politieke fracties in de gemeenteraad. 

o De gemeenteraad wordt verzocht uiterlijk eind september 2017 te reageren. 

 

3.4. Welke straten werden in het onderzoek betrokken? 

 

Oosterzele (verantwoordelijken: Guido Vervust, Raoul Vandekerckhove en Hubert Van De 

Vijver) 

o Geraadsbergse steenweg 

o Keiberg 

o Dorp  

o Windekekouter 

o Houtemstraat 

o Heistraat 

o Reigerstraat 

o Bavegemstraat - Hoogbavegem straat 

o Merebaaistraat 

o Kwaadbeek 

o Moortelbosstraat 

o Meerstraat 

o Voordries 

o Achterdries 

o Groenweg 

o Korte Ambachtstraat 

o N42 
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Scheldewindeke (verantwoordelijke: Marcel Brackenier) 

o Stationsstraat 

o Hofkouter + omgeving 

o Pastoor de Vosstraat 

o Lange-Munte 

o Gaversesteenweg 

o Pelgrim 

o Van Thorenburglaan 

o Oude Heirbaan 
 

Balegem (verantwoordelijken: Achiel De Moerloose, Jos Storms) 

o Poststraat.                                       

o Boerestraat.                                    

o Vrijhem.                                            

o Molenstraat                                    

o Gootje.                                             

o Kalle.                                                  

o Meerlaanstraat.  

o Rooigemstraat 

o Berg  

o Broek  

o Geraardsbergse Steenweg 

o Kattenberg  

o Balegemstraat 

o N42 
 

Gijzenzele (verantwoordelijke: Willy Bockstaele) 

o Hoogstraat,  

o Gijzenzelestraat,  

o Schoolstraat,  

o Kerkstraat,  

o Langestraat,  

o Brielstraat,  

o Korte brielstraat,  

o St; Lievenstraat 

o N42 
 

Landskouter (verantwoordelijke: André Roegiers)  

o Aalmoezenijestraat 

o Bakkerstraat 
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o Geraardbersesteenweg 

o Lembergestraat 

o Rooberg 

o Stuivenberg 
 

Moortsele (verantwoordelijke: Paul Cottenie) 

o Vijverstraat 

o Moortselestraat 

o Rollebaan 

o Kloosterstraat 

o Tramstraat  
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4. Gehanteerde vragenlijst 
 

Om de lezer duidelijk te maken over welke items de enquête werd gevoerd, volgt hieronder 

een overzicht van de gestelde vragen: 

 

Algemene informatie: 

o Deelgemeente: 

o Naam van de coördinator(en): 

o Periode waarbinnen de vaststellingen gebeurden: 

o Naam van de gecontroleerde straat: 

o Facultatief: naam van de geënquêteerde) 
 

Vragen: 

1. Status van de weg 
 

 Gemeenteweg of gewestweg? 

 Zijn er gevaarlijke kruispunten? Ja/Nee 

o Zo ja: graag opsommen en zo mogelijk ook toelichten. 

 Aanwezigheid van winkels? Zo ja, hoeveel? 

 Aanwezigheid van bank(en)? Zo ja, hoeveel? 

 Aanwezigheid van scholen? Welke? 

 Aanwezigheid van openbare gebouwen (bibliotheek, OCMW, gemeentehuis, 

sporthal, …)? 

 Andere locaties in de straat die geregeld door publiek worden betreden 

(feestzalen, kerk, markt, wekelijks kraam, …)? 

 Zebrapaden?  

o Zo ja, op de meest geschikte/noodzakelijke plaatsen? 

 De straat is in beton, tarmac, kasseien, …? 

 Staat van de weg: schrappen wat niet past. 

o Zeer goed? 

o Goed? 

o Belabberd? 

o Beschrijf de gebreken 

 Fietspad(en)? Ja/Nee 

 Staat van het fietspad (schrappen wat niet past) 

o Zeer goed? 

o Goed? 

o Belabberd? 

o Beschrijf de gebreken 
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 Is het fietspad veilig te onderscheiden van de autoweg? Ja/Nee 

 Zijn er in de straat fietssuggestiestroken? Ja/Nee 

o Zo ja, zijn die naar uw mening veiligheidsbevorderend? 

o Worden ze door parkerende wagens gehinderd? 

 Zijn er voetpaden in de straat? Ja/Nee 

 Zo ja, aard van de voetpaden? (schrappen wat niet past) 

o Verhard? Niet-verhard?  

o Goed onderhouden? Ja/Nee? 

o Beschrijf de gebreken: 

o Breedte voetpad: 

 Voldoende en veilig? 

 Te smal voor rolstoel of kinderwagen? 
 

2. Problematiek snelheid 
 

 Is er bij de bewoners van de straat een aanvoelen dat er vaak te snel wordt 

gereden in de straat? Ja/Nee 

o Zo ja, wenst u verder toe te lichten? 

 Werd voorzien in snelheid remmende ingrepen? Ja/Nee 

o Verkeersdrempels? 

o Obstakels (paaltjes, bloembakken, andere, …)? 

o Ribbels op de weg? 

o Andere …? Welke? 

 Zijn die ingrepen effectief (leveren ze m.a.w. resultaat op)? Ja/Nee 

o Zo nee, graag toelichten. 

 Effect en staat van de verkeersdrempel(s) (schrappen wat niet past) 

o Effectief 

o Geen effect 

o Drempel(s) te laag 

o Drempel(s) te hoog en wellicht niet reglementair 

 Snelheidscontroles (politie – Paul contacteert terzake Yves Asselman) 

o Er gebeuren in de straat geregeld snelheidscontroles? Ja/Nee? 

o Zelden snelheidscontroles? Ja/Nee? 

o Geen of te weinig snelheidscontroles? 

 Wat zijn de piekmomenten van verkeer in de straat? Graag tijdstippen van de dag 

aangeven. 

 Wat zijn de problemen op de piekmomenten? (toelichten) 

 
 

3. Signalisatie en verlichting 
 

 Is de signalisatie duidelijk zichtbaar en werd ze op de juiste plek geplaatst?  

o zo nee, graag toelichten 

 Is ze verwarrend?  
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o zo ja: graag toelichten 

 Is de straat ’s avonds en ‘s nachts genoeg verlicht? Ja/Nee 

o Zo nee: graag toelichten 

 Worden defecte straatlampen tijdig vervangen? Ja/Nee 
 

 

4. Parkeerproblematiek 
 

 Zijn er in de straat geschilderde parkeerstroken voorzien of kan men er vrij 

parkeren? Ja/Nee (schrappen wat niet past) 

Zo ja, volgende vraag beantwoorden: 

o Werden naar uw mening de parkeerplaatsen op de juiste plaatsen 

aangelegd? Ja/Nee? 

o Zo nee, graag toelichten 

 Werd er desgevallend voorzien in parkeerplaatsen voor mindervaliden? Ja/nee 

o Zo ja, worden die enkel gebruikt door mindervaliden of is er vaak sprake 

van bezetting door andere chauffeurs? 

o Zijn er andere problemen te signaleren m.b.t. parkeerplaatsen voor 

mindervaliden? Zo ja, graag toelichten. 

 Verhinderen de parkeerstroken een vlotte doorgang van het verkeer of hebben ze 

een gunstig effect als verkeersremmer? Ja/Nee 

o Zo ja, graag toelichten 

 

 Hinder van parkeerstroken voor bewoners van de straat?  

o Zo ja, graag toelichten. 

 Parkeerproblemen op bepaalde tijdstippen van de dag?  

o Zo ja, welke? 

 Parkeert men vaak op de voetpaden? Ja/Nee 

o Zo ja, wordt dit als hinderlijk ervaren? Licht toe. 

 Worden er andere vormen van hinderlijk parkeren vastgesteld? 
 

 

5. Fietsers 
 

 Is het veilig fietsen in de straat? Ja/Nee 

o Zo nee, graag toelichten. 

 Zo er een school in de straat is: Is het veilig fietsen voor de kinderen bij het naar 

school komen of bij het verlaten van de school? Ja/Nee 

o Zo nee, graag toelichten 

 Is er in de buurt van scholen voldoende coaching door politie of door eigen 

personeel? Ja/Nee 

o Zo nee, graag toelichten. 

 Houden wagenbestuurders voldoende rekening met fietsers? Ja/nee 

o Zo nee, graag toelichten 
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 Is er op bepaalde tijdstippen overlast door groepen wielertoeristen? Ja/Nee  

o Zo ja, wanneer? 

o Wat valt hiertegen naar uw mening te ondernemen? 
 

 

6. Uitzicht van de straat 
 

 De straat oogt: 

o Ordelijk en netjes. Ja/Nee 

 Zo nee: graag toelichten wat er fout loopt. 

o Zijn er hier en daar hinderlijke tekenen van verpaupering, leegstand, verkrotting. 

Ja/Nee 

 Zo nee: graag toelichten. 

 

 

7. Geluidshinder in de straat 
 

 Is er vaak geluidshinder in de straat? Ja/Nee 

o Zo ja: waaraan is die te wijten (toelichten)? 

 Werd hiertegen desgevallend door gemeente al opgetreden? Ja/Nee  

o Zo nee: werd hiervoor de gemeente al gecontacteerd? 

 
 

8. Spoorovergangen en De Lijn 
 

 Is er in de straat een spoorovergang? Ja/Nee 

o Zo ja: stellen zich soms problemen inzake filevorming, veiligheid, …? 

(graag toelichten) 

 Rijdt de bus van De Lijn door de straat?  Ja/Nee 

o Zo ja: Loopt dat vlot? Indien problemen graag toelichten. 
 

 

9. Markt, handelszaken, schoolomgeving, postkantoor, andere, … 
 

 Stellen zich problemen in de buurt van voormelde locaties? Ja/Nee 

o Zo ja: welke? 
 

     10. Wateroverlast, modder, slijk, zwerfvuil, … 

 
 Wordt in de straat bij zware neerslag wateroverlast vastgesteld? Ja/Nee 

o Zo ja: graag aangeven waar precies 

 Zijn er bij zware neerslag problemen met modder, …? Ja/Nee 

o Zo ja: graag aangeven waar precies. 

 Is er in de straat een probleem van zwerfvuil? Ja/Nee? 
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o Zo ja: graag toelichten en plaatsopgave 
 

     11.De gemeente 

 
 Bent u tevreden met de wijze waarop de gemeente inzake wegenis de zaken 

aanpakt? Ja/Nee 

o Zo nee: graag toelichten 

 Neemt u contact op met de gemeente wanneer zich problemen stellen? Ja/Nee? 

 Met wie: 

o De burgemeester? 

o De betrokken schepen? 

o De betrokken gemeentelijke dienst of ambtenaar? 

o Een raadslid in uw dorp? 

o Andere personen? 

 Hebt u het gevoel dat de gemeente correct en snel reageert op gestelde vragen 

en aangebrachte problemen? Ja/nee 

o Zo nee: graag toelichten 

 Hebt u het gevoel dat er al eens sprake is van favoritisme (vriendjespolitiek), 

waarbij bepaalde bewoners van de straat door de gemeente beter en sneller 

bediend worden op hun vragen? Ja/Nee 

o Zo ja: graag toelichten 

 Is er naar uw mening voldoende inspraak van de burger mogelijk wanneer de 

gemeente bepaalde werken uitvoert? Ja/Nee. 

o Zo nee: graag toelichten 
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5. Resultaten bevraging  
 

Wat de verwerking van de bevragingsresultaten betreft, beperken we ons voor elke straat op 

de door de respondenten aangegeven bevindingen en probleem- en/of aandachtspunten. 

De meeste heikele punten – dus de punten waarvoor in het bijzonder de aandacht van de 

gemeenteraad wordt gevraagd – worden in vette letter weergegeven. 

 

5.1. Moortsele 

 

Vijverstraat 

o Status van de weg: 

o Delicaat kruispunt Vijverstraat – Rollebaan ter hoogte dorpskern 

o Staat van de weg: goed 

o Staat van het fietspad: zeer goed 

o Moet evenwel gedeeld worden met voetgangers, want voetpad aan de zijde 

van de woningen (links gelegen bekeken vanuit het centrum van het dorp) 

is een ramp. Niveauverschillen, los grind, grasberm met putten, …  (zie 

foto’s hieronder) 
 

 

 



17 
 

 

o Voormeld voetpad en fietspad zijn niet van mekaar gescheiden – dit leidt tot 

onveiligheid. Daarom gewenst om een blauw rond verkeersbord aan te 

brengen dat aangeeft dat het fietspad ook door voetgangers kan/mag worden 

gebruikt. 

o Fietspad wordt overigens slecht onderhoud. Is vaak voor een kwart 

overgroeid met onkruid. (zie foto onder) 

 

 
 

o Het ware nuttig om dichter bij de dorpskern fietssuggestiestroken aan te 

brengen. 

o Voetpad in combinatie met tegenliggende fietsers onveilig voor 

rolstoelgebruikers en kinderwagens. 

o Er is één zebrapad in het begin van de straat t.h.v. huisnummer 3, maar er 

zouden er best nog een aantal bijkomen: t.h.v. de toegang naar de nieuwe 

wijk aan de Vijverhoek.  

o Zebrapad is overigens onvoldoende zichtbaar: gevaar! 

o Problematiek snelheid: 
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o Er wordt te snel gereden. Vooral door wagens komend uit de richting van 

Bottelare. 

o Vraag naar snelheid remmende maatregelen (drempels). De enige 

verkeersdrempel t.h.v. van de Vijverhoek + het verkeersplatform in de 

dorpskom zijn ontoereikend. 

o Vaak wijken haastige automobilisten uit over het voetpad. 

o Vraag om meer snelheidscontroles 

o Piekmomenten verkeer: tussen 7 - 8.30 uur en 16.30 – 18.30 uur 

o Signalisatie en verlichting 

o Geen problemen gemeld 

o Parkeerproblematiek 

o Men parkeert overal: op straat, op de bermen, op de opritten, enz. Dit is 

echt gevaarlijk voor voetgangers die daardoor immers verplicht worden op 

straat te lopen. 

o Bij begrafenissen wordt massaal op de stoep geparkeerd. Graag paaltjes 

aanbrengen om dit te verhinderen. 

o Fietsers 

o Wagenbestuurders soms te weinig aandachtig voor zwakke weggebruikers 

(fietsers) 

o Ledverlichting graag uitbreiden 

o Uitzicht van de straat 

o OK, maar graag wat meer groenbeplanting 

o Geluidshinder  

o Ja, waar klinkers en ook ter hoogte van drempels 

o Spoorovergangen en De Lijn 

o Bussen van De Lijn rijden soms te snel – geeft trillingen 

o Markt, handelszaken, schoolomgeving, postkantoor, andere … 

o Nihil 

o Wateroverlast, modder, slijk, zwerfvuil 

o Veel zwerfvuil op de berm naast het fietspad 

o Contact met de gemeente  

o De indruk leeft dat de gemeente de moed niet heeft om snelheid remmende 

maatregelen te nemen. 

o Bij problemen neemt men contact op met de betrokken gemeentelijke dienst 

of ambtenaar. Maar vaak krijgt men geen antwoord of gevolg 

o Het gevoel leeft dat er toch sprake is van favoritisme: bij sommigen strooit 

men grind, bij anderen niet. Bij sommigen creëert men parkeerplaatsen in 

de berm en moeten de voetgangers op straat lopen. 

o De werking van de verkeerscommissie wordt als nogal wazig omschreven. 

 

Tramstraat  

o Status van de weg: 

o Staat van de weg vrij goed 
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o Delicaat kruispunt Tramstraat ter hoogte huisnummer 34 + oversteken 

Rollebaan als auto’s te snel van links komen aangereden. 

o Staat van de weg: goed 

o Geen fietspad 

o Geen voetpaden – is toch aandachtspunt vooral voor rolstoelgebruikers  en 

kinderwagens. 

o Een aantal bewoners van de Tramstraat (overigens niet alleen in de 

Tramstraat) hebben de kwalijke gewoonte om ter hoogte van hun 

eigendom, langs de straat, paaltjes of aanplanting (huisnummer 7) te 

plaatsen om auto’s te verhinderen zich daar te parkeren. In hoeverre dit 

juridisch kan/mag is de vraag. Bovendien hinderen ze met die paaltjes ook 

wagens die (op een éénvaksweg) moeten uitwijken voor een tegenligger. 

Dit is een typisch voorbeeld van het egoïsme van deze tijd. 

o Een respondent maakt gewag van vriendjespolitiek waarbij de gemeente 

recent ter hoogte van bepaalde bewoners een keurig uitgewerkt voetpad 

heeft aangelegd, op andere plaatsen en voor andere bewoners was er 

kennelijk geen geld meer om bvb. een aantal grasdallen te plaatsen (kleine 

Tramstraat). 
o Berm is begaanbaar behalve aan huisnummer 5 - 7. Dit wordt als hinderlijk 

ervaren. (zie foto) 

 

 

 

o Problematiek snelheid: 

o Er wordt soms te snel gereden 

o Signalisatie en verlichting 

o Er werd bij de gemeente herhaaldelijke mondeling en schriftelijk gevraagd 

om ter hoogte van het inrijden van de Tramstraat aan nummer 34 het bord 

“verboden voor voertuigen boven de 3.5 ton” te plaatsen. Tot op heden 

zonder enig gevolg. 

o Parkeerproblematiek 
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o Geen problemen gemeld 

o Fietsers 

o Geen problemen gemeld 

o Of toch, hinder met georganiseerde motorrijders die in grote groepen door de 

straat rijden 

o Status van de weg: 

o OK 

o Uitzicht van de straat 

o OK 

o Geluidshinder  

o Geen problemen gemeld 

o Spoorovergangen en De Lijn 

o Niet van toepassing 

o Markt, handelszaken, schoolomgeving, postkantoor, andere … 

o Nihil 

o Wateroverlast, modder, slijk, zwerfvuil 

o Geen problemen gemeld 

o Contact met de gemeente  

o Geen problemen gemeld 

o Bij problemen neemt men contact op met de betrokken gemeentelijke dienst 

of ambtenaar. 

 

Rollebaan 

o Status van de weg: 

o Delicaat kruispunt: 

 met Tramstraat – Hier is het plaatsen van een spiegel noodzakelijk. 

 Met oversteekplaats op het dorp (kruispunt Vijverstraat, 

Moortselestraat) 

o Staat van de weg: goed 

o Geen fietspad 

o Slechts ten delen voetpad – dit leidt tot onveiligheid 

o Voetpaden worden slechts matig onderhouden 

o Breedte van het voetpad ontoereikend, dus niet erg veilig 

o Veiligheid 

o Het voetpad wordt vaak op storende en gevaarlijke wijze gebruikt als 

parkeerstrook voor auto’s. Daarbij worden de geschilderde vakken niet 

gerespecteerd. Voetgangers moeten het voetpad op bepaalde plaatsen 

verlaten om op de weg verder te stappen. Voor rolstoelgebruikers en 

mensen met een kinderwagen is de situatie nog hachelijker. Dit kan/mag 

natuurlijk niet. De gemeente kent de problematiek maar handelt niet. 

Vraag aan de gemeente om hiertegen krachtdadig op te treden. (zie foto’s 

onder) 
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o Problematiek snelheid: 

o Er wordt door een aantal mensen te snel gereden. 

o Er is een verkeersdrempel ter hoogte van het kruispunt met de Tramstraat. 

Het effect hiervan is miniem. 

o Er zijn meer ingrepen nodig. 

o Signalisatie en verlichting 

o Geen problemen gemeld 

o Parkeerproblematiek 

o Zie hoger – veel hinder – ook vaak wildparkeren 

o De problematiek wordt wel erg groot wanneer er voetbaltrainingen zijn of 

er voetbalwedstrijden doorgaan. Het wordt dan zelfs voor wagens vaak 

moeilijk door te rijden. 
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o Bepaalde inritten van woningen worden gehinderd door geparkeerde wagens. 

Recente ingrepen zoals het verharden van opritten en het leggen van 

grasdallen dwingen voetgangers meer en meer om op straat te lopen. Dit in 

combinatie met de onaangepaste snelheid van bepaalde chauffeurs is 

gevaarlijk. 

o Een aantal bewoners van de straat kunnen perfect op hun eigendom parkeren, 

maar doen dat niet en verminderen daardoor de parkeerruimte voor anderen. 

o Er wordt al te vaak geparkeerd in de verkeerde rijrichting 

o Fietsers 

o De straat is erg onveilig voor fietsers  

o Uitzicht van de straat 

o OK 

o Geluidshinder  

o Geen probleem 

o Wateroverlast, modder, slijk, zwerfvuil 

o Uitzonderlijk wel  

o Contact met de gemeente  

o Niet altijd evident. Vaak moet men meerdere malen bellen. 

o Bij problemen nemen sommigen contact op met de betrokken dienst of 

ambtenaar, anderen met de betrokken schepen. 

 

Moortselestraat  

o Status van de weg: 

o Delicate kruispunten: 

 Op- en afrit van Stationsplein 

 Kruispunt met de Kasteelstraat 

o Staat van de weg: zeer goed – maar wanneer wordt eindelijk werk gemaakt 

van het herstellen van de brug over de Molenbeek? Legt hypotheek op de 

veiligheid. (zie foto onder) 
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o Geen fietspad 

o Voetpaden op een aantal plaatsen te smal voor rolstoel of kinderwagen. 

Dit is uitdrukkelijk het geval ter hoogte van de voetweg die de 

Moortselestraat verbindt met de Rollebaan. Daar is het voetpad net één 

dal breed. (zie foto hieronder) 

 

 

 

o Zebrapaden ontbreken nog 

o Voetpad in combinatie met tegenliggende fietsers onveilig voor 

rolstoelgebruikers en kinderwagens. 

o Problematiek snelheid: 

o Er wordt te snel gereden 

o De auto’s lanceren zich vanop de Van Thorenburglaan en “vliegen” over de 

spoorweg de Moortselestraat door. 

o De versmalling (tijdelijke proefopstelling) zorgt voor minder vlot 

doorstromend verkeer. Dus niet voordelig. 

o Meer snelheid remmende maatregelen zijn nodig (ter hoogte van de brug 

over de beek en/of het stationsplein. Ook meer controle is gewenst. 

o Signalisatie en verlichting 

o Geen problemen gemeld 

o Parkeerproblematiek 

o De parkeerstroken ter hoogte van straatnummer 4 leveren (in combinatie 

met de parking voor de Lijnbus veel gevaar op. Het verkeer stremt er (zeker 

wanneer de slagbomen gesloten zijn en nadien weer opengaan) bijwijlen 

en creëert dan zeer onveilige toestanden voor de wagens die het spoor 

moeten oversteken (zie foto’s onder). 

o De aanwezigheid van 2 cafés op het Tramplein + mogelijkerwijze op termijn 

nog een handelszaak of appartementenblok waar nu de Wellington staat, 

zal in toenemende en op onhoudbare wijze resulteren in een afname van 

de parkeercapaciteit. Dat zal de parkeerdruk in de Moortselestraat sterk 

doen toenemen. 
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o Fietsers 

o De straat is erg onveilig voor fietsers  

o Uitzicht van de straat 

o Ter hoogte van de woning waarin vroeger De Kiem huisde is er sprake van 

echte verwaarlozing van de gebouwen langs de straat. Dit leidt tot visuele 

vervuiling van de dorpskern. De gemeente mag de eigenaars een seintje 

geven dat dit echt niet zo kan. (zie foto’s hieronder) 
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o Geluidshinder  

o De straat is erg onveilig voor fietsers  

o Spoorovergangen en De Lijn 

o Zie hoger  

o Nood aan zebrapad ter hoogte van spoorovergang (huisnummer 2) 

o Markt, handelszaken, schoolomgeving, postkantoor, andere … 

o Nihil 

o Wateroverlast, modder, slijk, zwerfvuil 



26 
 

o Sinds de heraanleg van de straat nog steeds water in vele kelders 

o Bij veel regen treedt Molenbeek nog buiten haar oevers. Situatie is veel 

verbeterd sinds de aanleg van het waterbekken en kan wellicht verder 

verbeteren eens de collectorwerken volledig zijn afgewerkt. 

o Contact met de gemeente  

o Geen problemen gemeld 

o Bij problemen neemt men contact op met de betrokken schepen 

 

Kloosterstraat  

o Status van de weg: 

o Delicaat kruispunt Vijverstraat – Rollebaan ter hoogte dorpskern 

o Staat van de weg: goed, hoewel toch enkele gebroken betonvakken 

o Aanwezigheid van de Vrije Basisschool De Bloesem 

o Wordt ook vaak betreden: de lokalen van de Heemkring 

o Er is een zebrapad ter hoogte van de school 

o Geen fietspad 

o Voetpaden OK  

o Problematiek snelheid: 

o Er wordt te snel gereden 

o Vraag om snelheid remmende maatregelen (drempels?) 

o Anderzijds is de bestaande drempel te hoog, wat leidt tot harde kloppen 

wanneer wagens daarover rijden. 

o Vraag om meer snelheidscontroles 

o Piekmomenten verkeer: tussen 7 - 8.30 uur en 16.30 – 18.30 uur 

o Te druk wanneer kinderen worden afgezet aan de school of worden opgehaald 

aan school 

o Signalisatie en verlichting 

o Geen problemen gemeld 

o Parkeerproblematiek 

o Ja, aan het einde van een schooldag 

o Ouders parkeren te vaak op het voetpad, wat gevaarlijk is voor de 

voetgangers. Ouders worden gesensibiliseerd, maar met matig succes 

o Fietsers 

o Er zijn geen fietspaden 

o Wagenbestuurders soms te weinig aandachtig voor zwakke weggebruikers 

(fietsers) 

o Politie zegt dat ze doet wat ze kan. 

o Tijdens het weekend is er wat overlast van wielertoeristen 

o Uitzicht van de straat 

o OK 

o Geluidshinder  

o Geen problemen gemeld 

o Spoorovergangen en De Lijn 
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o Overgang Bakkerstraat - Kloosterstraat 

o Markt, handelszaken, schoolomgeving, postkantoor, andere … 

o VBS De Bloesem 

o Wateroverlast, modder, slijk, zwerfvuil 

o Ja vooral zwerfvuil, blikjes, enz.  

o Contact met de gemeente  

o Geen problemen gemeld 

o Bij problemen neemt men contact op met de betrokken gemeentelijke dienst 

of ambtenaar. 
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5.2. Gijzenzele 

 

Ravenstraat 

o Status van de weg: 

o Zeer goed 

o Geen zebrapaden 

o Geen fietspad 

o Voetpaden geen opmerkingen 

o Problematiek snelheid: 

o Geen probleem gesignaleerd 

o Parkeerproblematiek 

o Geen problemen gemeld 

o Fietsers 

o Geen problemen gemeld 

o Uitzicht van de straat 

o OK 

o Geluidshinder  

o Geen problemen gemeld 

o Spoorovergangen en De Lijn 

o Niet van toepassing 

o Markt, handelszaken, schoolomgeving, postkantoor, andere … 

o Nihil 

o Wateroverlast, modder, slijk, zwerfvuil 

o Geen problemen gemeld 

o Contact met de gemeente  

o Geen problemen gemeld 

o Bij problemen neemt men contact op met de burgemeester 

 

Sint Lievenstraat 

o Status van de weg: 

o Goed 

o Geen zebrapaden 

o Geen fietspad 

o Geen voetpaden  

o Problematiek snelheid: 

o Nood aan meer snelheidscontroles 

o Parkeerproblematiek 

o Geen problemen gemeld 

o Fietsers 

o Geen problemen gemeld 

o Uitzicht van de straat 
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o OK 

o Geluidshinder  

o Geen problemen gemeld 

o Spoorovergangen en De Lijn 

o Niet van toepassing 

o Markt, handelszaken, schoolomgeving, postkantoor, andere … 

o Nihil 

o Wateroverlast, modder, slijk, zwerfvuil 

o Geen problemen gemeld 

o Contact met de gemeente  

o Geen problemen gemeld 

o Bij problemen neemt men contact op met de burgemeester 

 

Brielstraat 

o Status van de weg: 

o Goed, maar aandacht voor kruispunt Korte Brielstraat - Gijzenzelestraat 

 

 
 

o Twee zebrapaden: OK 

o Geen fietspad 

o Problematiek snelheid: 

o Er werd voorzien in snelheid remmende ingreep: bloembakken 

o Piekmoment verkeer: gebonden aan schooluren (afzetten en ophalen kinderen) 

o Parkeerproblematiek 

o Ja. Geparkeerde wagens dwingen andere automobilisten op het voetpad 

te rijden. 

o Fietsers 

o Geen problemen gemeld 

o Uitzicht van de straat 
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o OK 

o Geluidshinder  

o Geen problemen gemeld 

o Spoorovergangen en De Lijn 

o Niet van toepassing 

o Markt, handelszaken, schoolomgeving, postkantoor, andere … 

o Afdeling van het IZOO 

o Wateroverlast, modder, slijk, zwerfvuil 

o Geen problemen gemeld 

o Contact met de gemeente  

o Geen problemen gemeld 

o Bij problemen neemt men contact op met de burgemeester 

 

Kerkstraat 

o Status van de weg: 

o Goed 

o Geen zebrapaden 

o Geen fietspad 

o Voetpaden slecht onderhouden – tegels worden opgestuwd door wortels 

van bomen. 

o Uitzicht van de straat 

o OK 

o Geluidshinder  

o Soms wel. Van buitenstaande rokers aan café Klein Gijzel 

o Spoorovergangen en De Lijn 

o Niet van toepassing 

o Markt, handelszaken, schoolomgeving, postkantoor, andere … 

o Nihil 

o Wateroverlast, modder, slijk, zwerfvuil 

o Geen problemen gemeld 

o Contact met de gemeente  

o Geen problemen gemeld 

o Bij problemen neemt men contact op met de burgemeester 

 

Hoogstraat  

o Status van de weg: 

o Staat van de weg zeer goed 

o Geen zebrapaden 

o Geen fietspad 

o Geen voetpad  

o Problematiek snelheid: 
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o Occasioneel en meer in het bijzonder wanneer er op de N42 een ongeval is 

gebeurd, waarbij het verkeer wordt omgeleid door de Hoogstraat. 

o Parkeerproblematiek 

o Geen problemen gemeld 

o Fietsers 

o Geen problemen gemeld 

o Uitzicht van de straat 

o OK 

o Geluidshinder  

o Geen problemen gemeld 

o Spoorovergangen en De Lijn 

o Niet van toepassing 

o Markt, handelszaken, schoolomgeving, postkantoor, andere … 

o Een apotheek 

o Wateroverlast, modder, slijk, zwerfvuil 

o Geen problemen gemeld 

o Contact met de gemeente  

o Geen problemen gemeld 

o Bij problemen neemt men contact op met de burgemeester 

 

Gijzenzelestraat  

o Status van de weg: 

o Goed 

o Geen zebrapaden 

o Geen fietspad 

o Hier en daar stroken voetpad 

o Voetpad niet goed onderhouden door struiken (die door de draad woekeren). 

o Problematiek snelheid: 

o Geen probleem gesignaleerd 

o Parkeerproblematiek 

o Geen problemen gemeld 

o Fietsers 

o Geen problemen gemeld 

o Uitzicht van de straat 

o OK 

o Geluidshinder  

o Geen problemen gemeld 

o Spoorovergangen en De Lijn 

o Niet van toepassing 

o Markt, handelszaken, schoolomgeving, postkantoor, andere … 

o Nihil 

o Wateroverlast, modder, slijk, zwerfvuil 

o Geen problemen gemeld 
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o Contact met de gemeente  

o Geen problemen gemeld 

o Bij problemen neemt men contact op met de burgemeester 

 

Schoolstraat 

o Status van de weg: 

o De weg verkeert in belabberde staat – putten in het asfalt 
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o Geen zebrapaden 

o Geen fietspad 

o Geen voetpaden. 

o Problematiek snelheid: 
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o Soms problematisch  

o Er werd voorzien in verkeersdrempels 

o Parkeerproblematiek 

o auto’s parkeren in de bocht naast een doorlopende witte streep 

o Fietsers 

o Geen problemen gemeld 

o Uitzicht van de straat 

o OK 

o Maar probleem van leegstand hoek Schoolstraat - Hoogstraat 

 

 
 

 
 

 

o Geluidshinder  

o Geen problemen gemeld 

o Spoorovergangen en De Lijn 
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o Niet van toepassing 

o Markt, handelszaken, schoolomgeving, postkantoor, andere … 

o Nihil 

o Wateroverlast, modder, slijk, zwerfvuil 

o Zwerfvuil in de buurt van de autosnelweg  

o Contact met de gemeente  

o Geen problemen gemeld 

o Bij problemen neemt men contact op met de burgemeester 

 

Langestraat  

o Status van de weg: 

o Goed 

o Geen zebrapaden 

o Geen fietspad 

o Problematiek snelheid: 

o Geen probleem gesignaleerd 

o Parkeerproblematiek 

o Geen problemen gemeld 

o Fietsers 

o Geen problemen gemeld 

o Uitzicht van de straat 

o OK 

o Geluidshinder  

o Geen problemen gemeld 

o Spoorovergangen en De Lijn 

o Niet van toepassing 

o Markt, handelszaken, schoolomgeving, postkantoor, andere … 

o Nihil 

o Wateroverlast, modder, slijk, zwerfvuil 

o Geen problemen gemeld 

o Contact met de gemeente  

o Geen problemen gemeld 

o Bij problemen neemt men contact op met de burgemeester 

 

Wettersesteenweg 

o Status van de weg: 

o Zeer goed 

o Geen zebrapaden 

o Problematiek snelheid: 

o Bij druk en zwaar verkeer is het niet veilig voor de fietsers 

o Parkeerproblematiek 
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o Geen problemen gemeld 

o Fietsers 

o Geen problemen gemeld 

o Uitzicht van de straat 

o OK 

o Geluidshinder  

o Geen problemen gemeld 

o Spoorovergangen en De Lijn 

o Niet van toepassing 

o Markt, handelszaken, schoolomgeving, postkantoor, andere … 

o Nihil 

o Wateroverlast, modder, slijk, zwerfvuil 

o Geen problemen gemeld 

o Contact met de gemeente  

o Geen problemen gemeld 

o Bij problemen neemt men contact op met de burgemeester. 
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5.3. Landskouter 

 

Aalmoezenijestraat 

o Status van de weg: 

o Belabberd – barsten en putten in de weg 

o Zebrapaden: 1. Maar toch gewenst t.h.v. kruispunten 

o Geen fietspaden – werden wel lang geleden beloofd – zeer dringend nodig 

o Geen fietssuggestiestroken 

o Voetpaden: nagenoeg geen   

o Een moeilijk kruispunt t.h.v. Aalmoezenijestraat en Geraardbergse 

steenweg. Weggebruikers hebben een slecht zicht op het verkeer komende 

van Melle. 

o Voetpaden slecht onderhouden – tegels worden opgestuwd door wortels 

van bomen. 

o De straat is dringend aan vernieuwing toe, zowel qua materiaal als qua 

visie op verkeer. Het beetje heraanleg was tijdelijk … 

 

 
 

o Problematiek snelheid: 

o Men rijdt te snel in de straat – de straat is voor velen een vluchtweg 

o De verlichting in de straat is verouderd en ontoereikend – lampen regelmatig stuk 

o Parkeerproblematiek 

o Men parkeert op de weinige voetpaden en op de kiezelstroken voor de 

woningen. Fietsers en voetgangers worden verdrongen - gevaarlijk 

o Fietsers 

o Er is gevaar t.h.v. het bos en de inrit naar het voetbalplein. 

o Uitzicht van de straat 
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o De straat oogt niet ordelijk en net. Er is een kakofonie van gebruikte 

materialen, slordige bermen, geen afwerking. 

 

 
 

o Leegstaande huizen geven een beeld van verpaupering (vb. huis nr. 11 

t.h.v. de Slangenwegel. 

o Geluidshinder  

o Geen problemen gemeld 

o Spoorovergangen en De Lijn 

o De Lijn – alles loopt vlot. 

o Markt, handelszaken, schoolomgeving, postkantoor, andere … 

o voetbalterrein 

o Wateroverlast, modder, slijk, zwerfvuil 

o Water stroomt (bij neerslag) over de straat t.h.v. huisnummer 29 + t.h.v. 

voetbalplein + plas bij indraaien vanaf Geraardbergse steenweg. 

o Contact met de gemeente  

o De gemeente reageert al dan niet vlug in functie van het gesignaleerde 

probleem. 

o Er is geen inspraak van de bewoners. Die is overigens niet nodig, want er 

worden toch geen werken uitgevoerd. 

o Bij problemen neemt men contact op met de betrokken schepen of met de 

betrokken ambtenaar. 

 

Bakkerstraat  

o Status van de weg: 

o Goed 

o Zebrapaden: 2 

o Geen fietspaden  

o Voetpaden: ja langs één zijde van de straat  
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o Voetpaden slecht onderhouden – gebroken en verzakte dallen en tegels – 

vooral slecht t.h.v. grens met Moortsele 

o Een gevaarlijk kruispunt t.h.v. de kerk – daar rijdt veel jeugd met de fiets – 

zorgwekkend! 

 

 
 

o Problematiek snelheid: 

o Men rijdt te snel in de straat  

o Traject Lembergestraat – Rooberg is voor sommigen een raceparcours – 

drempels gewenst 

o Geen Verkeer remmende maatregelen 

o De verlichting in de straat is verouderd en ontoereikend – lampen regelmatig stuk 

o Signalisatie best opvallender opstellen 
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o Parkeerproblematiek 

o Op zondag (kerkdienst) parkeert men vaak op voetpad  

o Fietsers 

o Gevaar omwille van snelheid auto’s  

o Wielertoeristen respecteren onvoldoende de verkeersregels  

o Uitzicht van de straat 

o Leegstand en verkrotting rechtover Schildershoek – woningen die al jaren leeg 

staan  

o Geluidshinder  

o Ja, bij werken aan de spoorweg  

o Spoorovergangen en De Lijn 

o De Lijn – alles loopt vlot. 

o Markt, handelszaken, schoolomgeving, postkantoor, andere … 

o Feestzaal, kerk  

o Wateroverlast, modder, slijk, zwerfvuil 

o Wateroverlast in de bocht t.h.v. Hoek ter Hulst + slijk  

o Zwerfvuil is een ware pest  

o Contact met de gemeente  

o Bij problemen neemt men contact op met de betrokken schepen of met de 

betrokken ambtenaar. 

 

Geraardsbergsesteenweg  

o Status van de weg: 

o Goed met uitzondering van zijkanten t.h.v. de huisnummers 11, 13, 15. 

Gevaar voor fietsers 

o Geen fietspaden – nochtans zeer dringend nodig 

o Geen fietssuggestiestroken! 

o Geen voetpaden 
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o Een moeilijk kruispunt t.h.v. Aalmoezenijestraat en Geraardbergse 

steenweg en t.h.v. Geraardbergse steenweg en Stuivenberg. 

Weggebruikers hebben een slecht zicht op het verkeer komende van Melle. 

 

 
 

o Ook het kruispunt t.h.v. Geraardbergse steenweg en de Rooberg is niet 

ongevaarlijk. 

o Problematiek snelheid: 

o Men rijdt te snel in de straat – vooral problemen met vrachtwagens en in de 

zomer met snel rijdende motorrijders. 

o Geen snelheidscontroles  

o De verlichting is OK 

o Er is wel nood aan bijkomende verlichting t.h.v. huisnummer 8 – 10  

o Parkeerproblematiek 

o Geen melding van problemen  

o Fietsers 

o Niet veilig want geen fietspaden 

o Uitzicht van de straat 

o OK 

o Geluidshinder  

o Geen problemen gemeld 

o Spoorovergangen en De Lijn 

o Hinder wanneer in Gontrode de spooroverweg gesloten is. 

o De Lijn – alles loopt vlot. 

o Overlast:  

o de Geraardbergse steenweg wordt te veel als alternatieve route gebruikt. 

Bij problemen op de E40 en oververzadiging van de N9 en de N42, is er heel 

veel overlast van voornamelijk vrachtwagens. Er is op die momenten nood 

aan meer informatie vanwege de politie. 

o Markt, handelszaken, schoolomgeving, postkantoor, andere … 
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o Nee  

o Wateroverlast, modder, slijk, zwerfvuil 

o Wateroverlast in strook tussen nr. 9 en 11 door slechte afwatering stroomt 

de beek over en op de weg 

o Modder tussen nr. 9 en 11  

o Zwerfvuil in graskant en in beken  

o Contact met de gemeente  

o Nee, want gewestweg – andere respondent meldt dat hij toch contact 

opneemt met diensten van de gemeente en met resultaat! 
 

 

Lembergestraat 

o Status van de weg: 

o Goed, maar probleem: betonplaten bewegen wanneer vrachtwagens 

voorbijrijden. Dit veroorzaakt trillingen in de woningen. 

o Geen fietspaden – dus gevaarlijk voor fietsers 

o Voetpaden OK – voetpad veilig – maar er parkeren zich vaak wagens op het 

voetpad, wat hinderlijk is voor kinderwagens en rolstoelgebruikers. 

 

 
 

o Een moeilijk kruispunt t.h.v. Lembergestraat – Bakkerstraat - Rooberg. 

Wagens komende uit Bakkerstraat moeten voorrang geven, maar rijden 

vaak door zonder stoppen. 

o Problematiek snelheid: 

o Men rijdt te snel in de straat – de straat is voor velen een vluchtweg 

o Er gebeuren soms snelheidscontroles maar te weinig – nood aan meer 

controle  

o Liefst geen andere snelheid remmende maatregelen – of eerst uittesten met 

proefopstelling  
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o Overlast: 

o Veel zwaar verkeer  

o De overgang van beton naar tarmac net voor de spoorwegovergang aan 

huisnr. 24 geeft hinderlijke trillingen aan de woningen. 

 

 
 

o Signalisatie: niet reglementair geplaatst  

o Verlichting 

o OK 

o Parkeerproblematiek 

o Ja, ter hoogte van de schoolomgeving   

o Ook probleem van parkeren op voetpaden aan de spoorwegovergang  

o Fietsers 

o Geen fietspaden – gevaar voor fietsende kinderen 

o Uitzicht van de straat 

o OK 

o Geluidshinder  

o Ja, want zwaar en druk verkeer  

o Spoorovergangen en De Lijn 

o Filevorming bij sluiten spoorovergang  

o De Lijn loopt vlot  

o Markt, handelszaken, schoolomgeving, postkantoor, andere … 

o Feestzaal  

o Wateroverlast, modder, slijk, zwerfvuil 

o Bij zware neerslag komt het water uit de rioolputten (spoorovergang). 

o Ook altijd plasvorming t.h.v. boerderij Van de Putte en wateroverlast t.h.v. 

de spoorweg  

o Probleem met modder in de bocht op het einde van de straat – scheiding 

tussen Landskouter en Lemberge 

o Zwerfvuil – over de spoorweg richting Lemberge  

o Contact met de gemeente   
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o De gemeente onderneemt geen of onvoldoende actie of reageert veel te 

traag bij signaleren van problemen. 

o Er is geen inspraak van de bewoners.  

o Bij problemen neemt men contact op met de betrokken ambtenaar of de 

betrokken schepen 
 

Rooberg  

o Status van de weg: 

o Belabberd: gescheurde betonvakken, verzakte stukken 

o Gedateerde en onveilige weginrichting 

o Zebrapaden: ja, t.h.v. de kerk en van ’t IJzeren Hekken 

o Fietspad: slechts deels – dus over groot traject niet veilig.  

o Voetpaden: slechts in de buurt van de kerk en de school   

o Probleem voetpaden – losliggende tegels – hier en daar te smal voor 

kinderwagens en rolstoelgebruikers 

o Kruispunten t.h.v. Geraardbergse steenweg en de Bakkerstraat zijn niet 

ongevaarlijk. 

o Het zou een grote meerwaarde zijn mocht men de dorpskern heraanleggen 

in landelijke stijl, zoals bvb. in Deurle of Sint-Martens-Latem. Nu een 

betonwoestijn. 

o Problematiek snelheid: 

o Men rijdt te snel in de straat – vooral hinderlijk zwaar vervoer – daveren 

woningen 

o Zone 30 en zone 50 worden niet gerespecteerd 

o Nood aan snelheidscontroles  

o De geplaatste obstakels zijn een goed initiatief – er zijn gelukkig geen 

drempels! 

o Op piekmomenten probleem met ouders die kinderen brengen en afhalen. 

o De verlichting is OK  

o Parkeerproblematiek 

o Sinds de bouw van een zes nieuwe woningen naast de school zijn er 

geregeld problemen door gebrek aan parkeerplaatsen. De bewoners 

hebben een garage, maar plaatsen hun wagens liever op de 

parkeerstroken. 

o Er wordt geparkeerd op de grasstroken voor de woningen 

o Verkeerschaos bij sluiting van de school – wildparkeren. 

o Fietsers 

o Waar geen fietspad, gevaar!  

o Politie enkel te zien in september – bij het openen van het nieuwe 

schooljaar 

o In de weekends overlast van ongedisciplineerde wielertoeristen. 

o Nood aan fietssugestiestroken  

o Uitzicht van de straat 
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o Niet OK; Berm en plantsoen worden te weinig onderhouden. Oost-

Europees uitzicht. 

o Geluidshinder  

o Geen problemen gemeld 

o Spoorovergangen en De Lijn 

o De Lijn – een paar respondenten vinden dat de bussen de toegelaten snelheid 

niet respecteren. 

o Markt, handelszaken, schoolomgeving, postkantoor, andere … 

o VBS De Bloesem  

o GC ’t IJzeren Hekken  

o Kerk  

o Wateroverlast, modder, slijk, zwerfvuil 

o Zwerfvuil (blikjes, snoepverpakking, enz.): veel! 

o Slechte afwatering – gootjes worden niet onderhouden 

o Soms wateroverlast t.h.v. kruispunt met Stuivenberg  

o Contact met de gemeente  

o Bij problemen neemt men contact op met de burgemeester, de betrokken 

schepen of met de betrokken ambtenaar. 

o De gemeente reageert te traag, ook na herhaalde contacten. Gevoel leeft 

bij een respondent dat Landskouter wat wordt vergeten. Al 30 jaar geen 

werken in Landskouter  

 

Stuivenberg 

o Status van de weg: 

o Goed  

o Geen fietspaden – niet echt nodig want rustige weg + een éénvaksweg biedt 

hiertoe onvoldoende ruimte. 

o Voetpaden: geen   

o De aansluiting met de Geraardsbergse steenweg is in slechte staat. Op 50 m 

van dit punt is er een probleem met de omhoog geduwde betonvakken. 

o Een moeilijk kruispunt vanaf centrum – kruispunt tot verbinding met 

Geraardsbergse steenweg. 

o Problematiek snelheid: 

o Men rijdt soms te snel in de straat  

o T.h.v. de onoverzichtelijke bocht (bij  huisnummer 29 en 29A zou het 

aanbrengen van een verkeersdrempel geen overbodige luxe zijn. Hier is 

bovendien geen uitwijkmogelijkheid. De bewoner legt betonblokken te 

dicht bij de rand van straat, zodat uitwijken praktisch onmogelijk wordt. 

o Er is ook een probleem met automobilisten van buiten de gemeente die – 

zich vertrouwend op hun GPS – door de Stuivenberg worden gestuurd en 

die in principe door de Rooberg dienden te rijden (Geraardsbergse 

steenweg naar kerk). 

o Er staan geen verkeersborden in de straat 
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o Fietsers 

o Geen problemen gesignaleerd 

o Wel soms problemen met wielertoeristen  

o En met omwonenden! 

o Uitzicht van de straat 

o De straat oogt ordelijk 

o Geluidshinder  

o Geen problemen gemeld 

o Markt, handelszaken, schoolomgeving, postkantoor, andere … 

o Nihil  

o Wateroverlast, modder, slijk, zwerfvuil 

o Zelden wateroverlast, tenzij t.h.v. nr. 31 waar bij veel neerslag het water 

over de weg loopt. 

o Landbouwers ploegen te dicht tegen de rijweg aan. 

o Wel zwerfvuil  

o Contact met de gemeente  

o Goed! Eén respondent is van oordeel dat het te lang duurt voor de gemeente 

reageert op gesignaleerde problemen. 

o De beste stuurlui staan aan wal. Geen kritiek om de kritiek! 

o Bij problemen neemt men contact op met de burgemeester, de betrokken 

schepen of met de betrokken ambtenaar. 

o Eén respondent vraagt om inspraak wanneer werken worden uitgevoerd. 
  



47 
 

5.4. Oosterzele 
 

Dorp  

o Status van de weg 

o Goed 

o Gevaarlijk kruispunten:  

 stop aan kruispunt Dorp – Windekekouter wordt soms genegeerd, 

vooral ’s morgens en meestal in het weekend 

 Dorp – Groenweg  

 

 
 

o Probleem ook t.h.v. op en afrijden richting loods, Dorp 22 – 24 en Oustra-

saté 

o School: IZOO   

o Voetpaden: OK, maar probleem rechtover de school. 
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o Fietspad: geen, nochtans absoluut nodig  

o Fietspaden: nee – dus niet veilig voor fietsers  

o Zebrapaden: ja – kerk en winkels 

o Toch is het oversteken van de straat gevaarlijk voor ouderen, kinderen, fietsers  

o Ter hoogte van bakkerij Bulthé belemmert de beplanting de zichtbaarheid. 

Zelfde probleem ter hoogte van inslag naar loodsen. 

 

 
 

 
 

o Problematiek snelheid 

o Men rijdt er te snel (zowel vrachtwagens, auto’s, tractoren, moto’s, …) 

o Een lussenplan zou heel wat verhelpen. 

o Nood aan meer controle (wel geregeld controles ter hoogte van de Keiberg 

o Ban het zwaar vervoer uit de Dorpskern 

o Signalisatie en verlichting 

o Graag verkeerslichten plaatsen t.h.v. de weg naar de loods  

o Parkeerproblematiek 

o Er is een tekort aan parkeerplaatsen, zeker als er een begrafenis is. 
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o Graag meer parking, minder beplanting  

o Fietsers 

o Onveilig voor fietsers, mede door geparkeerde voertuigen. 

o Tijdens weekend last van wielertoeristen 

o Uitzicht van de straat 

o Geluidshinder 

o Ja, wanneer vrachtwagens en tractoren door het dorp rijden. 

o Spoorovergangen en De Lijn 

o  De Lijn – alles loopt vlot 

o Markt, handelszaken, schoolomgeving, postkantoor, andere … 

o Gemeentehuis  

o Kerk 

o Wekelijks kraam  

o Wateroverlast, modder, slijk, zwerfvuil, … 

o Wateroverlast t.h.v. Dorp, 40  

o De gemeente 

 

Geraardsbergse steenweg  

o Status van de weg 

o Gewestweg 

o Overwegend belabberd – slechte staat – op bepaalde plaatsen putten en 

gebroken bovenlaag tarmac  

o Smal niet onderhouden voetpad vooral t.h.v. nr. 116 
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o Gevaarlijk kruispunten:  

 kruispunt Geraardbergse steenweg t.h.v. het GILO 

 kruispunt G.S. met Groenweg 

 kruispunt met Korte Ambachtstraat  

 kruispunt G.S. met Keiberg ter hoogte van café Central  
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 afslag naar Landskouter  

o School: GILO   

o Voetpaden: slechts gedeeltelijk - losliggende tegels – putten en onkruid. 

o Fietspaden: nee – dus niet veilig voor fietsers  

o Problematiek snelheid 

o Men rijdt er te snel – vooral tussen school en Wetterse steenweg – let wel: 

geen voetpad!! 

o Veel sluipverkeer  

o Snelheidscontroles: soms  

o Nood aan meer controle 

o Signalisatie en verlichting 

o Lichten op de kruispunten  

o Parkeerproblematiek 

o Bij begin en einde schooltijd. 

o Fietsers 

o Geen fietspad, geen fietssugestiestroken, dus gevaar! 

o Gevaarlijke situatie voor fietsers ter hoogte van Leus. 
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o Politie komst zoveel mogelijk  

o Verkeerslichten t.h.v. ’t Parksken zijn voor overstekende fietsers te kort 

afgesteld. Fietsers die de Geraardbergse steenweg oversteken zijn vaak 

maar halfweg als het licht op oranje gaat. 

o Uitzicht van de straat 

o Waar voetpad is: veel onkruid in lente en zomer. 

o Geluidshinder 

o Wanneer vrachtwagens en tractoren door het dorp rijden. 

o Spoorovergangen en De Lijn 

o De Lijn – loopt heel vlot  

o Markt, handelszaken, schoolomgeving, postkantoor, andere … 

o GILO  

o Wateroverlast, modder, slijk, zwerfvuil, … 

o Veel zwerfvuil dat weliswaar door gemeente geregeld wordt verwijderd. 

o De gemeente 
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o Bij probleem neemt men contact op met burgemeester en/of betrokken 

schepen en/of de betrokken dienst  

o Respondenten zagen graag dat gemeente de gewestweg overneemt! 

o Dringend nood aan herstelling voetpaden  

 

Keiberg 

o Status van de weg 

o Goed tot zeer goed 

o Gevaarlijk kruispunt: Geraardbergse steenweg – Keiberg  

o School: Leefschool   

o Voetpaden: OK, maar  

 te smal voor rolstoel en kinderwagens t.h.v. kapper Dirk. Wordt ook te 

vaak gebruikt door fietsers. 

 Keiberg en dit ter hoogte van "Het Kasteel". Het reeds versmalde smalle 

voetpad wordt regelmatig gebruikt als extra parkeerzone waardoor het 

zelfs voor voetgangers moeilijk wordt. Kinderwagens en rolwagens 

moeten hier de reeds gevaarlijk rijweg op. Reden: De haag t.h.v. het 

kasteel wordt niet geschoren, later op het jaar wordt het alleen maar 

erger. (zie foto’s onder) 
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o Fietspaden: nee – dus niet veilig voor fietsers  

o Zebrapaden: ja – kerk en winkels - geen t.h.v. de school, nochtans gewenst 

t.h.v. ingang van de school 

o Nood aan zebrapad t.h.v. parking rechtover gemeentehuis 

o Problematiek snelheid 

o Men rijdt er te snel 

o Verkeersdrempel heeft geen effect 

o Nood aan meer controles 

o Vraag om verkeersdrempels (hoewel pro en contra) 

o Signalisatie en verlichting 

o Bi-flash heeft geen effect 

o Parkeerproblematiek 

o Te weinig parkeerruimte, zeker voor ouders bij het afzetten van de kinderen 

en bij het ophalen. 

o Door parkerende wagens, slecht zicht op de straat 

o Fietsers 

o Gevaar voor fietsende schoolkinderen  

o Wel coaching door leerkrachten en soms door politie 

o Uitzicht van de straat: 

o Niet helemaal OK 

o Geluidshinder 

o Wanneer vrachtwagens en tractoren door het dorp rijden. En dat zijn er 

veel te veel en ze rijden onverantwoord snel.  

o Spoorovergangen en De Lijn 

o De Lijn – bij stilstand geluid van draaiende motor – anders vlot verkeer  

o Markt, handelszaken, schoolomgeving, postkantoor, andere … 

o De Leefschool  

o Wateroverlast, modder, slijk, zwerfvuil, … 

o Problemen met afvallende bladeren in de herfst, maar gemeente zorgt voor 

opkuis. 

o De gemeente 

o Bij probleem wordt contact genomen met de burgemeester, de betrokken 

schepen of de betrokken dienst. 

o Inspraak is er soms, maar of die impact hebben is twijfelachtig. Akkoord dat 

het vaak om dure werken gaat, die vaak subsidieafhankelijk zijn. 
 

Moortelbosstraat  

o Status van de weg 

o Goed tot zeer goed 

o Gevaarlijk kruispunt Moortelbosstraaot – Reigerstraat – Bavegemstraat 
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o Voetpaden:  

 niet verhard.  

 Slecht onderhouden. Niet geschikt voor rolstoelgebruikers en 

kinderwagens. 

 Veel onkruid tussen kiezelsteentjes 

 Moeilijk te bewandelen + te smal voor rolstoel en kinderwagen. 

o Fietspaden: nee, wel fiestssuggestiestroken  

o Problematiek snelheid 

o De Moortelbosstraat is geëvolueerd tot een drukke verkeersader tijdens de 

spitsuren. Ook veel sluikverkeer om file op N42 te ontwijken. 

o Men rijdt er te snel 

o Er is één verkeersdrempel met positief resultaat. Graag meer 

verkeersdrempels. 

o Bij zwaar verkeer (lijnbus, vrachtwagens) veel lawaai en trillingen 

o Nood aan meer controle 

o Signalisatie en verlichting 

o Er is nood aan aangepaste signalisatie 

o Parkeerproblematiek 

o Problemen stellen zich vooral in bochten waar soms dubbelzijdig wordt 

geparkeerd. Dit resulteert in een slechte zichtbaarheid op het tegenliggend 

verkeer. 
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o Fietsers 

o Geen melding van problemen 

o Op zondag in de zomer: wielertoeristen. 

o Uitzicht van de straat 

o Rioolroosters en gootkant van de rijweg smerig door slijk en rottende 

bladeren. 

o Geluidshinder 

o Zie hoger . 

o Spoorovergangen en De Lijn 

o De Lijn – alles loopt vlot  

o Markt, handelszaken, schoolomgeving, postkantoor, andere … 

o Wateroverlast, modder, slijk, zwerfvuil, … 

o Situatie veel verbeterd – hoewel beek soms op meerdere plaatsen overloopt. 

o Wateroverlast t.h.v. huisnr. 39 tot 47  

o Ook modderprobleem bij zware neerslag 

o Ook zwerfvuil (lege drankblikjes) 

o De gemeente 

o Bij problemen neemt men contact op met lokaal raadslid of met de betrokken 

schepen. 

o Niet tevreden over gemeente. Bij het voorzien van nutsvoorzieningen (gas, 

water, …) veel te lange hinder. 

 

Kwaadbeek  

o Status van de weg 

o Belabberd:  

 Straat in zeer slechte staat  

 de afboording met tarmac is door de vele herstellingen en 

aanpassingen inzake nutsvoorzieningen, kapot, gescheurd, 

bezaaid met putten en brokstukken. Bij regenweer worden het 
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kleine zwemvijvers. Dit veroorzaakt nog eens hinder voor de 

bewoners door de voorbij rijdende voertuigen. 

o Gevaarlijk kruispunt t.h.v. bocht (180°) tussen Kwaadbeek en 

Merebaaistraat. 

o Ook de bocht t.h.v. Julien Roels is zeer gevaarlijk wanneer zich daar 

wagens parkeren. 

o Fietspad: nee - dus niet veilig voor fietsers 

o Voetpaden: nee  

o Fietspaden: nee   

o Problematiek snelheid 

o Men rijdt er te snel 

o Het betreft bovendien een relatief smalle straat in slechte staat. De straat 

wordt bovendien ook nog als sluipweg gebruikt voor de N42 

o Signalisatie en verlichting 

o Geen signalisatie 

o Verlichtingspalen staat te ver van mekaar  

o Defecte straatlampen worden niet tijdig vervangen 

o Parkeerproblematiek 

o Geen parkeerplaatsen  

o Vaak wildparkeren 

o Geparkeerde wagens dwingen voetgangers op de weg lopen – extra 

gevaarlijk wanneer men zich parkeert in de bochten (t.h.v. Walter Leus en 

Julien Roels) 

o Wagens parkeren tegen de rijrichting in 

o Fietsers 

o Zie hoger  

o Uitgebrokkelde tarmac vormt probleem voor fietsers  

o Straat is smal en daar houden sommige bestuurders onvoldoende rekening 

mee. 

o Op zondagvoormiddag soms overlast door wielertoeristen  

o Uitzicht van de straat 

o Niet netjes: allerlei vuilnis op straat  

o Zie ook belabberde toestand – slecht onderhoud  

o Geluidshinder 

o Ja, tijdens de spitsuren. 

o Spoorovergangen en De Lijn 

o De Lijn – loopt vlot  

o Markt, handelszaken, schoolomgeving, postkantoor, andere … 

o Wateroverlast, modder, slijk, zwerfvuil, … 

o Grachten werden gedicht en water stroomt nu gewoon over de straat naar 

de overkant 

o Wateroverlast over nagenoeg de ganse straat 

o Water komt van Kleine Kwaadbeek en van het bovenliggend veld – brengt 

ook slijk mee (o.m. t.h.v. nr. 8 en 24) 
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o Groene stroken worden kapot gereden en zorgen voor slijk op straat  

o De gemeente 

o Asfaltstroken naast de betonweg zijn slechte staat  

o Problemen worden gesignaleerd aan burgemeester, de betrokken schepen of 

betrokken dienst. Eén respondent meldt dat hij nog enkel resultaat heeft als 

hij de burgemeester persoonlijk contacteert. 

o Niet tevreden over gemeente  

o geen inspraak  

o Vriendjespolitiek: goed zichtbaar tijdens de verkiezingsperiode 
 

Groenweg 

o Status van de weg 

o Goed tot zeer goed 

o Gevaarlijk kruispunten:  

 Dorp – Groenweg  

o School: Leefschool   

o Voetpaden: OK 

o Fietspaden: geen – dus niet veilig voor fietsers – zeker voor schoolkinderen 

o Geen fietssugestiestroken 

o Problematiek snelheid 

o Men rijdt er te snel  

o De aangebrachte beplanting (hagen) zijn meer een hindernis dan 

voordelig. 

o Fietsers 

o Onveilig voor fietsers, mede door geparkeerde voertuigen. 

o Tijdens weekend last van wielertoeristen 

o Uitzicht van de straat 

o OK 

o Geluidshinder 

o Nee  

o Spoorovergangen en De Lijn 

o  De Lijn – alles loopt vlot 

o Markt, handelszaken, schoolomgeving, postkantoor, andere … 

o Nihil  

o Wateroverlast, modder, slijk, zwerfvuil, … 

o Geen  

o De gemeente 
 

Windekekouter  

o Status van de weg 

o Goed tot belabberd – deksteen water ter hoogte nr. 6 vertoont een gevaarlijke 

gleuf voor fietsers tijden wielerwedstrijden. 
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o Gevaarlijke kruispunten: 

 Windekekouter – Dorp 

 Windekekouter – Pelgrim  

o Voetpaden:  

 niet overal, niet optimaal en onvoldoende, want niet overal waar 

gewenst + bomen dienen gesnoeid – takken hinderen de 

voetgangers. 

 
 

 
 

 Te smal voor rolstoel en kinderwagens t.h.v. wachthokje voor lijnbus. 

 Vanaf nr. 84 geen voetpad richting Pelgrim en bushalte. 

 Hinder door paal op de hoek van de straat Windekekouter – Dorp  

 door uitgevoerde werken zijn er hier en daar gebreken. 

o Fietspad: geen, nochtans absoluut nodig  

o Fietspaden: nee – dus niet veilig voor fietsers + hier en daar slechte staat 

weg. 
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o Problematiek snelheid 

o 50 km/uur wordt niet altijd gerespecteerd. 

o Liefst geen snelheid remmende maatregelen. De alternerende 

parkeerstroken vertragen het verkeer, wat soms het verkeer stremt op 

drukke momenten. 

o Waar parkeerstroken: probleem bij kruisen van wagens, zeker wanneer het 

vrachtwagens en bussen betreft. 

o Zelden snelheidscontroles 

o Gevaar voor voetgangers bij oversteken van de straat. 

o Signalisatie en verlichting 

o Verkeersbord max. 30 km/uur slechts zichtbaar komende van 

Scheldewindeke. 

o Parkeerproblematiek 

o Zie hierboven 

o Parkeerproblemen ook bij begrafenissen. 
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o Fietsers 

o Onveilig voor fietsers. Vooral wanneer wagens kruisen t.h.v. parkeerstroken. 

o Tijdens weekend last van wielertoeristen (vooral op zondag) 

o Uitzicht van de straat 

o OK 

o Geluidshinder 

o Nee 

o Spoorovergangen en De Lijn 

o  De Lijn – alles loopt vlot 

o Markt, handelszaken, schoolomgeving, postkantoor, andere … 

o GC De Kluize  

o Wateroverlast, modder, slijk, zwerfvuil, … 

o Waterafvoer naast de borduren – vooral t.h.v. laagste punt aan het begin van 

de Windekekouter (vanuit Dorp) 

o Zwerfvuil: soms aan bushalte en t.h.v. huisnummers 4, 4A, 4B en 4C 

o De gemeente 

o Tevreden, maar bomen moet gesnoeid worden. 

o Bij problemen neemt men contact op met de betrokken schepen of betrokken 

dienst. 
 

Achterdries  

o Status van de weg 

o Goed 

o Gevaarlijk kruispunt:  

 Kruispunt Achterdries – Meerstraat  

o Probleem ook t.h.v. op en afrijden richting loods, Dorp 22 – 24 en Oustra-

saté 

o Voetpaden:  

 OK 

 Maar voetgangers moeten op de weg lopen als er wagens op het 

voetpad geparkeerd staan. 

o Fietspad: geen  

o Problematiek snelheid 

o Men rijdt er te snel  

o Nood aan meer controle  

o Signalisatie en verlichting 

o OK, uitgezonderd vooraan de Achterdries belemmeren de bomen van 

privéeigenaar de verlichting 

o Parkeerproblematiek 

o Men parkeert op de voetpaden.   

o Fietsers 

o Onveilig voor fietsers 

o Wielertoeristen veroorzaken tijdens het weekend soms overlast  
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o Uitzicht van de straat 

o OK  

o Geluidshinder 

o Nee  

o Markt, handelszaken, schoolomgeving, postkantoor, andere … 

o Nihil  

o Wateroverlast, modder, slijk, zwerfvuil, … 

o Geen melding  

o De gemeente 

o Problemen meldt men aan de betrokken schepen. 
 

Merebaaistraat  

o Status van de weg 

o Belabberd  

o Voetpaden: niet verhard, slecht onderhouden, putten- te smal ook voor 

rolstoel en kinderwagens. 
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o Fietspad: geen, nochtans absoluut nodig  

o Fietspaden: nee –niet veilig voor fietsers  

o Gevaarlijk kruispunt: Reigerstraat – Merebaaistraat  

o Problematiek snelheid 

o Nee, hoewel …  

o Toch graag snelheidscontroles  

o Problemen bij files op de N42 – de weg is niet geschikt voor verkeer in 2 richtingen 

en voor vrachtwagens. Te druk verkeer in het algemeen  

o Signalisatie en verlichting 

o OK 

o Parkeerproblematiek: geen melding van problemen 

o Fietsers: onveilig, want slechte staat van het wegdek 

o Uitzicht van de straat 

o Niet OK, slecht onderhouden wegdek 

o Geluidshinder 

o Nee 

o Eén respondent gewaagd van een blaffende hond 

o Markt, handelszaken, schoolomgeving, postkantoor, andere … 

o Nee  

o Wateroverlast, modder, slijk, zwerfvuil, … 

o Waterafvoer naast de borduren 

o De gemeente 

o Niet iedereen is tevreden met aanpak van de gemeente 

o Bij problemen neemt men contact op met de betrokken schepen. 

 

Bavegemstraat  

o Status van de weg 

o Belabberd  
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 Beton waarvan de slechtste stukken werden geasfalteerd. Asfalt 

brokkelt nu uit. 

o Gevaarlijk kruispunt: met Heistraat – komende vanuit de Heistraat, zicht ’s 

zomers beperkt door hoog gras en wildgroei van bomen en struiken 

o Voetpaden:  

 Nee. 

o Fietspaden: nee – dus niet veilig voor fietsers  

o Problematiek snelheid 

o Bavegemstraat is één van de vluchtwegen naar E40. 

o Agressie t.o.v. bewoners die te “traag” hun oprit verlaten. 

o Invoeren zone 50 vanaf kruispunt Heistraat – Steenstraat  

o Signalisatie en verlichting 

o Verlichting is verouderd 

o Parkeerproblematiek 

o Kerkpleintje ligt er abominabel bij. Het schreeuwt om een opknapbeurt. 

 

 
 

o Talud t.h.v. woning nr. 8 wordt elk jaar opnieuw kapot gereden door 

parkerende wagens.  

o Parkeerproblemen ter hoogte van de kerk bij kerkdiensten. 

o Fietsers 

o Onveilig voor fietsers, vooral voor kinderen (en ouders) die naar school 

vooraan in de Roosbloemstraat fietsen. 

o Tijdens spitsuren levensgevaarlijk 

o Boord tarmac vormt een gevaar. 

o Uitzicht van de straat 

o Niet goed. Er gebeurt enkel oplapwerk. 

o Geluidshinder 

o Geen problemen gemeld  

o Spoorovergangen en De Lijn 
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o De Lijn – bushaltes te weinig verlicht en wachtzone op onverharde zone + 

locatie in een bocht – Totaal onveilig  

o Markt, handelszaken, schoolomgeving, postkantoor, andere … 

o Kerk 

o Wateroverlast, modder, slijk, zwerfvuil, … 

o Wateroverlast t.h.v. Ankerkerk  

o Watergeulen langs de weg niet onderhouden. Veel slib en onkruid. 

o Zwerfvuil: talud Bavegemstraat 8, drankblikjes, snoeppapiertjes, 

afgevallen bladeren bomen. 

o Bijwijlen modder t.h.v. nrs. 57 – 59  

o Klein zwerfvuil (drankblikjes) 

o De gemeente 

o Een paar respondenten is niet tevreden over de gemeente. Geregelde 

contacten met gemeente leveren niets op. 

o Bavegemstraat wordt stiefmoederlijk behandeld. 

o Problemen worden niet structureel aangepakt. 

o Bij problemen richt men zich tot de betrokken schepen, de gemeentelijke 

dienst en de voorzitter van de verkeerscommissie. 

o De schepen van openbare werken reageert meestal snel, maar er gebeurt 

naderhand niet veel. Er wordt dan gerefereerd naar de toekomstige 

aquafinwerken. 
 

Reigerstraat 

o Status van de weg 

o Goed tot zeer goed 

o Voetpaden: soms verhard, andere delen niet. De verharding werd 

aangebracht door de eigenaars van de woningen. Probleem ook voor 

rolstoelen en kinderwagens. 

o Fietspad: geen  

o Gevaarlijk kruispunt  

 Reigerstraat met N42. 

o Bij de op- en afstap van de zebrapaden zijn de boordstenen veel te hoog. 

Gevaar voor ouderen.  

o Gebreken: hier en daar barsten in het tarmac 

o Problematiek snelheid 

o Men rijdt er te snel. Enkel obstakel halverwege Reigerstraat remt snelheid 

af. 

o Nood aan meer controle  

o Er rijdt teveel zwaar vervoer door de straat. Is het mogelijk om een 

maximaal toegelaten gewicht in te voeren? 

o Signalisatie en verlichting 

o Geen signalisatie  

o Parkeerproblematiek 
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o Geen problemen. Hoewel op piekmomenten (school bvb.) auto’s overal 

geparkeerd staan. 

o Men parkeert dan op de verharde stroken. 

o Fietsers 

o Onveilig voor fietsers – vooral wanneer ze moeten laveren tussen 

geparkeerde wagens. 

o Wielertoeristen veroorzaken tijdens het weekend soms overlast  

o Uitzicht van de straat 

o OK  

o Geluidshinder 

o Ja, door te snel rijdende wagens. Aard van het wegdek leidt tot veel lawaai! 

o De Lijn – loopt vlot  

o Markt, handelszaken, schoolomgeving, postkantoor, andere … 

o Feestzaal De Zilverreiger 

o Rouwonderneming Van De Kerckhove  

o Wateroverlast, modder, slijk, zwerfvuil, … 

o Geen melding  

o Overal zwerfvuil  

o De gemeente 

o Problemen meldt men aan de betrokken schepen. 
 

Meerstraat  

o Status van de weg 

o Goed tot zeer goed 

o Gevaarlijke kruispunten t.h.v.: Achterdries - Hoek ter Hulst 

o Voetpaden: ja, veilig neen! Voertuigen rijden vaak over voetpad om elkaar 

te kunnen kruisen. Dat is zeker het geval wanneer vrachtwagens (normaal 

verboden) of landbouwvoertuigen door de straat rijden. 

o Fietspad: gedeeltelijk  

o Wel fietssuggestiestroken – die worden niet als veiligheidsbevorderend 

ervaren.  

o Problematiek snelheid 

o Men rijdt er te snel. Bestuurders voertuigen beseffen kennelijk niet dat 

men niet meer mag dan 50 km/uur. 

o Geen snelheidscontroles  

o Wegversmallingen en asverschuivingen zijn niet echt effectief. Tal van 

bestuurders respecteren de voorrangregeling niet en ook de versmallingen niet en 

rijden over het voetpad. 

o Parkeerproblematiek 

o Er wordt de laatste tijd zeer veel op de voetpaden geparkeerd. 

Voetgangers moeten op de weg lopen. Na politiecontrole gaat het beter. 

o Fietsers 

o Onveilig voor fietsers – te druk verkeer en te hoge snelheid. 
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o Onveilig ook aan wegversmallingen en t.h.v. geparkeerde wagens. 

o Men vertraagt zelden voor een fietser. 

o Hinder ook van wielertoeristen op zondagvoormiddag. 

o Uitzicht van de straat 

o OK  

o Geluidshinder 

o Ja, door te veel verkeer en te snel rijdende wagens.  

o De Lijn – loopt vlot – hoewel: probleem wanneer wagens te dicht langs weerszijden 

van de straat geparkeerd staan. 

o Wateroverlast, modder, slijk, zwerfvuil, … 

o Ja, op kruising Meerstraat en weg naar O.L.V. ter veldbloemen. 

o De gemeente 

o Problemen meldt men aan de betrokken gemeentelijke dienst. 

o Inspraak is mogelijk, maar wordt er rekening mee gehouden? 
 

Houtemstraat  

o Status van de weg 

o Goed tot zeer goed 

o Gevaarlijk kruispunt: N42 – Houtemstraat  

o Gevaarlijk kruispunt t.h.v. Heistraat – Scheurbroek 

 

 
 

o Voetpaden: ja, verhard. Maar gedeelte tussen N42 en nr. 465 is belabberd. 

Oneffen door slechte ondergrond – overgroeid door onkruid. 

o Fietspad:  

 Niet overal (wel tussen N42 en Scheurbroek). 

 Waar wel, veel steenslag op het fietspad – geen volle witte strook 

zoals voorheen. 

o Fietssuggestiestroken: ja, maar ook niet ongevaarlijk (vrachtwagens die er 

systematisch op rijden. 
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o Gevaarlijk kruispunt  

 Houtemstraat met N42. 

o Problematiek snelheid 

o De verkeersdrempels en asverschuivingen die werden aangebracht hebben 

geen of te weinig effect. 

o Verkeer komende van Sint-Lievens-Houtem rijdt vaak veel te snel. 

o Heel zelden snelheidscontroles. Repressief optreden van politie gewenst. 

o Signalisatie en verlichting 

o Aanduiding en toegang tot fietspad aan Boekhoutstraat is onduidelijk en moet 

vroeger aangegeven worden. 

o Herhaling van snelheidsbeperking dient vaker herhaald. Ook vol op het 

wegdek aanbrengen is aangewezen. 

o Parkeerproblematiek 

o Te weinig parkeerplaatsen  

o Men parkeert op de voetpaden bij levering van goederen aan huis. 

o Fietsers 

o Onveilig voor fietsers – wagenbestuurders houden geen rekening met 

fietsers. 

o Vrachtwagens en bussen rijden heel vaak op fietspad (zie rubbersporen) 

o Wielertoeristen veroorzaken tijdens het weekend soms overlast – houden 

zich niet aan de wegcode. 

o Uitzicht van de straat 

o Niet OK tot OK  
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o Geluidshinder 

o Druk verkeer  

o Luide radio’s in het weekend door wagens die stoppen voor de rode lichten. 

o De Lijn – loopt vlot  

o Markt, handelszaken, schoolomgeving, postkantoor, andere … 

o Vleesverwerkingsbedrijf  

o Wateroverlast, modder, slijk, zwerfvuil, … 

o Op fietspaden en voetpaden t.h.v. verkaveling tussen Heistraat en 

Scheurbroek in de winter en bij vorst. Gevaar voor ijsvorming! 

o Wat zwerfvuil door vooral wielertoeristen – drankblikjes en 

bananenschillen. Ook plasticflessen, etensresten, …  

o De gemeente 

o Fietspaden worden onderhouden door het vuil van het fietspad op het voetpad 

te vegen. 

o Nood aan meer onkruidverdelging in de groenstroken. Tijdig snoeien van 

hagen en groen kan beter. 

o Follow up bij vragen van bewoners kan beter. 

o Soms geen luisterend oor. 

o Problemen meldt men aan de betrokken schepen of betrokken dienst. 
 

 

Heistraat  

o Status van de weg 
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o Zeer goed, behalve bij het begin van de Heistsraat (aan Houtemstraat)  

o Gevaarlijk kruispunt: kruising met Houtemstraat en Bavegemstraat 

o Voetpaden:  

 Ja, maar niet overal 

 Maar op voormelde plaats (begin Heistraat) zijn er geen voetpaden, 

maar langs beide zijden een gracht die niet goed wordt 

onderhouden (onkruid en fijn houtgewas).  

 Worden onderhouden door de bewoners. 

o Fietspad: geen  

o Wel fietssuggestiestroken die niet functioneel zijn wanneer er wagens op 

parkeren. 

o Problematiek snelheid 

o Smalle straat, dus op zich snelheid remmend. 

o Men rijdt er te snel op de lange rechte stroken – vooral gevaar bij verlaten 

van opritten (tussen nr. 10 en 20) 

o Plaatsen van spiegels is zeer aanbevolen. 

o Graag geen drempels, want dan grote lawaaihinder door zwaar vervoer en 

landbouwwerktuigen. 

o Geen snelheidscontroles  

o Signalisatie en verlichting 

o Signalisatie zou best worden nagekeken op logica en doeltreffendheid. 

o Verkeerssituatie t.h.v. huisnr. 10 is zeer precair, wegens slecht zicht op het 

kruispunt. 

o Verlichting OK 

o Parkeerproblematiek 

o T.h.v. burelen VETO wanneer er lesnemers zijn probleem. 

o Soms parkeert men ook op voetpaden. 

o Fietsers 

o Veilig, behalve t.h.v. nr. 10  

o Uitzicht van de straat 

o OK, met uitzondering van begin van de straat (zie hoger) en in periodes van 

grote landbouwactiviteit (modder en slijk) zeker in de buurt van boerderijen. 

o Geluidshinder 

o Nee  

o Markt, handelszaken, schoolomgeving, postkantoor, andere … 

o Nihil  

o Wateroverlast, modder, slijk, zwerfvuil, … 

o Nihil  

o De gemeente 

o Problemen meldt men aan de burgemeester en/of de  betrokken schepen. 

o Inspraak: OK 
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5.5. Scheldewindeke 
 

Van Thorenburglaan/Spiegel 

o Status van de weg 

o Zeer goed 

o Voetpaden:  

 Nee. Hoewel hier en daar een strook 

o Fietspad: ja, zeer goed en veilig  

o Fietssuggestiestroken: ja + veiligheidsbevorderend  

o Problematiek snelheid 

o Men rijdt er te snel  

o Nood aan meer controle  

o Kan de politie niet op het matje worden geroepen wanneer zich een 

ongeval heeft voorgedaan en geweten is dat zij voorafgaandelijk te weinig 

of niets gedaan hebben tegen b.v. de snelheid? 

o Nogal wat mensen stellen zich de vraag of de politie wel moedig genoeg is 

om op  te treden? Worden ze misschien door politici gevraagd om niet te 

vaak op te treden? 

o Signalisatie en verlichting 

o OK 

o Parkeerproblematiek 

o Ja, wagens die parkeren in de lange bocht voorbij de Pelgrim (Spiegel) 

ontnemen chauffeurs komende van Scheldewindeke het zicht, want niet 

te overschouwen door chauffeurs. 
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o Fietsers 

o OK 

o Op zon- en feestdagen veel wielertoeristen die de straat breeduit voor zich 

opeisen 

o Uitzicht van de straat 

o OK  

o Geluidshinder 

o Nee  

o De Lijn: alles loopt vlot  

o Markt, handelszaken, schoolomgeving, postkantoor, andere … 

o Nihil  

o Wateroverlast, modder, slijk, zwerfvuil, … 

o Zwerfvuil over het ganse traject  

o De gemeente 

o Inspraak kan beter  

o Problemen meldt men aan een raadslid van het dorp en/of de betrokken 

schepen. 

 

Lindenlaan 

o Status van de weg 

o Belabberd:  

 betonplaten zakken en rijzen op andere plaatsen (4 tot 6 cm). 

 

 
 

 De borduren (boordstenen) zijn in slechte staat 
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o Voetpaden:  

 Nee  

o Fietspad: geen  

o Laatste 25 jaar werd nooit wat gedaan aan de voetpaden of ter verbetering 

van de straat. 

o Problematiek snelheid 

o Men rijdt er te snel – probleem het grootst wanneer verkeer wordt 

omgeleid door Hofkouter 

o Nood aan meer controle  

o Signalisatie en verlichting 

o OK 

o Parkeerproblematiek 

o Nihil  

o Fietsers 

o Veilig  

o Uitzicht van de straat 

o OK  

o Geluidshinder 

o Nee  

o Markt, handelszaken, schoolomgeving, postkantoor, andere … 

o Nihil  

o Wateroverlast, modder, slijk, zwerfvuil, … 

o Geen melding  

o De gemeente 

o De gemeente heeft nog nooit iets ondernomen ter verbetering van de 

straat. 

o Favoritisme bestaat 

o Inspraak: nee  
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o Problemen meldt men aan de burgemeester. 
 

Hofkouter  

o Status van de weg 

o Belabberd  

o Bomen werden verwijderd, maar er zijn spijtig genoeg nog geen andere 

bomen in de plaats gekomen. Vele bewoners van de straat zag liever geen 

bomen meer, maar ’n deftig voet- of  fietspad wat voor iedereen veiliger zou 

zijn.  

 

 
 

o Stop met bomen, struiken en hagen planten langs de openbare wegen. Ze 

worden toch niet voldoende onderhouden (en ze horen ergens anders thuis) 

o Sommige bomen worden zelfs onder bestaande bomen in tuinen aangeplant 

en zullen dus niet aarden (zie foto onder). 
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o Voetpaden:  

 Nee  

o Fietspad:  

 Nee   

o Problematiek snelheid 

o Men rijdt er te snel  

o Nood aan meer controle. 

o De zogezegde snelheidsremmer in het begin van de straat is volgens 

kenners niet wettelijk aangelegd, wat indien er ’n ongeval gebeurd ? 

o Signalisatie en verlichting 

o OK 

o Parkeerproblematiek 

o Men parkeert op de voetpaden.   

o Fietsers 

o Onveilig voor fietsers 

o Uitzicht van de straat 

o OK  

o Geluidshinder 

o Nee  

o Markt, handelszaken, schoolomgeving, postkantoor, andere … 

o Nihil  

o Wateroverlast, modder, slijk, zwerfvuil, … 

o Geen melding  

o De gemeente 

o Problemen meldt men aan een lokaal raadslid. 
 

Dennenlaan 
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o Status van de weg 

o Goed 

 Lichte verzakking weg t.h.v. overgang beton naar klinkers 

 Verzakking t.h.v. kruispunt met Hofkouter 

 

 
 

o Voetpaden:  

 OK 

o Fietspad: geen  

o Problematiek snelheid 

o Geen melding van overdreven snelheid  

o Signalisatie en verlichting 

o OK 

o Parkeerproblematiek 

o Geen problemen gesignaleerd  

o Fietsers 

o Veilig  

o Uitzicht van de straat 

o OK  

o Geluidshinder 

o Nee  

o Markt, handelszaken, schoolomgeving, postkantoor, andere … 

o Nihil  

o Wateroverlast, modder, slijk, zwerfvuil, … 

o Geen melding  

o De gemeente 

o Problemen meldt men aan de betrokken schepen. 
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Lange Munte  

o Status van de weg 

o Zeer goed 

o Voetpaden:  

 OK 

o Fietspad: tot aan de kasseibaan.  

o Problematiek snelheid 

o Men rijdt er te snel op de rechte stukken 

o Nood aan meer controle  

o Signalisatie en verlichting 

o OK, maar soms vallen lichten uit en duurt het maanden vooraleer ze 

hersteld worden. 

o Parkeerproblematiek 

o Men parkeert op de voetpaden.   

o Fietsers 

o Veilig  

o Uitzicht van de straat 

o OK  

o Geluidshinder 

o Nee  

o Markt, handelszaken, schoolomgeving, postkantoor, andere … 

o Nihil  

o Wateroverlast, modder, slijk, zwerfvuil, … 

o Veel zwerfvuil – o.a. t.h.o. van nr. 18 – 20 – maar eigenlijk over ganse lengte 

van de baan. 

o De gemeente 

o Problemen meldt men aan de betrokken schepen. 
 

Gaversesteenweg  

o Status van de weg 

o Goed, maar plaatselijk slijtage in beton merkbaar. Vooral de 

waterafvoergoten zijn verzakt en dus een gevaar voor het verkeer, zeker 

voor fietsers. 

o Voetpaden:  

 OK en veilig, maar niet over ganse lengte van de straat 

 Rolstoel en kinderwagens: gemengd gebruik met fietspad volstaat 

niet voor deze gebruikers 

o Fietspad:  

 Ja, maar zie verder. 

o Problematiek snelheid 

o Is 70 km/uur niet teveel? 

o Nood aan meer controle  

o Vroegere verkeersdrempels werden spijtig genoeg verwijderd. 
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o Eén respondent vraag om de bebouwde kom uit te breiden tot deze straat. 

o Vooral t.h.v. huisnrs. 105 tot 97 wordt duidelijk te hard gereden (vanuit de 

Bosstraat - Baaigem). De bewoners klagen hierover. Sommigen durven 

niet op straat parkeren vanwege vrees voor aanrijdingen. Daarom parkeert 

men liever op de berm en/of deels op fietspad. 

o  

o Signalisatie en verlichting 

o OK 

o Parkeerproblematiek 

o Geen melding van problemen.   

o Fietsers 

o fietspad is uitgevoerd met betonklinkers, waardoor het rijcomfort matig is 

(hobbelig) 

o Een echt gevaar is de naastliggende watergoot die in zéér bedenkelijke 

staat is (verzakkingen) en dus een reëel gevaar vormt voor een fietser die 

oversteekt of even het fietspad afrijdt (vb. bij een hindernis). 

 

 

 
 

o Er liggen 51 riooldeksels (80x80cm) verspreid in het fietspad wat het 

rijcomfort meermaals vermindert: hobbelig. 
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o Er is één zeer gevaarlijk punt in de straat, waar trouwens een fietser 

dodelijk werd aangereden op het fietspad. Het in- en uitrijden van de 

splitsing met de Hauwsestraat is gewoon té makkelijk voor auto’s. Bij het 

uitrijden worden de haaietanden weinig gerespecteerd. Bij het inrijden 

“vliegen” auto’s de zijstraat in. In beide richtingen kruisen de auto’s het 

fietspad. Het fietspad MOET dringend beter gemarkeerd worden (vb. rood 

oppervlak, fietsafdruk, …). 

 

 
 

o Uitzicht van de straat 

o OK 

o Verpaupering: Huis nr 146 staat reeds lang leeg en moet m.i. afgebroken 

worden. De hele eigendom  is zwaar verwaarloosd. De haag langs de straat 

(= fietspad) wordt door de eigenaar NIET onderhouden en hindert sterk de 

fietsers door overgroeiing. 
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o Verpaupering ook van het kapelletje. 

 

 
 

o Geluidshinder 

o Nee  

o Markt, handelszaken, schoolomgeving, postkantoor, andere … 

o Nihil  

o Wateroverlast, modder, slijk, zwerfvuil, … 

o Het zwerfvuil ligt langs de gehele straat (zijkanten), maar toch meest langs 

de onbebouwde stroken. Dit wordt door een vrijwilliger geregeld geruimd. 

In 2016 werden 12 zakken zwerfvuil opgehaald door de milieudienst. 

o De gemeente 

o Bij sneeuw en ijzel wordt er te laat gestrooid. 
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o Gevoel dat er toch sprake is van favoritisme – sommige bewoners kregen 

op hun vraag een spiegel geplaatst t.h.v. hun uitrit, anderen kregen het 

antwoord dat dit te duur is. 

o Problemen meldt men aan de burgemeester en/of aan de betrokken schepen. 
 

Pastoor De Vosstraat  

o Status van de weg 

 

o Goed tot zeer goed 

o Gevaarlijk kruispunt:  

 Kruispunt met Stationsstraat   

o Voetpaden:  

 OK 

 Op bepaalde plaatsen te smal voor rolstoel en kinderwagens 

o Fietspad: OK  

o Problematiek snelheid 

o Men rijdt er te snel  

o Te drukke straat  

o Parkeren op fietspad. 

o Nood aan meer controle  

o Signalisatie en verlichting 

o OK  

o Lampen worden soms te laat vervangen. 

o Parkeerproblematiek 

o Ja, problemen op woensdagmiddag (markt), woensdagnamiddag, 

zaterdagnamiddag (indoor kinderspeeltuin) 

o Wagens parkeren soms ten dele op fietspad - 

o Fietsers 

o Geen probleem gemeld. 

o Uitzicht van de straat 

o Riolen worden niet voldoende en tijdig gereinigd. 

o Geluidshinder 

o Ter hoogte van DECO-beton – trillingen, lawaaihinder, … 

o Probleem ook met toenemend vrachtwagenverkeer 

o Markt, handelszaken, schoolomgeving, postkantoor, andere … 

o Parkeerprobleem t.h.v. kinderspeeltuin 

o Wateroverlast, modder, slijk, zwerfvuil, … 

o Bij felle regen wateroverlast en modder t.h.v. Hemelstraat en Sint-

Kristoffelstraat 

o De gemeente 

o De gemeente moet de bermen beter onderhouden (maaien), riolen 

onderhouden, … 

o Problemen meldt men aan de betrokken schepen en/of de betrokken dienst. 
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Stationsstraat  

o Status van de weg 

o Goed 

o Voetpaden:  

 Ja. Veilig  

 Er ontbreekt een zebrapad t.h.v. het station. Moeilijk straat veilig 

over te steken t.h.v. Carrefour 

 Skaten op de op voetpaden en parkings 

 Men parkeert vaak op de voetpaden  

o Fietspad: Nee. Toestand onveilig  

o Fietssuggestiestroken: ja + veiligheidsbevorderend  

o Problematiek snelheid 

o Men rijdt er te snel – zone 30 wordt niet gerespecteerd 

o Nood aan meer controle  

o Veel te drukke straat  

o Signalisatie en verlichting 

o OK 

o Parkeerproblematiek 

o Er staan altijd te veel wagens van treinreizigers (dus langparkeerders) 

geparkeerd in de stationsstraat, hoewel er parkeerruimte voor hen 

voorzien is op de parking langs het spoor. Bewoners van de straat kunnen 

hun eigen wagen niet meer kwijt. 

o Fietsers 

o Erg onveilig, straat te druk, te smal 

o Gevaar ook van parkerende automobilisten die zonder kijken de deur van 

hun wagen openen. 

o Uitzicht van de straat 

o Niet OK – afval, papier, snoepverpakkingen, …  

o Geluidshinder 

o Uiteraard! 

o Spoorovergang: slagbomen blijven soms een uur dicht. 

o De Lijn: alles loopt vlot  

o Markt, handelszaken, schoolomgeving, postkantoor, andere … 

o Markt  

o Gemeentelijke basisschool  

o Post 

o Bibliotheek  

o Banken en winkels 

o School en muziekschool  

o Wateroverlast, modder, slijk, zwerfvuil, … 

o Zwerfvuil  
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o Een toenemend probleem is dat van hondenpoep die door egoïstische 

eigenaars niet eens wordt verwijderd. 

o De gemeente 

o Inspraak kan beter  

o Problemen meldt men aan een raadslid van het dorp en/of de betrokken 

schepen en/of de burgemeester. 

 

Windekekouter – Pelgrim  

o Status van de weg 

o Goed 

o Voetpaden:  

 Ja. Veilig  

 Men parkeert vaak op de voetpaden  

o Fietspad: Nee. Toestand onveilig  

o Fietssuggestiestroken: ja + veiligheidsbevorderend  

o Problematiek snelheid 

o Men rijdt er te snel 

 Windekekouter ¾ rijdt te snel + waarom met dikke witte lijnen de 

parkeerplaatsen aanduiden? Dit creëert enkel verwarring en 

gevaar!!!,  

 Pelgrim: zone 30 wordt niet gerespecteerd – men rijdt te snel met 

groot gevaar op moment dat kinderen naar school komen en de school 

verlaten. 

 Het parkeren op de Pelgrim is niet gemakkelijk want de meeste 

bewoners hebben hun voortuintje omgebouwd tot garage, met al of 

niet ’n bordje verboden te parkeren. Kan dit? Werd dit aangevraagd? 

Werd hiervoor toestemming? 

o Nood aan meer controle  

o Veel te drukke straat  

o Signalisatie en verlichting 

o OK 

o Parkeerproblematiek 

o Men parkeert nonchalant parkeren voor opritten van woningen en op 

voetpaden. De bestuurders parkeren zoals het hen het beste uitkomt met 

de rijrichting of omgekeerd. 

o Fietsers 

o Erg onveilig, straat te druk, te smal 

o Gevaar ook van parkerende automobilisten die zonder kijken de deur van 

hun wagen openen. 

o Veel fietsers rijden zonder of onvoldoende verlichting naar het station of 

naar de school 

o Uitzicht van de straat 

o Niet OK – afval, papier, snoepverpakkingen, …  
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o Geluidshinder 

o Uiteraard! 

o De Lijn: alles loopt vlot  

o Markt, handelszaken, schoolomgeving, postkantoor, andere … 

o Kerk  

o Markt  

o Gemeentelijke basisschool  

o Post 

o Bibliotheek  

o Banken en winkels 

o School  

o Wateroverlast, modder, slijk, zwerfvuil, … 

o Zwerfvuil  

o De gemeente 

o Inspraak kan beter  

o Problemen meldt men aan de betrokken schepen. 

 

Oude Heirbaan 

o Status van de weg 

o Goed 

o Voetpaden:  

 Nee 

o Fietspad:  

 Nee. Toestand onveilig  

o Problematiek snelheid 

o Smalle, bochtige straat. Voertuigen kruisen elkaar tegen te hoge snelheid.  

o Signalisatie en verlichting 

o OK 

o Parkeerproblematiek 

o Nonchalant parkeren voor opritten van woningen en op voetpaden. 

o Fietsers 

o Erg onveilig, straat te druk, te smal 

o Wielertoeristen moeten dringend worden opgevoed. De straat is niet van 

hen alleen, zeker niet over de ganse breedte. 

o Uitzicht van de straat 

o Niet OK – afval, papier, snoepverpakkingen, …  

o Geluidshinder 

o Nee  

o Wateroverlast, modder, slijk, zwerfvuil, … 

o Wateroverlast: beek stroomt geregeld over in de omgeving van het 

kerkhof. 

o Modderoverlast: vanaf kerkhof richting Issegem. 

o De gemeente 
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o Problemen meldt men aan de burgemeester. 

o Men voelt toch enig favoritisme aan. 

o Inspraak is onbestaande. 
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5.6. Balegem 

 

Berg 

o Status van de weg 

o Goed, maar aansluiting Diepestraat – Berg: korte hoek in slechte staat (zie 

foto’s) 

o Voetpaden:  

 Nee 

o Fietspad: Nee   

o Fietssuggestiestroken: ja  

o Smalle straat, moeilijk om met 2 wagens te kruisen tussen stuk molen en 

Kapelweg  

o Gevaar t.h.v. aansluiting Kapelweg – Berg: korte bocht naar rechts vanuit 

Berg  

o Problematiek snelheid 

o Voertuigen die Berg inrijden vanuit de Molenstraat 

o Sluipweg  

o Nood aan meer controle  

o Signalisatie en verlichting 

o Verbindingswegje tussen Berg en Huckerstraat is niet verlicht. 

o Parkeerproblematiek 

o Gezien de smalle weg is parkeren erg moeilijk. 

o Fietsers 

o Gevaarlijk voor fietsers, want straat is smal: vooral gevaar wanneer 

voertuigen (en vooral tractors) kruisen. 

o Uitzicht van de straat 

o OK 

o Geluidshinder 

o Ja 

o Markt, handelszaken, schoolomgeving, postkantoor, andere … 

o Feestzaal De Steenput  

o Wateroverlast, modder, slijk, zwerfvuil, … 

o Wateroverlast t.h.v. nr. 42, t.h.v. laagst gelegen gedeelte tussen 

Diepestraat en Kapelweg, aan de Steenput  

o Eerste deel Berg komende van de Molenstraat. 
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o De gemeente 

o Favoritisme  

o We weten meestal pas dat er ingrepen zullen zijn als de werken al 

begonnen zijn. 

o Problemen meldt men aan de burgemeester en/ofbetrokken schepen. 
 

Broek  

o Status van de weg 

o Goed 

o Voetpaden:  

 Ja. Veilig  

o Fietspad: Nee. Toestand onveilig  

o Problematiek snelheid 

o Men rijdt er te snel – zone 30 wordt niet gerespecteerd 

o Nood aan meer controle  

o Veel te drukke straat  

o Signalisatie en verlichting 

o OK 

o Parkeerproblematiek 

o Geen problemen gemeld  

o Fietsers 

o Geen problemen gemeld  

o Uitzicht van de straat 

o Geen problemen gemeld  

o Geluidshinder 

o Geen problemen gemeld  

o De Lijn: alles loopt vlot  

o Markt, handelszaken, schoolomgeving, postkantoor, andere … 

o Wateroverlast, modder, slijk, zwerfvuil, … 

o Zwerfvuil  

o De gemeente 

o Inspraak kan beter  
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o Problemen meldt men aan de betrokken schepen en/of de betrokken dienst. 
 

Geraardsbergstesteenweg  

o Status van de weg 

o Goed 

o Voetpaden:  

 Nee 

o Fietspad:  

 Nee    

o Fietssuggestiestroken: Nee   

o Gevaar t.h.v. kruispunt met Molenstraat en IJshoute. Vaak wordt 

rechtdoor gereden. Vaak ongevallen.  

o Problematiek snelheid 

o Jawel, veel sluikverkeer van de N42 aan te hoge snelheid 

o Nood aan meer controle  

o Komende v/d richting Oosterzele worden soms hoge snelheden bereikt. 

Grote werfwagens getrokken door tractors zijn de ergste, ook zware 

vrachtwagens rijden te snel. 

o Signalisatie en verlichting 

o OK 

o Parkeerproblematiek 

o Gewestweg met grachten en dus geen parkeerplaatsen voorzien. 

o Fietsers 

o Gevaarlijk voor fietsers, want veel verkeer en geen fietspaden. 

o Uitzicht van de straat 

o  Vuil op de wegen  van landbouw voertuigen die niet opruimen als ze van 

de akkers komen. 

o Geluidshinder 

o Ja, door veel sluikverkeer 

o De Lijn: belbus  

o Markt, handelszaken, schoolomgeving, postkantoor, andere … 

o Feestzaal De Steenput  

o Wateroverlast, modder, slijk, zwerfvuil, … 

o Wateroverlast door water wat van Molenstraat afkomt en naar het 

kruispunt stroomt. 

o Kruispunt Yshoute en Molenstraat , de afwatering kan het soms niet 

slikken , vervuilde grachten aan beide zijden v/ d  volledige G B  Steenweg. 

o Moet  vermelden dat de gemeente doet wat ze kan , maar het is een  

gewestweg. 

o Zwerfvuil overal (blikjes, plastic, …) . 

o De gemeente 

o Kruispunt heraangelegd een geen inspraak gehad. Mening nooit gevraagd.  

o Problemen meldt men aan de burgemeester en/of de betrokken schepen. 
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Molenstraat 

o Status van de weg 

o Goed, maar graag nazicht op losliggende betonplaten. 

o Gevaarlijke kruispunten: 

 Op kruispunten met Yshoute , Gootje, Kattenberg, Molenstraat 

met Geraardsbergse stwg en Yshoute  zijn er al veel ongevallen 

gebeurd , hier wordt niets aan gedaan. 

o Voetpaden:  

 Op een aantal plaatsen wel, maar auto’s parkeren erop. 

o Fietspad:  

 Ja, maar in dubbele richting en eindigt gevaarlijk met 

Geraardsbergsesteenweg   

 

 

 

 Begin en einde fietspad van de Krekelberg niet ideaal. 

o Fietssuggestiestroken: ja  

 De witte strepen ernaast zouden moet herschilderd worden in het 

wit 

o Problematiek snelheid 

o Men rijdt te snel. 

o Nood aan meer controle  
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o Signalisatie en verlichting 

o Spiegel t.h.v. Kattenberg – Molenstraat helpt niet om op de Molenstraat te 

komen. 

o Nood aan aanduiding oversteken fietspad t.h.v. de molen. 

o Voor  de afrit kattenberg staat een wegmarkering  50 per u , dit zou ook 

moeten bijgeschilderd worden. 
 

 

 

o Parkeerproblematiek 

o Ja, naar het dorp toe. 

o Fietsers 

o Onveilig  

o Fietspad te smal voor dubbele richting 

o In weekend wielertoeristen rijden wielertoeristen op de baan i.p.v. op de 

fietspaden. 

o T.h.v. de molen moet er een duidelijker aanduiding zijn naar het fietspad. 

o Wagens rijden te snel en rijden op de strook tussen weg en fietspad. 
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o Uitzicht van de straat 

o OK 

o Geluidshinder 

o Nee  

o De Lijn: belbus - OK 

o Markt, handelszaken, schoolomgeving, postkantoor, andere … 

o Feestzaal De Steenput  

o Wateroverlast, modder, slijk, zwerfvuil, … 

o Zwerfvuil waar geen woningen staan – Kruispunt Geraardbergsesteenweg 

tot aan de kapel (Issegem) 

o Water en modder t.h.v. huisnr. 68 

o Zwerfvuil in de grachten. Ook Zakjes vuil worden gedropt , overal blikjes. 

o De gemeente 

o Problemen meldt men aan de betrokken schepen. 
 

Rooigemstraat en Kalle  

o Status van de weg 

o Goed, maar putten t.h.v. de overweg. 

o Gevaarlijk kruispunt Kalle – Boerestraat – Bierman  
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o Voetpaden:  

 Ja, deels – maar te smal voor rolstoel en kinderwagens  

 Hobbelig en scheef – nood aan opknapbeurt. 

 Breedt voetpad hier en daar problematis (men loopt in 2de deel 

Rooigemstraat op de rijweg). 

o Fietspaden: 

 Nee 

o Fietssuggestiestroken:  

 Nee  

o Problematiek snelheid 

o Er wordt te snel gereden, niettegenstaande de verkeersdrempels (die toch 

nuttig zijn) 

o Nood aan meer controle  

o Signalisatie en verlichting 

o OK  

o Parkeerproblematiek 

o Op piekmomenten 

o Fietsers 

o Gevaar, want geen fietspaden – vooral gevaar voor schoolkinderen 

o Politie staat geregeld in de buurt van de school. 

o Uitzicht van de straat 

o Kalle: inplanting van de nieuwe electriciteitskabine op de openbare weg is 

onverantwoord. 

o Zijbermen (putten) hebben nood aan een opknapbeurt. 

o Geluidshinder 

o Ja 

o Spoorovergangen en De Lijn 

o Spoorovergang: ja 

o De Lijn: ja  

o Markt, handelszaken, schoolomgeving, postkantoor, andere … 
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o GILO  

o Wateroverlast, modder, slijk, zwerfvuil, … 

o Geen problemen gemeld  

o De gemeente 

o Problemen meldt men aan de betrokken schepen en/of de betrokken dienst. 

 

Gootje 

o Status van de weg 

o Zeer goed 

o Gevaarlijk kruispunt: Molenstraat – Gootje – Watermolenstraat  

o Voetpaden:  

 Ja  

 Graag zebrapad aanleggen t.h.v. OCMW 

o Fietspaden: 

 Nee 

o Fietssuggestiestroken:  

 Nee  

o Problematiek snelheid 

o Er wordt te snel gereden  

o Nood aan meer controle  

o De verkeersdrempel t.h.v. het OCMW is te hoog. 

o Signalisatie en verlichting 

o OK  

o Parkeerproblematiek 

o Op piekmomenten  

o Voor het rond punt aan de frituur staan soms de auto’s te dicht bij het rond 

punt geparkeerd - hinder om het rond punt op te rijden 

o  Men parkeert vaak op voetpad. Hinderlijk voor voetgangers , 

kinderwagens , rolstoel gebruikers. 
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o Fietsers 

o Gevaarlijk, want straat te smal. 

o Fietser gebruiken soms het voetpad, want straat niet veilig 

o Uitzicht van de straat 

o OK 

o Geluidshinder 

o Ja, ’s nachts bij laden en lossen bij VEGIE-natuurvoeding. Gemeente treedt 

niet op, want bang om iets te zeggen. 

o Spoorovergangen en De Lijn 

o Spoorovergang: ja 

o De Lijn: ja  

o Markt, handelszaken, schoolomgeving, postkantoor, andere … 

o Feestzaal De Kring 

o 2 frituren  

o Wateroverlast, modder, slijk, zwerfvuil, … 

o Ter hoogte van rond punt: water en modder 

o De gemeente 

o Problemen meldt men aan de betrokken gemeentelijke dienst. 
 

Vrijhem  

o Status van de weg 

o Goed 

o Voetpaden:  

 Ja  

o Fietspaden: 

 Nee 

o Fietssuggestiestroken:  

 Nee  
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o Problematiek snelheid 

o Er wordt te snel gereden 

o Nood aan meer controle  

o Signalisatie en verlichting 

o OK  
 

 

 

o Parkeerproblematiek 

o De straat is te smal om te parkeren, maar toch parkeren zich (te) veel 

wagens. 
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o Fietsers 

o OK 

o Uitzicht van de straat 

o OK 

o Geluidshinder 

o Ja, want veel vrachtwagens. 

o Spoorovergangen en De Lijn 

o Spoorovergang: nee  

o De Lijn: nee  

o Markt, handelszaken, schoolomgeving, postkantoor, andere … 

o Nihil  

o Wateroverlast, modder, slijk, zwerfvuil, … 

o Wateroverlast t.h.v. Duivelskapelweg 

o Idem op die plaats modder 

o De gemeente 

o Problemen meldt men aan de betrokken schepen. 
 

Balegemstraat  

o Status van de weg 

o Goed 

o Voetpaden:  

 Ja – maar voetpaden op zelfde niveau van de straat, dus rijden 

auto’s stelselmatig op het voetpad.  

o Fietspaden: 

 Nee 

o Fietssuggestiestroken:  

 Nee  

o Problematiek snelheid 

o Er wordt te snel gereden, niettegenstaande de verkeersdrempels, 

wegversmallingen en de obstakels (die toch nuttig zijn). 
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o Nood aan meer controle  

o Signalisatie en verlichting 

o OK  

o Parkeerproblematiek 

o Er zijn geen parkeerplaatsen 

o Men parkeert vaak op de voetpaden 

o Fietsers 
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o Gevaarlijke straat voor fietsers, want geen fietspaden – vooral gevaar voor 

schoolkinderen 

o Bovendien is de weg smal en rijden de wagens te snel. 

o Politie staat geregeld in de buurt van de school. 

o Uitzicht van de straat 

o De bloemperken worden niet onderhouden  

o Geluidshinder 

o Ja. Vooral wanneer moto’s door de straat rijden.  

o Spoorovergangen en De Lijn 

o Spoorovergang: nee  

o De Lijn: nee   

o Markt, handelszaken, schoolomgeving, postkantoor, andere … 

o School  

o Wateroverlast, modder, slijk, zwerfvuil, … 

o Geen problemen gemeld  

o De gemeente 

o Problemen meldt men aan de betrokken gemeentelijke dienst. 

o Favoritisme: ja want politiek gebonden + kleine gemeenschap. 

o Inspraak: de gemeente doet toch haar goesting, we hebben niets in te 

brengen. 
 

Kattenberg 

o Status van de weg 

o Goed 

o Gevaarlijk T-punt op overgang Kattenberg – Molenstraat. Daar staan dan 

bovendien vaak ook nog eens wagens geparkeerd. 

o Voetpaden:  

 Ja – maar te smal voor rolstoel en kinderwagens bvb. boven de 

Kattenberg 

o Fietspaden: 

 Nee 

o Fietssuggestiestroken:  

 Nee  

o Kattenberg is een doorgangsweg (hoewel anders aangeduid), een kortere 

verbindingsweg tussen Molenstrat en Balegemstraat. Auto’s rijden er in beide 

richtingen veel te snel. 

o Problematiek snelheid 

o Er wordt te snel gereden 

o Nood aan meer controle  

o Er zijn verkeersdrempels  

o Signalisatie en verlichting 

o Tijdens de actie waarbij de straatlichten werden gedoofd, was het heel erg 

gevaarlijk + onveiligheidsgevoel.  
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o Parkeerproblematiek 

o In het laagste deel van de Kattenberg staan altijd wagens geparkeerd en 

dat is een heel gevaarlijke situatie vooral als ze dichtbij de vrij scherpe 

bocht worden geparkeerd. (zie foto onder) 

 

 

o Fietsers 

o Niet veilig  

o Fietsen met een kind is er aartsgevaarlijk. Voor een kind is fietsen op het 

voetpad zelfs problematisch, want op vele plaatsen is het voetpad veel te 

smal of onbestaand en vaak liggen de tegels niet helemaal aan elkaar 

gesloten. Bovendien is er ook een huis waar vaak hoog gras over het 

voetpad (in de winter worden ze wel gesnoeid). 

o Kattenberg wordt gebruikt als doorgangsstraat, wat gevaarlijke situaties 

creëert, vooral op het onderste deel (wegversmalling en geparkeerde 

auto’s). 

o Tijdens de weekends: wielertoeristen  

o Uitzicht van de straat 

o OK 

o Geluidshinder 

o Spoorovergangen en De Lijn 

o Spoorovergang: nee  

o De Lijn: nee   

o Markt, handelszaken, schoolomgeving, postkantoor, andere … 

o Nihil  

o Wateroverlast, modder, slijk, zwerfvuil, … 

o Ja, in het doodlopende deel van de Kattenberg (zijstraatje) 

o De gemeente 
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o Het is onbegrijpelijk dat er in de Kattenberg geen éénrichtingsverkeer 

wordt ingevoerd. Concreet T-punt Kattenberg – Molenstraat is erg 

gevaarlijk. Ook in de Molenstraat staan auto’s geparkeerd ter hoogte van 

de Kattenberg. Er gebeurden op die plaats al ongevallen. 

o Voorstel: auto’s kunnen de Kattenberg enkel inrijden vanaf de 

Molenstraat. Er zouden onder die voorwaarde ook betere voet- en/of 

fietspaden kunnen aangelegd worden en vaste parkeerstroken, die door 

een bepaalde aanleg ook de snelheid zouden kunnen remmen. 
 

Meerlaanstraat  

o Status van de weg 

o Zeer goed, uitgezonderd deel t.h.v. huisnummer 63/65 (zijstaat) 

o Maar:  

 Probleem met wagens komende vanaf het rond punt die rechts 

moeten afslaan aan de Meerlaanstraat. 

 Bij het naderen van treinen staan er soms nog wagens die naar de 

Meerlaanstraat moeten afslaan en die gehinderd worden door 

wagens komende uit de Meerlaanstraat (er is maar één vak 

beschikbaar – want het 2de vak is bezet door geparkeerde wagens), 

op de sporen. Hier is nood aan een parkeerverbod op die plek. 

 Komt daarbij de slechte zichtbaarheid bij het afslaan naar de 

Meerlaanstraat. 

 Het kan niet veel kosten om aan deze problemen te verhelpen. 
 

o Situatieschets op volgende bladzijde: 
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Punt 1 

Algemene aanvraag door verschillende personen uit de Meerlaanstraat. 

Probleem bij wagens komende vanaf het rond punt en rechts afslaan naar de Meerlaanstraat. 

Bij het naderen van treinen staan er soms nog wagens op de sporen die naar de Meerlaanstraat 

moeten afslaan en geblokkeerd worden door wagens komende uit de Meerlaanstraat die ook niet 

gemakkelijk wegkomen omdat maar 1 vak beschikbaar is.  Reden het 2de vak is bezet door 

geparkeerde wagens, mocht er hier vooraan de Meerlaanstraat een parkeerverbod zijn van 2 wagens 

( of ong. 10 a 15 m ) dan kunnen de wagens uit de Meerlaanstraat verder zonder de afslaande 

wagens te hinderen en zo de sporen tijdig vrij te maken. 

Bijkomende opmerking is de slechte zichtbaarheid bij het afslaan naar de Meerlaanstraat. 

Ik denk dat deze realisatie zonder grote kosten en binnen een korte tijd kan gerealiseerd worden. 
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Punt 2 en 3 

 

 

Bij punt 2 en punt 3 is telkens in de bocht een slechte zichtbaarheid. 



104 
 

Bij punt 3 huisnr 69 zou een vangrail of duidelijke markering wenselijk zijn om de diepe open 

afwatering ( 2m diepte ) aan te geven, het zou de eerste wagen niet zijn die aan de boordsteen zijn rit 

eindigde.    

 

 

Nog een algemene opmerking is de te hoge snelheid van sommige voertuigen ( zeker van 

voorbijvliegende motoren). 

Hier zou gezien het bochtrijke gedeelte en slechte zichtbaarheid een beperking van 30km/u geen 

overbodige luxe zijn, daar er regelmatig kinderen de rijweg gebruiken ( te voet als per fiets ).  

Deze weg wordt ook in mindere mate gebruikt door verkeer komende van Scheldewindeke. 

 

o Voetpaden:  

 Ja – maar niet over de ganse lengte van de straat   

 Op een aantal plaatsen te smal voor rolstoel en kinderwagens  

o Fietspaden: 

 Nee  

o Fietssuggestiestroken:  

 Nee  

o Problematiek snelheid 

o Er wordt te snel gereden, vooral waar gevaarlijke bochten zijn (geen 

overzicht). 

o Nood aan meer controle  

o Signalisatie en verlichting 
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o OK  

o Parkeerproblematiek 

o Op piekmomenten 

o Fietsers 

o Ja, want geen fietspaden – vooral gevaar voor schoolkinderen 

o Politie staat geregeld in de buurt van de school. 

o Uitzicht van de straat 

o OK, maar beter onderhoud nodig t.h.v. nr; 63/65  

o Geluidshinder 

o Nee  

o Spoorovergangen en De Lijn 

o Spoorovergang: ja, Houte  

o De Lijn: nee   

o Markt, handelszaken, schoolomgeving, postkantoor, andere … 

o GILO  

o Wateroverlast, modder, slijk, zwerfvuil, … 

o Geen problemen, tenzij vuil aangevoerd door landbouwvoertuigen. 

o De gemeente 

o Problemen meldt men aan de betrokken schepen. 
 

N42 

o Status van de weg 

o Goed – gewestweg  

o Gevaarlijken en moeilijke oversteekplaatsen zonder lichten (o.a. Yshoute) 

o Voetpaden:  

 Nee 

o Fietspaden: 

 Nee 

o Fietssuggestiestroken:  

 Nee  

o Problematiek snelheid 

o Er wordt te snel gereden, maar daar komt nu wel verandering in door 

trajectcontrole 

o Nood aan lichten t.h.o. van Yshoute. 

o Signalisatie en verlichting 

o OK  

o Parkeerproblematiek 

o Er zijn geen parkeerplaatsen, naast de N42 kan men niet parkeren. 

o Geluidshinder 

o Ja. Vooral door zwaar vervoer.  

o Spoorovergangen en De Lijn 

o Spoorovergang: nee  

o De Lijn: nee   
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o Wateroverlast, modder, slijk, zwerfvuil, … 

o Veel zwerfvuil over de ganse gewestweg  

o De gemeente 

o Gewestweg  
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6. Enkele conclusies en aanbevelingen 

 
 Voorliggend document is uiteraard geen wetenschappelijk onderbouwde studie. 

Het gaat hier om een beoordeling van de Oosterzeelse straten door de bewoners 

ervan. Zo’n beoordeling lijkt ons zeer waardevol, zij het dat uiteraard vaak enige 

nuance noodzakelijk is. Desalniettemin en rekening houdend met de individuele 

perceptie van de respondenten en hun bijwijlen krachtige taal, levert de studie 

onmiskenbaar nuttige en bruikbare informatie op voor de gemeente en voor het 

gemeentebeleid. 

 

 Over het algemeen mag men stellen dat de toestand van de wegenis (incl. 

netheid, enz.) als goed wordt beoordeeld. Dat betekent evenwel niet dat er in 

bepaalde straten geen problemen zouden zijn. Die worden dan ook in dit 

document aangegeven. 

 Vaak blijkt dat vooral de problematiek van de zwakke weggebruikers – m.a.w. 

fietsers en voetgangers – als precair en voor verbetering wordt gesignaleerd.  

 

 De top vier van gesignaleerde problemen is: 

1. Onaangepaste snelheid van autobestuurders 

2. Zwerfvuil  

3. Parkeren op voetpaden.  

4. Onderhoud en netheid van wegen en greppels langs wegen 

 Meest geformuleerde bekommernis: De veiligheid van de zwakke weggebruikers 

(voetgangers en fietsers) 

 

 Het zal de lezer opvallen dat de samen gesprokkelde informatie in omvang 

verschilt naargelang de deelgemeente. Hiervoor bestaan meerdere verklaringen: 

 

o of de situatie is in bepaalde deelgemeenten effectief beter, 

o of de enquêteurs hebben zich minder beijverd om respondenten te 

bereiken en te motiveren, 

o of bepaalde mondige respondenten grijpen deze gelegenheid te baat om 

uiting te geven aan hun frustraties en persoonlijke verzuchtingen. 

 

 De studie leert ons dat de Oosterzelenaren vragen naar: 

 

o wijkconsultaties, zeker wanneer belangrijke werken worden aangevat. 

Blijkt dat dit in de praktijk op diverse plaatsen wel gebeurt, maar kennelijk 

vinden een aantal Oosterzelenaren dit ontoereikend, 

o meer snelheidscontroles, 

o controle op wild parkeren en parkeren op voetpaden, 

o harde en snelle aanpak van zwerfvuilproblematiek. 
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 Het is aangewezen de Oosterzelenaren nog eens duidelijk te informeren (via 

Infozine en via andere kanalen) bij wie het publiek terecht kan voor specifieke 

klachten, meldingen, enz. 

 

 

 

 


