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1 SITUERING BINNEN DE PARTICIPATIE-INITIATIEVEN 

De vervoerregio Westhoek bestaat uit een samenwerking van de gemeenten Alveringem, De Panne, 
Diksmuide, Heuvelland, Houthulst, Ieper, Koekelare, Kortemark, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, 
Mesen, Poperinge, Veurne, Vleteren en Zonnebeke met het departement Mobiliteit en Openbare Werken. 
Het bestuursorgaan, de vervoervoerregioraad, heeft als opdracht om een korte termijn openbaar 
vervoerplan op te maken en een langere termijn maar breder mobiliteitsplan waarin alle 
mobiliteitsaspecten van de regio aangepakt worden. 
 
De opmaak van het regionaal mobiliteitsplan maakt ruim gebruik van participatie. Alle betrokkenen 
moeten de kans krijgen bij te dragen aan het regionaal mobiliteitsplan, door het aanrijken van 
bezorgdheden, verzuchtingen, vragen, ideeën en oplossingen. Volgende participatie-instrumenten 
werden reeds ingeschakeld: 

− Een startmoment met raadsleden. 
− Een startmoment met stakeholders. 
− Een uitgegeven projectgids, naslagwerk voor alle betrokkenen gedurende het project. 
− Peergroupsessies met mensen met mobiliteitsbeperking en met jongeren. 
− Een mini documentaire, te bekijken op https://www.vlaanderen.be/vervoerregios/vervoerregio-

westhoek  
− Een online bevraging van willekeurige burgers. 
− Een bevraging van stakeholders op basis van waaiers beleidsmogelijkheden 
− Overleg met stakeholders over het openbaar vervoerplan. 
− Overleg met stakeholders over de thema’s: 

o ruimte en mobiliteit. 
o fiets, parkeren en toegankelijkheid. 
o wagen en vrachtvervoer. 
o veiligheid en openbaar vervoer lange termijn. 

 
Het voorliggende rapport en zijn bijlagen gaat over de online bevraging bij de burgers. De resultaten 
van deze bevraging dienen als input voor de opmaak van de verdere scenario’s. De beleidsmaker hoeft 
de trends of de ideeën uit de bevraging niet te volgen, maar zal ze wel minstens in overweging nemen 
en beargumenteren. 

  

https://www.vlaanderen.be/vervoerregios/vervoerregio-westhoek
https://www.vlaanderen.be/vervoerregios/vervoerregio-westhoek
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2 METHODIEK VAN DE ONLINE BEVRAGING 

2.1 VRAGENLIJST 

De vragenlijst, opgenomen in bijlage 1, bestaat uit 
• Een aantal vragen om de respondent te situeren: dit kan gebruikt worden om de verdere 

antwoorden te differentiëren per type respondent. We hebben dit gedaan voor een aantal 
dilemma’s maar de database met de antwoorden staat nog verdere differentiatie toe, nodig in 
functie van de vragen van de mobiliteitsexperts. 

• Keuze voor beleidsacties: de respondent wordt opgelegd om slechts twee van de meest 
gewenste beleidsacties aan te duiden. Op die manier kunnen we aflezen welke maatregelen het 
meest en het minst populair zijn. We bevragen het verkeer van de toekomst, het reduceren van 
het autoverkeer, het versterken van de verkeersveiligheid. 

• Dilemma’s: de respondent wordt verplicht een keuze te maken tussen twee dilemma’s, twee 
tegengestelde mogelijke maatregelen. Er zijn geen tussenposities of nuanceringen mogelijk, om zo 
een zo duidelijk mogelijk beeld te kunnen krijgen. 

• Regionale ideeën: waar de andere vragen min of meer gelijklopend zijn voor de zeven 
vervoerregio’s begeleid door atelier\demitro2 (Aalst, Brugge, Oostende, Roeselare, Vlaamse 
Ardennen, Waasland, Westhoek), krijgt de respondent nu de keuze voor heel specifieke regio-
gebonden beleidsmaatregelen. De respondent mag kiezen tussen zeer slecht idee, slecht idee, 
goed idee, zeer goed idee of geen mening. 

• Vrij tekstvak: de respondent kan binnen de beperking van 200 tekens verdere ideeën of 
opmerkingen doorgeven aan de vervoerregioraad. Hier is zeer ruim gebruik van gemaakt wat 
aantoont dat de betrokkenheid bij mobiliteit hoog ligt. 

 

2.2 BEVRAGING 

Er werd een oproep gelanceerd naar de bevolking in de gemeenten van de vervoerregio. We streven 
naar een respons van 500 met een spreiding in verhouding tot de bevolkingsgrootte in elke gemeente. 
De geïnteresseerde burgers bekeken de mini-documentaire en vulden de questionnaire in. De bevraging 
is opgemaakt in de webapplicatie Surveymonkey. In totaal bereikten we zelfs 1635 respondenten. Enkel 
de gemeenten Lo-Reninge en Langemark-Poelkapelle hebben een lagere van verhoopte respons en de 
mini gemeente Mesen is afwezig. 
 
De resultaten zijn vergelijkbaar met de resultaten uit vervoerregio’s waarin een andere aanpak 
toegepast werd. Er werden in vervoerregio’s Brugge, Waasland en de Vlaamse Ardennen 5000 burgers 
aselect aangeschreven. Aangezien dit leidde tot vergelijkbare resultaten nemen we aan dat de aanpak 
voor vervoerregio Aalst met een vrije oproep niet heeft geleid tot vertekeningen of tot onder- of 
oververtegenwoordiging. 
 



   

www.departement-mov.vlaanderen.be 

We vergelijken de respons met de beoogde respons en drukken dit uit in een percentage. 100% is zoals beoogd. De responsgraad ligt hoger dan 
beoogd en dit voor alle steden en gemeenten met drie uitzonderingen. 
 

 postcode gemeenten respons groepering respons bevolking beoogde 
populatie 

beoogde 
respons 

percentage 

8600 Diksmuide, Beerst, 
Driekapellen, Esen, Kaaskerke, 
Keiem, Lampernisse, Leke, 
Nieuwkapelle, Oostkerke, 
Oudekapelle, Pervijze, Sint-
Jacobskapelle, 
Stuivenkenskerke, Vladslo, 
Woumen 

249 diksmuide 249 16743 501 50 497 

8610 Kortemark, Handzame, 
Werken, Zarren 

70 kortemark 70 12616 377 38 186 

8630 Veurne, Avekapelle, 
Beauvoorde, Booitshoeke, 
Bulskamp, De Moeren, 
Eggewaartskapelle, Houtem, 
Steenkerke, Vnkem, 
Wulveringem, Zoutenaaie 

74 veurne 74 11903 356 36 208 

8640 Vleteren, Oostvleteren, 
Westvleteren, Woesten 

17 vleteren 17 3691 110 11 154 

8647 Lo-Reninge, Pollinkhove, 
Noordschote 

5 lo-reninge 5 3291 98 10 51 

8650 Houthulst, Klerken, merkem 55 houthulst 55 10098 302 30 182 

8660 De Panne, Adinkerke 38 de panne 38 11176 334 33 114 

8680 Koekelare, Bovekerke, Zande 40 koekelare 40 8777 263 26 152 

8690 Alveringem, Hoogstade, Oeren, 
Sint-Rijkers 

25 alveringem 50 5047 151 15 331 
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 postcode gemeenten respons groepering respons bevolking beoogde 
populatie 

beoogde 
respons 

percentage 

8691 Izenberge, Beveren-aan-den-
Ijzer, Gijverinkhove, Liesele, 
Stavele 

25 

8900 Ieper, Brielen, Dikkebus, Sint-
Jan 

407 ieper 541 34845 1042 104 519 

8902 Hollebeke, Voormezele, 
Zillebeke 

50 

8904 Boezinge, Zuidschote 29 

8906 Elverdinge 17 

8908 Vlamertinge 38 

8920 Langemark-Poelkapelle, 
Bikschote 

15 langemark-
poelkapelle 

15 7819 234 23 64 

8950 Heuvelland, Nieuwkerke 35 heuvelland 192 7909 237 24 812 

8951 Dranouter 20 

8952 Wulvergem 3 

8953 Wijtschate 47 

8954 Westouter 42 

8956 Kemmel 36 

8958 Loker 9 

8970 Poperinge, Reningelst,  107 poperinge 130 19702 589 59 221 

8972 Krombeke, Proven, 
Roesbrugge-Haringe 

14 

8978 Watou 9 

8980 Beselare, Geluveld, Passendale, 
Zandvoorde, Zonnebeke 

143 zonnebeke 143 12481 373 37 383 

8957 Mesen 16 mesen 0 1065 32 3 0 

tabel: responsgraad 
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2.3 LINK MET DOELSTELLINGEN 

In de vervoerregio werden acht strategische doelstellingen bepaald. Doorheen de publicatie verwijzen 
iconen naar welke doelstelling van toepassing is op welke resultaten. De doelstellingen zijn: 
 

 
 

3 SITUERING VAN DE RESPONDENTEN  

3.1 LEEFTIJDSVERDELING 

 
 
De respondenten zitten in alle leeftijdsklassen, mooi gespreid. 
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3.2 BEROEPSACTIVITEIT 

 

 
 
Ook hier resulteert de bevraging in een mooi evenwichtige verdeling volgens de verwachtingen. 
Belangrijk is de stevige vertegenwoordiging van mensen met een betaalde job, maar ook de 
aanwezigheid van gepensioneerden, scholieren en van mensen met een arbeidsongeschiktheid. 
 

3.3 MOBILITEITSCONSUMPTIE 

3.3.1 Tijdsbeslag 

 

beroepsactiviteit

scholier/student

arbeidsongeschikt

gepensionneerd

werkloos

onbetaalde job

betaalde job
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De grootste groep mensen is een kwartier tot een halfuur onderweg naar het werk. Opvallend is de 
groep die nog minder lang onder de baan is. Een belangrijke groep is echter ook langer op de baan, 
mogelijk pendelverkeer uit de regio. 
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3.3.2 Keuze vervoersmodi 

 
 
De auto is het populairst maar ook te voet gaan en de fiets of elektrische fiets doen het in deze regio 
goed. De trein en de bus zijn redelijk impopulair en scoren met respectievelijk 8% en 6% laag. De belbus 
wordt quasi niet gebruikt. Deelsystemen zijn nog niet doorgebroken.  
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3.3.3 Impact coronacrisis 

 
 
Een opvallend hoog percentage van 63% van de respondenten geeft aan dat de coronacrisis geen effect 
heeft op hun mobiliteit. 
 
14% van de werkenden in regio Westhoek doet aan telewerk omwille van corona. 
 

3.3.4 Bedrijfswagen 

Van alle respondenten met een rijbewijs voor de wagen en een betaalde job maakt 24% gebruik van een 
bedrijfswagen voor privédoeleinden. 
 

 
 
 

4 KEUZE VOOR BELEIDSACTIES 

Aan de respondenten werd een waaier van beleidsacties voorgelegd. Men mocht er twee favoriete 
acties uit kiezen. Hiermee kan een inschatting gemaakt worden van de populariteit van elk van deze 
acties. Een lage score wijst niet op een afwijzen van de maatregel of een laag draagvlak, wel op een lage 
populariteit vergeleken met de andere maatregelen. 

24%

76%

bedrijfswagens Westhoek

prive gebruik van een bedrijfswagen geen prive gebruik van een bedrijfswagen
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4.1 GROOTSTE WENS VOOR HET VERKEER VAN DE TOEKOMST. 

 
 
toepasselijke doelstellingen: 

      
 
De vraag naar veilig verkeer, zonder verkeersslachtoffers, klinkt luid, net zoals in de andere regio’s. Het 
valt op dat de prioriteiten in de zeven ondervraagde vervoerregio’s opvallend gelijklopend zijn. Ook de 
omschakeling naar de fiets en een file-loos verkeer staan overal hoog genoteerd. 
 
Vervuiling wordt in de regio Westhoek opvallend laag ingeschat. Het weegt minder zwaar door dan 
overlast of reductie van de leefbaarheid. Het algemeen perspectief is hier iets minder belangrijk dan de 
individuele last. 
 
Er wordt minder verwacht van technologische oplossingen in verhouding tot de andere mogelijkheden.  
Voor toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor iedereen is minder animo wanneer men niet tot 
een specifieke doelgroep behoort. 
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4.2 HOE HET AUTOGEBRUIK DOEN DALEN? 

 
toepasselijke doelstelling: 

 
 
De kilometerheffing is bij uitstek het instrument waar de respondenten op rekenen. Daarnaast wil men 
in de infrastructuur ingrijpen door busbanen en fietspaden aan te leggen op de belangrijkste 
invalswegen. Hierdoor krijgen bussen en fietsers vlottere doorgang. Parkeerplaatsen mogen daarvoor 
opgeofferd worden. 
De andere maatregelen krijgen in verhouding veel minder sympathie.  
 
Opvallend is dat rekeningrijden wel geapprecieerd wordt, maar andere maatregelen die autogebruik 
duurder maken absoluut onderaan staan. Rekeningrijden wordt dus niet gezien als een extra kost maar 
als een verschuiving waar men eventueel ook zelf baat bij kan hebben. Daarnaast worden 
infrastructurele maatregelen verkozen boven maatregelen die meer rechtstreeks ingrijpen op het 
autogebruik. Om draagvlak te krijgen voor deze maatregelen zal dus nog wel wat sensibilisering 
noodzakelijk zijn. 
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4.3 HOE ONGEVALLEN VERMIJDEN? 

  
toepasselijke doelstelling:  

 
 
De voorstellen worden gradueel geschikt zonder al te grote uitschieter. Vier maatregelen die deels of 
volledig over snelheid en alcohol gaan staan bovenaan. Opvallend is dat snelheidsbegrenzing tot 100 
km/h respectievelijk 30 km/h niet in deze groep staat. 
 
Men is minder voorstander van het sluiten van landelijke éénvakswegen voor doorgaand verkeer. Het is 
niet duidelijk of dit komt wegens aversie tegen deze regel of omdat men de voorgaande regels 
efficiënter vindt. 
 
Men is in verhouding zeker niet akkoord met een strategie van ‘niets doen’. Veiligheid is te belangrijk, 
dus doen de respondenten een oproep tot actie. Dit is een sterke boodschap: als het gaat over veiligheid 
willen burgers handhaving en harde afdwingende maatregelen: ISA, een alcoholslot en een 
alcoholverbod zijn in de top 4. Opvallend, toe te passen in elke auto. 
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5 DILEMMA’S 

We leggen twaalf dilemma’s voor aan de respondent, waarbij we hem opleggen om tussen één van 
beide te kiezen. 
 
Als het onderscheid tussen beide dilemma’s kleiner is dan 10% van de waarde van de hoogste score dan 
beschouwen we het onderscheid als verwaarloosbaar en krijgt het verschil het label ‘niet significant’. Als 
het onderscheid tussen beide dilemma’s tussen de 10% en de 50% zit van de waarde van de hoogste 
score dan krijgt het het label ‘significant’. Als het onderscheid nog groter is dan krijgt het het label ‘zeer 
significant.’ Dit kan nog verder statistisch uitgeklaard worden. 
 
 

5.1 DILEMMA 1 – SPREIDING OPENBAAR VERVOER 

  
 
toepasselijke doelstelling: 

 
 
Het onderscheid is significant. Mensen willen eerder meer openbaar vervoer op het platteland dan 
frequenter openbaar vervoer in de stedelijke context. 
 
We onderzoeken dit verder. Mensen die binnen de bebouwde kom wonen hebben nog steeds een  
voorkeur voor het scenario met meer openbaar vervoer tussen de kernen, maar iets minder. Mensen die 
op het platteland wonen kiezen duidelijk meer voor meer landelijke bediening.  
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5.2 DILEMMA 2 - PARKEERBELEID 

  
 
toepasselijke doelstelling: 

 
 
Het onderscheid is zeer significant. Respondenten kiezen sterk voor randparkings. Mogelijk speelt een 
verschil tussen gratis en betalend een determinerende rol. Als we parkeren in de stad willen beperken 
maken we best de randparkings gratis en de stadsparkings betalend.  
 
We onderzoeken dit dilemma verder via de situering van de respondenten. Zouden gepensioneerden 
kiezen voor het gemak van de stadsparking om een wandeling te vermijden, en zijn ze bereid om 
daarvoor te betalen? 

  
Er is een lichte verschuiving, maar weinig significant en in de omgekeerde richting. Gepensioneerden 
kiezen nog meer dan de gemiddelde respondent voor gratis parkeren in de stadsrand. 
 

5.3 DILEMMA 3 – VERVOER NAAR STATION 
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toepasselijke doelstelling: 

 
 
Het onderscheid is significant. De gemiddelde respondent geeft er de voorkeur aan om per fiets of bus 
naar het station te gaan. Hou er rekening mee dat in deze bevraging zowel de treingebruikers als de 
niet-treingebruikers zijn opgenomen. Het kan dus deels een antwoord zijn dat vrijblijvend is en 
geïnspireerd is door conformisme met wenselijk gedrag. 
 
 
Reageren mensen die nooit of amper de fiets of de bus nemen anders op dit dilemma. En hoe reageren 
de frequente treingebruikers, de eigenlijke doelgroep?  

   
Een meerderheid van wie nooit of amper de fiets of de bus neemt zegt liever met de eigen wagen naar 
het station te komen. Ze hebben dus duidelijk een andere visie dan de totale populatie. Verrassend is 
dat wel nog steeds een grote minderheid zegt fiets of bus te willen nemen.  
 
De eigenlijke treingebruikers kiezen duidelijk nog meer voor de fiets of de bus dan de algemene 
populatie. 
 
 

5.4 DILEMMA 4 – LOCATIE FIETSCOMFORT 

  
 
toepasselijke doelstelling: 
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Het onderscheid is significant. Fietscomfort tussen de steden en dorpen is belangrijker dan fietscomfort 
in de kernen. 
 

  
Bewoners van binnen de bebouwde kom hebben nog steeds voorkeur voor comfort en veiligheid tussen 
de steden en dorpen, maar iets minder. Bewoners van buiten de bebouwde kom daarentegen willen nog 
meer uitgesproken comfortabele en veilige fietspaden tussen de steden en dorpen.  
 

5.5 DILEMMA 5 – TWEEDE WAGEN 

  
 
toepasselijke doelstelling: 

 
 
Het onderscheid is significant. De deelauto kan een voor een grote minderheid een alternatief zijn voor 
de eigen tweede wagen al behoudt de eigen tweede wagen duidelijk de voorkeur.  
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5.6 DILEMMA 6 – TIJDSTIP GOEDERENTRANSPORT 

  
 
toepasselijke doelstelling: 

 
 
Het onderscheid is zeer significant. De respondent is bereid om wat in te boeten op de nachtrust als 
daardoor de overlast van zwaar verkeer overdag afneemt. De respondenten vragen dus om transport 
en leveringen in de nachtelijke daluren te organiseren. 
 

  
De voorkeur voor zwaar verkeer ’s nachts hangt niet van het feit of men binnen of buiten de bebouwde 
kom woont.  
 

5.7 DILEMMA 7 – LOCATIE WOONPROJECTEN 

  
 
toepasselijke doelstelling: 



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
20.01.2021 Burgerbevraging regio Westhoek pagina 21 van 45 

 
 
Het onderscheid is zeer significant. Openbaar vervoer moet zich moet schikken naar de ruimtelijke 
ordening en niet omgekeerd. De aanwezigheid van openbaar vervoer is dus geen goede leidraad om de 
ruimte te ordenen, volgens de respondenten. Openbaar vervoer moet daar voorzien worden waar de 
bewoning staat of naar waar bijgebouwd wordt. Willen we de ruimtelijke ordening de mobiliteit laten 
volgen, dan zal een inspanning op vlak van sensibilisering nodig zijn. 
 

5.8 DILEMMA 8 - OMLEIDINGSWEGEN 

  
 
toepasselijke doelstellingen: 

 
 
Het onderscheid is significant. Nieuwe omleidingswegen worden niet geapprecieerd. Het verkeer moet 
zich ontwikkelen over de bestaande wegen die kunnen aangepast worden op grotere drukte. Dit is een 
eerder opvallende conclusie binnen de discussies over mogelijke ringwegen. 
 

5.9 DILEMMA 9 – VERVUILENDE AUTO’S 

  
 
toepasselijke doelstelling: 
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Het onderscheid is significant. De respondent kiest voor het wettelijk instrument, een verbod, boven het 
financiële instrument, een negatieve incentive. Het is niet zo dat wie ervoor kan betalen dus nog met 
een vervuilende auto mag rijden. 
 
We onderzoeken dit dilemma verder via de situering van de respondenten. Denken de gebruikers van 
bedrijfswagens er hetzelfde over? Zij moeten immers niet zelf rechtstreeks voor hun wagen betalen en 
zijn dus mogelijk minder gevoelig voor het argument ‘duurder’. Een verbod zou hen wel treffen in hun 
keuzevrijheid. En wat denken de mensen die de wagen niet of amper gebruiken?  
 

  
 
Er is inderdaad een verschuiving te merken. Wie geen wagen gebruikt is duidelijk meer gevonden voor 
een verbod op vervuilende wagens. Maar de gebruikers van bedrijfswagens hebben een genuanceerder 
antwoord. Een kleine helft wil liever dat vervuilende auto’s duurder worden. 
 

5.10 DILEMMA 10 – LAGE EMISSIE ZONES 

  
 
toepasselijke doelstelling: 

 
 
Het onderscheid is zeer significant. De respondent is absoluut niet te vinden voor de gemeentelijke 
autonomie om lage emissiezones in te stellen maar wil dat dezelfde regels gelden voor alle steden. 
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5.11 DILEMMA 11 – TOEGANKELIJKHEID OPENBAAR VERVOER 

  
 
toepasselijke doelstelling: 

 
 
Het onderscheid is significant. De gemiddelde respondent wil een inclusief openbaar vervoer waar 
iedereen gebruik kan van maken. 
 
We onderzoeken dit dilemma verder via de situering van de respondenten. Hoe denken de betrokkenen 
zelf, mensen met een mobiliteitsbeperking, over dit dilemma? 

   
 
Mensen met een mobiliteitsbeperking geven net iets meer de voorkeur aan aangepast vervoer. 
 

5.12 DILEMMA 12 – LEVERINGTIJD PAKJES 

  
 
toepasselijk dilemma: 
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Het onderscheid is zeer significant. Het is het scherpste onderscheid bij alle twaalf dilemma’s. De 
respondent is niet bereid te betalen voor een levering van een pakje op de volgende dag. Zijn 
‘willingness to pay’, en dus de waarde die hij toekent aan het leveren de volgende dag, is zeer laag. Hij is 
dus absoluut bereid wat langer op zijn pakje te wachten. Maatregelen om de levering wat uit te stellen 
om bijvoorbeeld de drukte met de bestelwagens te beheersen maken dus veel kans op draagvlak. Een 
tussenschakel via stadsdistributie en bundeling kan dus aanvaardbaar zijn. Dit signaal is in tegenstelling 
met het opbod voor steeds snellere leveringen tussen de internetverkopers. 
 
 

5.13 CONCLUSIE 

De meest significante resultaten van de analyse met dilemma’s zijn: 

• Liever gratis parkeren aan de stadsrand dan betalend in het centrum 

• Liever meer goederentransport en leveringen ’s nachts en minder verkeersdrukte overdag dan 

omgekeerd. 

• Openbaar vervoer moet zich aanpassen aan de ruimtelijke ontwikkeling 

• Beter dezelfde milieuregels over heel Vlaanderen dan verschillend stad per stad. 

• Er is geen willingness-to-pay voor levering van pakjes de volgende dag. 
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6 IDEEËN VOOR VERVOERREGIO WESTHOEK 

 
 

1 We verbeteren de verbinding voor auto’s en vrachtwagens tussen de regio Ieper / Poperinge en 
de Westkust. 

2 Fietsen langs landelijke wegen is onveilig. Er moeten ook daar meer fietspaden aangelegd 
worden. 

3 We maken een vrachtroutenetwerk, speciaal voor vrachtwagens en landbouwverkeer. 
4 We maken ringwegen om het drukke verkeer uit onze kernen te houden. 
5 We bouwen de stationsomgevingen om tot belangrijke knooppunten voor openbaar vervoer, 

fiets en deelwagens en -fietsen. We zorgen dat een stationsomgeving een aantrekkelijke 
veelzijdige omgeving wordt. 

6 We voorzien een treinverbinding die de Westkust rechtstreeks verbindt met Roeselare en 
Kortrijk. 

7 We voorzien een tolheffing voor zwaar verkeer in de dorpscentra. 
8 We breiden het aanbod van de bus uit en we zorgen voor meer bussen tijdens daluren en 

tijdens het weekend. 
9 We zetten de landelijke wegen in voor het fietsverkeer. We beperken er het autoverkeer met 

bijvoorbeeld circulatiemaatregelen of tractorsluizen. 
10 We zetten in op moderne technologieën om carpoolen in onze regio te vergemakkelijken. 
11 Er komen meer deelauto’s en deelfietsen, niet enkel in de steden maar ook in de kleinere 

gemeenten. 
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toepasselijke doelstellingen: 

   
 
Opvallend is dat geen enkel idee minder dan 75% ‘goed’ of ‘zeer goed’ beoordelingen heeft. De meest 
populaire ideeën, met score ‘zeer goed’ boven 45%, zijn: 

− We verbeteren de verbinding voor auto’s en vrachtwagens tussen de regio Ieper / Poperinge en 
de Westkust. 

− Fietsen langs landelijke wegen is onveilig. Er moeten ook daar meer fietspaden aangelegd 
worden. 

− We maken een vrachtroutenetwerk, speciaal voor vrachtwagens en landbouwverkeer. 
− We maken ringwegen om het drukke verkeer uit onze kernen te houden. 
− We bouwen de stationsomgevingen om tot belangrijke knooppunten voor openbaar vervoer, 

fiets en deelwagens en -fietsen. We zorgen dat een stationsomgeving een aantrekkelijke 
veelzijdige omgeving wordt. 

 
De voorkeur voor ringwegen is opvallend in tegenstrijd met het oordeel over dilemma 8. 

 
Volgende ideeën hebben eerder weinig ‘zeer goed’ beoordelingen of een iets grotere groep slecht of zeer 
slecht beoordelingen. Ze kunnen wat meer communicatie vergen om een minderheid te overtuigen: 

− We voorzien een tolheffing voor zwaar verkeer in de dorpscentra. 
− We zetten de landelijke wegen in voor het fietsverkeer. We beperken er het autoverkeer met 

bijvoorbeeld circulatiemaatregelen of tractorsluizen. 
− We zetten in op moderne technologieën om carpoolen in onze regio te vergemakkelijken. 
− Er komen meer deelauto’s en deelfietsen, niet enkel in de steden maar ook in de kleinere 

gemeenten. 
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7 VRIJE BIJDRAGEN VAN RESPONDENTEN 

De aantallen reacties worden als volgt ingedeeld: 

Fietsen en fietsinfrastructuur 107 

Verbinding Ieper Veurne 80 

Handhaving, snelheid en verkeersregels 66 

Vrachtverkeer 57 

Gedragssturing en prijsbeleid 57 

De Lijn 40 

Weginrichting 34 

De trein 15 

Technologie voor betere mobiliteit 11 

Deelmobiliteit 11 

landbouwverkeer 9 

Varia 118 

 
 
De meeste suggesties werden gegeven omtrent fietsen en fietsinfrastructuur. In hun antwoorden 
kaarten de respondenten de vaak lamentabele staat van de fietspaden aan. Daarnaast worden er 
suggesties gedaan om fietsen nog aantrekkelijker te maken door het uitbouwen van een goede 
fietsinfrastructuur en door het sensibiliseren om er gebruik van te maken. Fietsers voelen zich vaak ook 
onveilig op de wegen. 
Daarnaast worden er ruim 80 opmerkingen gegeven over de verbinding tussen Ieper en Veurne, waarbij 
het merendeel van de respondenten pleit voor het doortrekken van de A19. 
Heel veel opmerkingen over vrachtverkeer wijzen op de overlast die zwaar verkeer veroorzaakt voor 
de woon- en leefkwaliteit in de woonkernen. De 9 opmerkingen over landbouwverkeer zijn identiek. 
Maar liefst 66 opmerkingen gaan over snelheid, controles en handhaving. Niet enkel fenomenen van te 
snelle auto’s worden aangekaart, het gaat ook over gedrag van fietsers en de vraag om meer en 
nauwgezet te controleren en te handhaven. 
In 57 antwoorden worden suggesties gegeven over het bevorderen van de modal shift: door parkeren te 
verplaatsen naar buiten de kernen, de kernen in de Westhoek autoluw te maken, door openbaar 
vervoer in prijs en aanbod aantrekkelijker te maken of door fiscale maatregelen. 
Opmerkingen over het aanbod van De Lijn en de NMBS scoren ook hoog: veelal gaat het over het 
ontbreken van een aanbod, onvoldoende dekking en de kwaliteit van de verbindingen. 
De 34 opmerkingen over weginrichting handelen veelal over de nood aan gescheiden verkeer, 
snelheidsremmende maatregelen, verkeersveiligheid. 
Bij 11 opmerkingen werden suggesties gegeven om technologie in te zetten voor een betere mobiliteit. 
118 opmerkingen werden als varia geklasseerd. Korte antwoorden, lokale situaties, oprispingen, 
suggesties om de maximumsnelheid te verhogen, invoeren van belastingen,... 
 
Bijlage 2 bevat alle vrije tekstbijdragen in de vorm dat ze gepost werden.  
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8 SAMENVATTENDE CONCLUSIES 

De online bevraging van 1635 willekeurige burgers heeft een schat aan informatie opgeleverd, dankzij 
een goede participatie en een goede spreiding binnen de regio. 
 
De meeste respondenten zijn een kwartier tot een halfuur op weg naar het werk, als is er een grote 
groep die er minder lang over doet. Een andere groep is tot een uur onderweg. Dit is een regio met een 
combinatie van lokale tewerkstelling en pendel. De vervoersmodus bij uitstek is nog steeds de auto, 
maar ook te voet en de fiets. De elektrische fiets is een belangrijke nieuwkomer en staat al op de derde 
plaats van de verkozen vervoersmodi. De trein is eerder onpopulair. De belbus, bedrijfsbus en 
deelsystemen zijn opvallend afwezig. Corona zet slechts 37% van de respondenten aan tot een gewijzigd 
vervoerspatroon. 
 
De grootste wens van de respondenten is een reductie van het aantal verkeersslachtoffers. Ook is men 
ervan overtuigd dat de fiets een belangrijkere positie zal innemen in de mobiliteit van morgen, en maakt 
men zich zorgen over files. Van technologische oplossingen verwacht men niet veel heil. Autorijden wil 
men beperken via kilometerheffingen en via betere infrastructuur voor de alternatieven. Maatregelen die 
het verkeer duurder maken wil men over het algemeen niet. 
 
Maatregelen voor snelheid en alcohol moeten ongevallen vermijden. Niets doen is geen optie. 
 
De respondent wil over het algemeen openbaar vervoer dat ook het platteland bedient, wil parkeren in 
de stadsrand, staat er voor open om met de fiets of de bus naar het treinstation te komen, wil 
comfortabel en veilig fietsen tussen de steden en dorpen, heeft liever een eigen tweede wagen dan een 
deelauto, wil dat goederen ’s nachts vervoerd en geleverd worden, vindt dat mobiliteit de ruimtelijke 
ordening moet volgen, wil geen nieuwe omleidingswegen, zou vervuilende auto’s eerder verbieden dan 
duurder maken, wil identieke regels in heel Vlaanderen, kiest voor integraal openbaar vervoer voor 
iedereen en zit er niet mee in een dag langer te wachten op een online aankoop. 
 
Voor de regio Westhoek pleit men ervoor om de verbinding voor auto’s en vrachtwagens tussen de 
regio Ieper / Poperinge en de Westkust te verbeteren, fietsen langs landelijke wegen veiliger te maken 
met fietspaden, een vrachtroutenetwerk, ringwegen om het drukke verkeer uit de kernen te houden, en 
aantrekkelijke stationsomgevingen die knooppunten worden voor openbaar vervoer, fiets en 
deelwagens en -fietsen.  
 
De respondenten geven suggesties voor betere fietsinfrastructuur voor meer comfort en veiligheid. 
Vrachtverkeer maar ook overdreven snelheid zijn zorgenkindjes. Veel suggesties verder genoteerd over 
de A19. Openbaar vervoer moet goedkoper worden en een breder aanbod hebben.   
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9 BIJLAGE 1: VRAGENLIJST 

9.1 VRAGEN OM DE RESPONDENT TE SITUEREN. 

Wat is uw postcode? 
Woont u binnen of buiten de bebouwde kom? 
Wat is uw leeftijd? 
Hebt u een rijbewijs? (U mag meerdere keuzes maken.) 

Neen 
Ja, categorie AM (Bromfietsen met een maximumsnelheid tussen 25 en 45 km/u) 
Ja, categorie A (Motorfietsen) 
Ja, categorie B (Wagens) 
Ja, categorie C (Vrachtwagens) 
Ja, categorie D (Bussen) 
Ja, categorie G (Landbouwvoertuigen) 

Wat is uw belangrijkste activiteit? 
ik ben (deeltijds) scholier of student 
ik ben (tijdelijk) arbeidsongeschikt 
ik ben gepensioneerd 
ik ben werkloos 
ik heb een betaalde job 
ik heb een onbetaalde job (zorg voor mijn kinderen, vrijwilligerswerk, mantelzorg,...) 

Hoe en wanneer werkt u? U mag meerdere kenmerken selecteren. 
ik ben professioneel erg veel onderweg 
ik doe aan nachtarbeid 
ik doe aan telewerk, ook voor de corona-crisis (1 à 2 twee dagen per week) 
ik doe aan telewerk, ook voor de corona-crisis (3 of meer dagen per week) 
ik doe of deed aan telewerk door de corona-crisis 
ik heb een deeltijdse job buitenshuis 
ik heb een voltijdse job buitenshuis 
ik werk in ploegverband 
ik werk overdag 
ik werk in het weekend 

Doet u privé-verplaatsingen met een bedrijfswagen? 
Als u buitenshuis werkt of schoolloopt, hoe lang doet u er meestal over om uw bestemming te 
bereiken? (Dus een enkele verplaatsing. Niet heen en terug.) 
Hebt u een lichamelijke of geestelijke beperking waardoor uw mobiliteit bemoeilijkt wordt? Moeite met 
stappen bijvoorbeeld, slechtziend, enz. 
Denk aan een gewone week voor de coronacrisis en geef aan hoeveel u zich in die week hebt verplaatst 
op onderstaande manieren. (nooit, minder dan één keer per week, één of meerdere dagen per week, elke 
werkdag, in het weekend) 

te voet 
fiets 
elektrische fiets 
deelfiets 
elektrische step, monowheel, hoverboard,… 
motorfiets 
belbus 
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bus van De Lijn 
tram of metro 
trein 
bedrijfsbus 
watertaxi of overzetboot 
deelauto 
taxi 
auto 

Welke invloed zal de coronacrisis hebben op uw verplaatsingen in de toekomst? (U mag meerdere 
antwoorden kiezen.) 

Geen invloed 
Ik ga meer telewerken. 
Ik ga meer online vergaderen. 
Een andere invloed 

9.2 KEUZE VOOR BELEIDSACTIES 

Selecteer uw twee grootste wensen voor het verkeer van de toekomst. 
Iedereen kan steeds overal naartoe met de auto zonder files. 
Er vallen geen doden of zwaargewonden meer in het verkeer. 
Auto’s en vrachtwagens zorgen niet meer voor overlast. 
Het verkeer veroorzaakt geen vervuiling meer. 
Mensen met een geestelijke of een lichamelijke beperking kunnen zich even vlot verplaatsen als 
iemand zonder beperking. 
De huidige verkeersproblemen worden opgelost door nieuwe uitvindingen zoals zelfrijdende 
auto’s en leveringen per drone of robot. 
Mensen zullen massaal de fiets nemen, het openbaar vervoer gebruiken of te voet gaan 
waardoor de huidige verkeersproblemen verdwijnen. 

 
Hoe zou u ervoor zorgen dat minder mensen met de auto rijden? (U mag twee keuzes maken.) 

Duurdere benzine of diesel. 
Meer belasting op het bezit van een auto. 
Belasting op het bezit van een auto vervangen door een belasting op het aantal gereden 
kilometers. 
Parkeren duurder maken. 
Niets doen en wachten tot mensen vanzelf de verkeersdrukte beu zijn. 
Op autosnelwegen de derde rijstrook verbieden voor mensen die alleen in de auto zitten. 
Alle landelijke eenvakswegen sluiten voor niet plaatselijk autoverkeer. 
Op drukke invalswegen leggen we busbanen en fietspaden aan ten koste van parkeerstroken. 

 
Hoe zou u ervoor zorgen dat er veel minder ongevallen gebeuren op onze wegen? (U mag twee keuzes 
maken.) 

Een maximumsnelheid van 100 km/u op autosnelwegen en 30 km/u in de bebouwde kom. 
Hogere boetes op verkeersovertredingen. 
Een nieuw rijexamen van zodra iemand vijf verkeersovertredingen begaat. 
Niets doen en wachten tot mensen vanzelf hun rijgedrag aanpassen. 
Een slimme snelheidsbegrenzer in elke auto zodat nooit sneller kan gereden worden dan de 
maximaal toegelaten snelheid. 
Een alcoholslot in elke wagen waardoor wie meer gedronken heeft dan toegelaten, niet kan 
rijden. 



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
20.01.2021 Burgerbevraging regio Westhoek pagina 31 van 45 

Alle landelijke eenvakswegen gesloten voor niet plaatselijk autoverkeer. 
Een volledig verbod op alcohol voor wie een voertuig bestuurt. 
Meer politiecontroles op snelheid, alcohol, roekeloos rijgedrag, enz. 
Bloembakken, drempels en andere herinrichtingen om de snelheid van voertuigen te verlagen. 

9.3 DILEMMA’S 

Dilemma 1 
Ik wil meer openbaar vervoer voor mensen die in steden of dorpen wonen. 
Ik wil dat het openbaar vervoer ook mensen bedient die afgelegen en landelijk wonen. 

Dilemma 2 
Als bezoeker parkeer ik liever gratis aan de stadsrand. 
Als bezoeker parkeer ik liever betalend in de stad. 

Dilemma 3 
Ik vind het niet erg om per fiets of per bus naar het station te gaan. 
Ik rij liever met de eigen auto naar het station. 

Dilemma 4 
Ik wil graag meer comfort en veiligheid voor de fietsers in steden en dorpen. 
Ik wil graag meer comfortabele en veilige fietspaden tussen steden en dorpen. 

Dilemma 5 
Ik heb liever een eigen tweede wagen. 
Ik rij liever met een goedkopere deel- of huurauto. 

Dilemma 6 
Ik verkies meer goederentransport en leveringen ’s nachts en minder verkeersdrukte overdag. 
Ik verkies meer rust ’s nachts en meer verkeersdrukte overdag. 

Dilemma 7 
Openbaar vervoer moet zich aanpassen aan de plek waar nieuwe woonprojecten gebouwd 
worden. 
Nieuwe woonprojecten zouden enkel nog mogen gebouwd worden waar er al openbaar 
vervoer is. 

Dilemma 8 
Liever verkeersoverlast tegengaan door aanpassingen aan bestaande wegen. 
Liever verkeersoverlast tegengaan met nieuwe omleidingswegen. 

Dilemma 9 
Ik heb liever dat de meest vervuilende auto’s verboden worden. 
Ik heb liever dat de meest vervuilende auto’s duurder worden. 

Dilemma 10 
Ik heb liever dat dezelfde milieuregels gelden over heel Vlaanderen. 
Ik heb liever dat elke stad zelf bepaalt welke auto’s nog binnen mogen en welke niet. 

Dilemma 11 
Liever recht op aangepast vervoer voor mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking. 
Liever het gewone openbaar vervoer toegankelijk maken voor mensen met een geestelijke of 
lichamelijke beperking. 

Dilemma 12 
Ik vind het niet erg om twee of drie dagen te wachten op een gratis geleverd pakje. 
Ik betaal liever om een pakje de volgende dag geleverd te krijgen. 
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9.4 REGIONALE IDEEËN 

Hieronder leest u een reeks van mogelijke ideeën die kunnen helpen om verkeersproblemen in de 
Vervoerregio Westhoek aan te pakken. Hoe denkt u erover? 

 
We zetten de landelijke wegen in voor het fietsverkeer. We beperken er het autoverkeer met 
bijvoorbeeld circulatiemaatregelen of tractorsluizen. 
We voorzien een treinverbinding die de Westkust rechtstreeks verbindt met Roeselare en 
Kortrijk. 
We zetten in op moderne technologieën om carpoolen in onze regio te vergemakkelijken. 
We voorzien een tolheffing voor zwaar verkeer in de dorpscentra. 
We verbeteren de verbinding voor auto’s en vrachtwagens tussen de regio Ieper / Poperinge en 
de Westkust. 
We bouwen de stationsomgevingen om tot belangrijke knooppunten voor openbaar vervoer, 
fiets en deelwagens en -fietsen. We zorgen dat een stationsomgeving een aantrekkelijke 
veelzijdige omgeving wordt. 
Fietsen langs landelijke wegen is onveilig. Er moeten ook daar meer fietspaden aangelegd 
worden. 
We breiden het aanbod van de bus uit en we zorgen voor meer bussen tijdens daluren en 
tijdens het weekend. 
We maken ringwegen om het drukke verkeer uit onze kernen te houden. 
We maken een vrachtroutenetwerk, speciaal voor vrachtwagens en landbouwverkeer. 
Er komen meer deelauto’s en deelfietsen, niet enkel in de steden maar ook in de kleinere 
gemeenten. 

9.5 OPEN VRAAG 

Hebt u een ander idee om verkeersproblemen in de Vervoerregio Westhoek aan te pakken? U kan dit 
hier noteren. Beperk uw idee tot 200 tekens a.u.b. 
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10 BIJLAGE 2: VRIJE OPMERKINGEN VAN RESPONDENTEN 

10.1 FIETSEN EN FIETSINFRASTRUCTUUR 

•  - aanpassen verkeersborden dat speedpedelecs op meer plaatsen mogen rijden (bvb jaagpaden, wegen waar alleen type A-bromfietsen en gewone 
fietsen door mogen, enz.)  -  

•  **nieuwe fietspaden, een dure zaak. Ok als ze dan ook gebruikt worden  **alle jaagpaden worden fietsstroken. Alle wijken ook 

• 2 Goede en propere fietspaden voorzien. 
• Afschaffen van straten voor auto met eenrichting verkeer en twee richting verkeer voor fietsers. In Diksmuide zijn toch een paar gevaarlijke straten 

voor de fietsers. 

• Alle fiets paden aanpakken . bepaalde plaatsen zijn rampzalig! 
• Begin eens met alle bestaande fietspaden veilig te maken. Heel vaak is de auto beter af dan de fietser. Probeer eens een model als in Limburg of 

Nederland. Inzetten op fietsen betekent een goeie en veilige infrastructuur.   Investeer in de belbus en zorg dat meer mensen er gebruik van maken. 

• Bestaande  fietspaden beter onderhouden en fietspaden aanleggen weg van openbare weg 

• Bestaande fietspaden sneller herstellen en regelmatig laten vegen. 
• Beter en duidelijkere suggestie stroken voor fietsers 

• betere fietsinfrastructuur in en tussen de gemeenten is geen dilemma maar beide noodzakelijk. Je kon dit in de enquete niet invullen. Fietsinfrastructuur 
mag geen reden zijn voor meer beton. Liefst eenvoudige, goedkope grintwegen zoals de oude spoorbedding Nieuwpoort-Diksmuide en afgescheiden van 
het autoverkeer, zoals in Nederland. De politici die deze beslissingen nemen zouden zelf wat meer op fiets moeten stappen, zodat ze zelf de problemen 
ervaren. 

• Betere fietspadden, belbussen niet afschaffen en openbaar vervoer in het algemeen opwaarderen. Zodat de senioren uit de kleine gemeenten zelf nog 
hun boodschappen kunnen doen. 

• Betere fietspaden die breed genoeg zijn. Zo zullen er minder valpartijen zijn met neurotrauma's of andere grote gevolgen. 

• Betere fietspaden in ieper . Ik rij elke dag met de fiets naar het werk en heb al vaak een gat in mijn band gehad door te slechte fietspaden 
• betere fietspaden of fietsstroken in de binnenstad en stadsrand 

• Bij bepaalde wijken kan men misschien verbindingen maken naar bestaande fietspaden 

• Binnenwegen ook zeker beleggen met fietspaden zodat de fietsers plaats hebben als er vervoer aankomt en zeker landbouwvoertuigen want die zijn 
soms gevaarlijk als je zo dicht met je fiets moet rijden. 

• Bramen&distels langs fietspaden verwijderen 

• Centrum Veurne heeft nog heel wat werk om hun centrum   fietsvriendelijker te maken. 
• De bestaande fietspaden verbeteren waardoor het veiliger fietsen is. Bvb. Fietspad Kemmel-ieper is echt een schande 

• De fietsers op de hoogte brengen dat ze hun ook aan de regels moeten houden en hen ook beboeten en niet altijd de auto ’s als schuldige te zien. 

• De fietspaden verbeteren en beter onderhouden. 
• De fietspaden zijn helemaal niet geschikt voor bakfietsen, alsook de wegen.. vol putten of schuine rondepunten waar je bijna omvalt met je bakfiets 

• De kasseien in Ieper vervangen door asfalt waardoor het aangenamer fietsen wordt in de stad en je niet om de haverklap met een lekke band zit door 
alle putten in het wegdek. 

• De rousdammestraat die Diksmuide met Veurne verbind , heraanleggen net veilige infrastructuur voor fietsers. Veel werkvolk op de fiets daar maar heel 
slechte baan . Je rijdt er je fiets kapot en moet auto's ontwijken . Alsook steeds oog blijven hebben dat mensen die in stad wonen ze een plaats moeten 
aangeboden krijgen om auto en of (elektrische) fiets te kunnen plaatsen. 

•   De wegen zijn helemaal niet veilig als fietser. Dagelijks moet ik uitkijken, remmen, boos kijken...   

• Degelijke fietspaden tussen de deelgemeenten en de stad, en in de stad is fiets koning, auto bannen uit stadskern! 
• Door meer en betere en veiligere fietspaden aan te leggen die gescheiden zijn van de openbare weg.  De bestaande fietspaden te verbreden en ook 

onderhouden. Want dit gebeurt bijna nooit! 

•  Echt fietspaden ipv fietssuggestiestroken. Deze laatste zijn gevaarlijker voor zowel fietser als automobilist.    

• Één betere verbinding tussen Ieper en Veurne, een deftige fietssnelweg tijden Ieper en Veurne en tussen Ieper en diksmuide 
• Een fietspad ,en enkel fietspad,vanaf diksmuide die aansluit in zarren.  De weg tussen vladslo en esen aanpassen voor fietsers, verlichting en de bomen 

weg en opnieuw planten ergens anders. 

• een grote campagne bij de jeugd scholen/jongerencafes/sportclubs  fiets promoten + kwaliteit fietswegen is zeer veel werk aan, bredere 
fietsstroken/geen parkeerplaats  

• Een veilig en net fietspad tussen de dorpen . 

• Eens kijken naar de bestaande fietswegen. Bij vele van de landelijke fietswegen komt het wegdek deels omhoog en dit kan gevaarlijke scenario's met 
zich meebrengen. 

• Eerst en vooral bestaande fiets en jachtpaden beter onderhouden, vrachtverkeer tot 3,5 ton verbieden door bebouwde kom van gemeenten (zie Ieper-
Veurne), landelijke wegen fietsvriendelijke maken en minder belastende zwaar verkeer, het is goed de trein te promoten, maar die moeten toch beter 
onderhouden worden zodat het aantrekkelijker word om te kiezen voor het openbaar vervoer, meer controle aan stations. 

• effen fietsstroken op plaatsen waar kasseien de wegbedekking vormen. Veel kasseien zijn onveilig voor de fietser, daarom de fietsstrook. 

• Fiets fiets fiets 

• Fiets netwerk tussen gemeentes vervolledigen en veiliger maken . Zo veel mogelijk fietsverkeer scheiden van gemotoriseerd verkeer. Onder andere door 
fiets bruggen, fiets tunnels , haag tussen weg en fietspad. 

• Fietsers die het fietspad niet gebruiken beboeten 

• Fietsfaciliteiten uitbreiden 
• Fietshelm verplichten voor kinderen tot 18 jaar. 

• Fietshelm zou verplicht moeten worden (behoord wel niet tot verkeersprobleem... ) 

• Fietsostrades aanleggen, slimme verkeerslichten zodat fietsers en voetgangers steeds voorrang krijgen, bakfietsparkings en bredere fietspaden voor 
bakfietsen in de stadskern, fietsvriendelijke ondergrond (geen klinkers zoals in centrum Ieper), geef voetgangers veilige voetpaden en schaf die 
moordstrookjes af. Geef fietsers veilige fietspaden, vooral op invalswegen (cfr Dikkebusseweg in Ieper. Dit is nu een kapotte en totaal fietsonvriendelijke 
baan waar fietsers dagelijks hun leven wagen) 

• Fietspad naast de horeca op de markt kant van la poupee  zeer gevaarlijk!!! 

• Fietspad tussen Veurne en De Panne eindelijk eens aanpakken. Rechtstreekse treinverbindingen vanuit De Panne naar Kortrijk en Brugge (bovenop de 
rechtstreekse verbinding naar Gent en Brussel nu) 

• Fietspaden aanpassen aan bakfietsen: breder, minder helling naar rechts of links, minder oneffenheden  Wegen rond scholen of kinderopvang verbieden 
voor vrachtwagens. Max 50km/u als er een fietspad op de weg is en niet gescheiden door struiken of verhoogd fietspad. Meer veiligheid voor fietsende 
kinderen 
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• Fietspaden herstellen,nuttig ook spiegels plaatsen,Rijselseweg snelheid,winkeluitritten zichtbaar maken voor auto ’s alsfietsers menenseweg 

• Fietspaden langs de wegen die de dorpen in Heuvelland verbinden 
• Fietspaden tussen de deelgemeenten moeten aangepakt worden. Bvb tussen Pilkem en Ieper.  Tevens het busaanbod op drukke momenten vergroten, en 

op luwe momenten verkleinen, waardoor er misschien meer ruimte is tot uitbreiding van het busnetwerk. volop inzetten op bus en trein en deelfietsen! 

• fietspaden veilig en aantrekkelijk maken 
• Fietsroutes meer uitstippelen langs wegen met zeer goed uitgeruste fietspaden in plaats van landelijke, smalle wegen (bv. langs de Westrozebekestraat 

in Passendale waar nooit een kat te zien is op het prachtige, aparte fietspad).  Landelijke wegen houden voor bewoners en landbouwers.  Groepen 
wielertoeristen verbieden om de hele straat in te palmen, waardoor het verkeer er achter moet blijven.  Strengere straffen, boetes voor wielertoeristen 
die de verkeersregels aan hun laars lappen en zich zeer egoïstisch en agressief gedragen. 

• Fietssnelwegen op belangrijke routes; autoluwe zones in steden 

• Fietssnelwegen zoals deze aan de palingbeek in kasseien is niet zo’n goed idee! 
• Fietsstraten aanmaken 

• Fietsstraten aanmaken en zorgen dat iedereen hier de regels volgt! Regelmatig controle hierop 

• Fietsstraten in centrums, betere fietspafen tussen de dorpen, 
• Fietsstraten in de stad, bussen van de lijn niet meer verzamelen in de binnenstad, enkel nog nog kleine elektrische bussen door binnenstad, knip in de 

binnenstad om de stad niet als sluiproute te gedogen, snelheidsvertragende ingrepen in de binnenstad, controles op overdreven snelheid, lez 

• Fietsstraten in de volledige centra  Parkeerplaats op of buiten de ring van Ieper  Fietsen parkings ( niet een woonst openste llen in het weekend)  
• Fietsstroken breder maken, zodat vrachtwagens, wagens en tractors trager moeten rijden 

• Fietsverkeer organiseren zoals het in Nederland is. Investeren in electrische deelfietsen,vooral in dorpen. Elektrische wagens/bolderkarren die mensen 
met beperking op kleinschalige manier vervoert net als de belbus. 

• Gewoon goede brede fietspaden 
• Gewoonweg de wegenifrastructuur aanpakken. Veel wegen, fietspaden en voetpaden liggen er bij om je te verongelukken!!!!!!!!  

• Graag fietspaden langs krommenelststraat tussen Dikkebusseweg en ringbaan vlamertinge. Heel gevaarlijk nu 
• Herstel uw wegen zodat er gefietst kán worden.   Maak het zevensterrenplein veiliger, voor zowel fietsers als voetgangers (misschien zebrapad aan het 

begin van de Oostraat) 

• Het fietsnetwerk nog meer uitbreiden zodat het aantrekkelijker en veiliger wordt voor de fietser 

• Huidige fietspaden verbeteren en veiliger maken. Die laten veel de wensen over....  En soms veel te smal dus gevaarlijk. 
• Ik rij zelf met een elektrisch ondersteunde velomobiel. Dat is een ligfiets met drie wielen die volledig overkapt is. Het rijcomfort, de grotere veiligheid (je 

kan niet vallen en je bent wat breder) en de weersbescherming van dit soort fiets, brengen je minder in verleiding om voor kleine afstanden de auto te 
nemen. Ik word duidelijk voorzichtiger ingehaald wanneer ik met de velomobiel rij t.o.v. mijn gewone fiets.  De velomobiel is voor veel mensen 
onbemind doordat die nog ongekend is. Het kan een belangrijke stap vooruit zijn. Al geloof ik dat veilige infrastructuur de enige weg is om iedereen aan 
het fietsen te krijgen. Alle overheden doen hun best maar er is nog veel werk: hoewel ik zo graag en voorzichtig fiets, kom ik toch nog in hachelijke 
situaties terecht. 

• Ik zou vooral inzetten op het aantrekkelijker maken van de fiets als vervoersmiddel in onze regio. Meer én betere fietspaden, meer deelfietsen aan 
aantrekkelijke tarieven. Voldoende gratis parking aan de rand van de stad, voldoende gratis parking in het stad voor mensen met een beperking. 

• Landelijke wegen zijn op vele plaatsen in zeer slechte toestand en gevaarlijk voor fietsers. Herstellen aub 
• Maak alles voor fiets en voetgangers veiliger in de stadskernen, momenteel fietspaden en voetpaden die uit het niets stoppen! Controleer op zone 30 in 

wijken! 

• Meeeeeer fietspaden overal 
• Meer aandacht naar bestaande fietspaden, naar oneffenheden tot herstel ! Opkuis van groene boorden zodat het fietspad zijn breedte blijft behouden 

(Opkuis van groen ! ) aan boorden van het pad na maaien !!! 

• Meer aanleg van veilige fietspaden en deze, net als de bestaande, beter onderhouden zodat de fietser er comfortabel kan fietsen. Ook meer aandacht 
voor te zwaar landbouwverkeer : deze rijden de kleinere, landelijke wegen volledig stuk, zonder enige aandacht voor de fietser of het gewone 
autoverkeer. Structurele maatregelen zijn hiervoor een noodzaak, zoals het streng controleren van de snelheid en het gewicht van deze 
moordmachines. 

• Meer bewaakte fietsenstallingen zoals het initiatief op de markt van Ieper in het pand dat te koop staat, maar dan wel liefst  met ruimere openingsuren, 
indien nodig tegen betaling maar met (betalende) batterij-oplaadmogelijkheden, en eventueel een poncho-automaat of zo)     

• Meer en beter onderhouden fietspaden, fiets autostrades tussen dorpen en steden. 

• Meer en betere fietspaden 

• Meer fiets en schoolstraten, huidige zone 3o mogen uitgebreid worden, landbouwvoertuigen weren uit de dorpskernen deze zorgen voor een groot 
onveiligheidsgevoel. Ultieme oplossing :Trajectcontrole dorpskernen 

• Meer fietsostrades aanleggen en meer toegankelijkheid voor Speed Pedelecs binnen en buiten centrum. 

• Meer fietspaden binnen en buiten bebouwde kommen zoals in NL.  Eenrichtingsverkeer in bebouwde kom.  Continue controle op snelheid in bebouwde 
kom 

• Meer fietspaden en deze VEEL beter aanleggen!   Bv: Een prachtig effen wegdek in tarmac voor koning met daarnaast eens fietspad in beton die voor 
geen meter bolt en zeer oneffen is. 

• meer fietspaden en meer verzorgde fietspaden dringend werk aan de fietspaden 

• Meer fietspaden in steden en dorpen, alsook fietspaden tussen steden en dorpen. Maak elke weg ook een fietsvriendelijke weg ,maak ook het centrum 
zoveel mogelijk autoloos zo is er voor de zwakke weggebruiker minder gevaar . Extra   parking buiten het stadscentrum is daarvoor nodig. 

• meer fietssnelwegen, snellere realisatie van fietspaden (vb. tss. scheeweghe en Avekapelle --> Stad Veurne werkt het niet af en geeft geen toestemming 
om hier aan verder te werken op hun grondgebied, bijgevolg kunnen fietsers tss. Diksmuide en Veurne zich niet snel tss. beide steden zich verplaatsen). 
Opnieuw tram aanleggen op verschillende plaatsen. Bijv. tussen Diksmuide en Leke, baan is daar toch breed genoeg, en tussen Beerst en Torhout, tss. 
Diksmuide en Ieper fietssnelweg /tram? ... veiligere afgeschermde fietspaden 

• Meer fietsstraten voorzien 

• Meer parkeerplaatsen voor fietsers in de dorpskern. Nu weten ze vaak niet waar de fiets te plaatsen en veroorzaken vaak overlast bv in de directe 
omgeving van horecazaken waardoor bewoners bijna niet meer bij hun woning raken.  Hou ook rekening met mensen die geen garage of oprit hebben 
in de dorpskernen. Men heeft mensen aangemoedigd dichter te gaan wonen in bv rijhuizen of appartement. Straf deze mensen niet af door alle 
parkeerplaatsen af te nemen, maar voorzie ook voor die groep voldoende oplaadplaatsen. In veel dorpen vallen bakkers en winkels weg, dus blijft de 
auto of een heel sterk openbaar vervoer absoluut noodzakelijk. 

• Met betere fietspaden aan te leggen zouden er heel wat meer mensen overtuigd zijn om verplaatsingen met de fiets te maken. Eventueel een belasting 
aftrek bij de aankoop van een fiets voor woon-werk verkeer.  De meerderheid van de fietspaden liggen er HEEL slecht bij in mijn buurt. Daar moet iets 
aan veranderen. 

• Misschien premies voor E bikers. En laadpunten voor fiets. Zou één kopen dan. 
• Moesten de fietspaden veiliger zijn zouden we meer met de fiets kunnen rijden want kijk maar eens naar de Kemmelseweg schandalig gevaarlijk en nog 

vele straten hier in Ieper die zeker aan verbetering toe zijn .Uitrijden van winkelcenrum  De Rijselpoort met de fiets !!!!! moet je maar eens doen in de 
drukte.Ik wil gerust nog vele plaatsen tonen 

• Mooiere, veilige fiets en voetpaden 
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• Om meer mensen op de fiets te krijgen (milieuvriendelijker kan niet) moeten er dringend deftige fietspaden aangelegd worden. De kwaliteit van de 
fietspaden moeten nadat ze afgewerkt werden gecontroleerd worden! Nu worden veelal fietspaden aangelegd die slecht berijdbaar zijn! 

• Over het algemeen meer aandacht voor de fietsers! Fietscomfortstroken, fietsstraten, veilige fietspaden... 
• Promoot veilig fietsen door aanpassen infrastructuur, 

• Slechte fietspaden dringend herstellen 
• Slechts 200 tekens toegestaan, dus dan maar zo: ga eens kijken hoe ze het Limburg doen. Schoolvoorbeeld. 

• Veel meer veilige fietspaden aanleggen tussen de dorpen en steden dit voor eigen bevolking zoals de scholieren en werknemers, alles wordt nu in het 
werk gesteld om mooie fietspaden te maken voor het toerisme, maar wij blijven op onze honger zitten en wij moeten elke dag van punt a naar punt b. 
fietsen zoals bv tussen Esen en Vladslo.,Levensgevaarlijk  om daar te fietsen zelfs met fluojas en lichten. 

• Veilig fietspad op de N8 en de verbindingswegen naar de dorpen. 
• Veilige fietspaden in en buiten centrum waar fietsers veilig kunnen rijden weg van het auto en vrachtverkeer.  Alle vrachtverkeer uit centrum houden 

tijdens schooluren 

• Veiligere fietspaden tussen deelgemeenten en Ieper. Ik durf op dit moment niet met mijn kinderen van 9 en 7 jaar met de fiets naar Ieper rijden vanuit 
Elverdinge.  Ik vind het het heel belangrijk dat de winkels in Ieper bereikbaar blijven voor mensen uit de deelgemeenten. Ook voor een korte 
boodschap! 

• Veiligheid van de fietsers   
• Veiligheid voorop stellen door bijvoorbeeld te zorgen voor fietspaden die gescheiden zijn van de rijweg en fietsers dan ook verplichten dezete 

gebruiken. We zien veel te veel fietsers op de rijweg door de slechte staat van de fietspaden. Dit creëert heel onveilige en frustrerende situaties 

• Vergoedingen om te fietsen naar het werk hoger maken, vervuilende auto's weren uit stadsverkeer 
• Voldoende onderhoud en zo mogelijk vrijliggend fietspad maken van de reeds bestaande fietspaden. Bvb fietspad Vlamertinge- Reningelst 

• Voor ons zou een fietspad tussen Vladslo Esen Diksmuide erg welkom zijn. Voor een veiligere school en werk verkeer. Nu levensgevaarlijk de laatste 
jaren is het verkeer merkbaar merkbaar verdrukt. 

• Voorzie veilige fietspaden dan gaan automatisch meer mensen de fiets nemen. 
• waarom worden er nog steeds nieuwe SMALLE fietspaden aangelegd? Er zijn steeds meer fietsers op de weg, en zelfs op nieuwe fietspaden is er al 

onvoldoende ruimte... 

• Wanneer gaan jullie de fietspaden eens opkuisen en alle grind en kiezels verwijderen ? 
• zorg vooral dat gewestwegen allemaal voorzien zijn van degelijke fietspaden. Dit zijn nu moordstroken voor mensen die naar het werk gaan. Zeker als 

er nog geen fietspad ligt. bv Rijselstraat Wijtschate. 

10.2 VERBINDING IEPER VEURNE 

• * Autosnelweg tussen Ieper en Veurne door trekken.   

• A 19 doortrekken 
• A18  IEPER-VEURNES ; Doelstelling  Prioriteit 

• a19 doortrekken 

• A19 doortrekken 
• A19 doortrekken 

• A19 doortrekken 
• A19 doortrekken  Beter treinaanbod (niet enkel naar Kortrijk + frequenter + kortere reistijden) 

• A19 doortrekken 2vak op gepland parcours met bruggen en afritten.  Volwaardige ringweg op bestaande wegen op 0ngeveer 4 km van center Ieper  
Rijselseweg Ieper Waasten aanpassen voor zwaar verkeer  Zwaar verkeer verbieden in woon centra’s  Ieper center verkeersarm maken + grote 
randparking met gratis zeer frekwente buskes   Industriezones veiliger voor fietsers 

• A19 doortrekken geen extra ringwegen rond de dorpskernen. Treinverbinding vanuit ieper is waardeloos om de westkust te bereiken. 
• A19 doortrekken naar de kust, fietpaden afscheiden van rijweg 

• A19 doortrekken tot Veurne. 

• A19 doortrekken van Ieper naar de kust veiliger en veel beter voor Ieper 
• A19 doortrekken van IEPER tot VEURNE 

• A19 doortrekken zal heel wat problemen oplossen in de westhoek 
• A19 doortrekken. 

• A19 tussen Ieper en de kust verder doen 

• A19 tussen Ieper en Veurne 
• absoluut doortrekken A19  (de Britten hebben het recht niet om dit tegen te houden!)  

• Autosnelweg Ieper-Veurne DRINGEND doortrekken!!! 
• autostrade doortrekken 

• Autostrade doortrekken van ieper naar de kust 

• Autostrade doortrekken van Ieper naar Veurne lijkt me de grootste prioriteit. 
• Autostrade Ieper doortrekken naar de kust 

• autowsnelweg naar 130 km per uur en 70 terug naar 90 brengen, meer voorzieningen voor ruiters en menners 

• De A 19 doortrekken 
• De A19 die in ieper begint/eindigt doortrekken tot Veurne. Dit zal het verkeer op de wegen die nu worden gebruikt om naar Veurne en de kust te gaan 

zeker en vast drastisch verminderen, dit zal ook veel aangenamer zijn voor chauffeurs alsook omliggende bewoners. Hiervoor heb je geen dure studie 
nodig om dit te weten. Verder zou een rechtstreekse treinverbinding naar Roeselare/Brugge/Oostende voor heel veel Pendellaars vanuit 
Ieper/Poperinge zeer welgekomen zijn. 

• De a19 doortrekken tot in Veurne 
• De A19 doortrekken zoals het gepland was.  Fietspaden aanleggen dwars door landerijen zodat iedere landbouwer een deeltje land afstaat .  Het zwaar 

verkeer vermijden door het centrum van Passendale & Zonnebeke , want als fietser is het er   LEVENSGEVAARLIJK .  Nu ga ik werken met de wagen 
omdat het veiliger is dan met de fiets            LEVENSGEVAARLIJK .   Heel dringend want nu ga ik werken met de wagen uit angs om te fietsen . 

• De A19 rechtdoor trekken tot aan de kust 

• DE AUTOSNELWEG DOORTREKKEN VAN IEPER TOT VEURNE GODVERDOMME 
• De N 8 vervangen Door een autostrade van Veurne naar Ieder. 

• De N8 Veurne - Ieper moet vlotter kunnen. Een aparte weg of rijstrook voor landbouwvoertuigen is een oplossing 
• De N8 vormt een probleem in de Westhoek qua drukte en zwaar verkeer. Er is geen vlotte verbinding van Veurne naar Ieper, noch met auto noch 

openbaar vervoer (mogelijkheden naar treinverbinding?). Ook via openbaar vervoer geen vlotte verbinding naar Oostende (trein) . 

• Doortekken a19 

• Doortrekken A19 
• Doortrekken a19 
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• Doortrekken a19  Ieper verkeersvrij maken tussen 10 en 18h  Fietspaden verbeteren  

• Doortrekken A19 naar de kust. 
• Doortrekken A19 tussen Ieper en Veurne 

• doortrekken A19 voor betere ontsluiting tot de kust 
• Doortrekken a19, betere en meer fietspaden zoals Nederland, strengere controles n8, fietshelm verplichten, stationsbuurt veil ig maken, ... 

• Doortrekken A19!!! 

• Doortrekken A19.  Zeker geen gevaarlijke ringwegen meer bijleggen. 
• Doortrekken autosnelweg Ieper - Veurne 

• Doortrekken snelweg Kortrijk-Ieper-... 

• Doortrekken van autoweg tot aan de kust 
• Doortrekken van de a 19 tot rotonde in Veurne. Enige mogelijkheid om verkeersdrukte in westhoek te minderen 

• Doortrekken van de A19, ontwikkelen van een vlot fiets wegennet, aanleg tram netwerk tussen Bailleul en Ieper, Roeselare en ook van Ieper naar Veurne 
• Doortrekken van de A19! 

• doortrekking a19 en snelweg/expresweg naar Roeselare. 

• Doortrekking a19 is de enige goede oplossing 
• Doortrekking A19 op traject van 50 Jaar terug. De rest is TIJD en GELD verspilling !!! 

• doortrekking A19 tot Veurne 
• Doortrekking a19 zou veel verkeer uit de dorpen houden én ook economisch interessant zijn... want ook let de aanlzg v alternatieven gaat 

landbouwgrond verloren 

• Doortrekking autostrade (A19) Ieper noord naar de kust. 

• Doortrekking van de N8 maak er gewoon een vierbaansweg van  Ring rond Diksmuide   Hiermee los je al zeer veel op 
• Dringend de A19 naar de kust doortrekken! 

• Dringend werk maken van de vervolmaking van de A19 richting kust.  

• Enkel de doortrekking a19 had veel problemen in deze regio kunnen vermijden.  Graaf de doden op   doe herbegrafenissen met ceremonie en tel die nu 
eindelijk door JA19 

• Geen nieuwe studies meer voor de N8-problematiek: er is al voldoende studiewerk verricht! Er iets aan doen, nu!!! 

• Het project A19 afwerken. 
• Makkelijkere verbinding Ieper kust, zowel met openbaar vervoer als met de auto 

• N8 eindelijk aanpakken en 90km per uur en niet overal staan te flitsen in de zone 70 tussen veurne en ieper of maak een autosnelweg met 120 per uur 
veel vlottere verbinding dan al die lap en tapwerken 

• Nachtwerk promoten, a19 naar de kust doortrekken, verkeer door bvb bloembakken vertragen in de dorpen. Waar nodig, bebouwde kom uitbreiden, zie 
bvb wervikstraat zillebeke. 

• Optimaliseer in eerste instantie bestaande wegen zoals de N8 van en naar de kust. Ideaal zou zijn dat er een volwaardige doortrekking is van de A19. 
Secundaire wegen kunnen veel beter, wegen waar 90 mag zijn vaak teveel onderbroken door verkeerslichten en slechte rotondes, bvb verbinding 
Poperinge/A19 

• Snelle uitvoering van aansluiting A19 op expressweg en kraterrotonde/ondertunneling Pilkemseweg/N38. N8 dringend aanpakken. Kleine ring rond 
Brielen. 

• Snelweg doortrekken tot aan de kust!!! 

• snelweg doortrekken tot veurne 

• Snelweg Ieper-Oostduinkerke.  Aanbod openbaar vervoer uitbreiden, zeker tussen dorpskernen. Grotere frequentie zorgt voor meer mogelijkheden en 
zal gebruik bevorderen. 

• Snelweg tussen Ieper en veurne 

• Trek A19 door  Betere kwaliteit fietspaden ipv kwantiteit 

• Trek de A19 door tot in Veurne en sluit de dorpen en gemeenten erop aan via omleidingswegen rond de centra. 
• Trek de A19 door! Dit moest reeds jaren geleden gebeurd zijn! 

• Trek de a19 door. Veel verkeersproblemen zouden opgelost zijn. De Westhoek wordt veiliger en veel minder druk. Veel dorpen worden hierdoor ontlast 
van het drukke verkeer. Dit is toch de enige echte oplossing en de mening van elke West-Vlaming! 

• Trek deA19 doorgang Ieper naar deWestkust. 

• Trek nu eindelijk eens de A19 door tot in Veurne ! 

• Verbinding ieper/poperinge met de westkust verbeteren door A19 door te trekken tot aan de kust. 
• Verkeer weg uit de dorpen Brielen Elverdinge Woesten.   Doortrekken A19 moet een mogelijkheid zijn. 

• Zo snel mogelijk een autosnelweg vanuit Ieper richting kust. Dat sleept nu al jaren aan en hoe langer men wacht, hoe moeilijker de minder kans op 
slagen. Door snelweg te leggen zullen de dorpskommen ook veiliger zijn, vooral voor fietsers en kan het openbaar vervoer vlotter gebeuren. 

 

10.3 HANDHAVING, SNELHEID EN VEKEERSREGELS 

• 30 Km in elke  binnenstad zou fijn zijn. Meer controles van de politie in de steden om de wegregels te laten respecteren.Zoals het parkeren en laden en 
lossen in tegenliggende richting.Alsook strengre en dure straffen bij meerder malen inbreuken op de wegregels ,ook voor de fiesters .  

• 30km  per uur  voor auto's, traktoren en kamions op landelijke eenvaksbanen 

• 90 km/u op Oostendebaan 
• Afschaffen voorrang van rechts regel en vervangen door voorrang of geen voorrang Alltijd een stopteken ipv voorrang verlenen bord als je 

een voorrangsweg op wilt rijden Alle onlogische verkeersregels en situaties proberen te elimineren. Je kan onmogelijk discipline in het verkeer 
bekomen zolang er vele onlogische situaties zich voordoen.  Vb zone 30 of 70 op plaatsen of tijdstippen die gewoon absurd zijn  Vb 1, 5 meter afstand 
houden als je een fietser inhaald terwijl de wegen altijd maar smaller worden (in principe zouden auto dus daar altijd achter de fietsers moeten 

blijven)🙈  Vb borden wegomleidingen met enkel plaatselijk verkeer of snelheids beperkingen terwijl de werken stilliggen door weekend of verlof 
periode....  Vb enz Een mooi voorbeeld van bovenstaande suggesties zie je op het eiland Menorca (naast Majorca).... 

• Alle bebouwing binnen de bebouwde kom, geen lintbebouwing meer of in open ruimte (m.u.v. landbouw en/of tourisme).   Schaf die 70 km/u regeling af 
en terug naar 90 km/u. Stop ook met her en der 70/50 te plaatsen. Als er daar huizen staan, dan moeten die dan maar weg. 

• Auto's die vorangsregel niet respecteren en roekeloos parkeren zoalsaanhet restaurant nonnebos. Levensgevaarlijk 

• Beperking 70 km opheffen   Tractors niet tijdens spitsuren  Controle op vrachtwagens die inhaalverbod niet naleven, ook op snelwegen.  

• Binnen woongebieden, wijken 30 km per uur. 
• Dashcam-beelden toelaten om overtredingen te bekeuren. 

• De chauffeurs met een zware voet uit het verkeer halen en door de politie meer controle op drugs en alcohol...Trajectcontrole is een goed idee... 
• De drukte in de dorpen  door camions en zware landbouwvoertuigen beperken via  cameracontrole en verboden doorgang boven de 7,5 ton .Geen 

overlast voor 8 u en na 19 u 
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• De gsm achter het stuur weg krijgen , zie dit dagelijks  meermaals op de weg dat chauffeurs  er mee bezig zijn .  Meer goeie fietspaden .  Betere en 
duidelijke wetgeving over elektrische fiets(speed) 

• De realisatie van een nieuw vervoersplan  is niet voor onmiddellijk. In afwachting controles opvoeren ivf een veiliger verkeer voor de zwakke 
weggebruiker. 

• De snelheid waarmee gereden word in de dorpenkernen meer controleren. 

• Dikkebusseweg is een snelweg ( denken de meeste gebruikers) 
• Er dient een evenwicht te worden gezocht tussen de zwakke weggebruiker en de minder zwakke weggebruiker.  Het moet voor iedereen leefbaar en 

werkbaar blijven. Woon je in een dorp dan heb je vaak meer de auto nodig. Mensen die gaan werken hebben minder de tijd om alle verplaatsingen met 
de fiets of te voet te doen.   Iedereen moet wat verdraagzamer zijn en respect hebben voor elkaar. Daar moet worden op ingezet ! Maak plaats voor een 
laneen landbouwer die aan het werk is, voor een auto die moet passeren, steek je hand op als je elkaar kruist. De laatste tijd merken we meer dat de 
zwakke weggebruikers hun veel meer permitteren soms denken dat ze koning te rijk zijn.  Er moet geïnvesteerd worden in fietspaden, zone 30 aan 
scholen, ... maar in welke situatie je ook zit, ieder moet zijn eigen verantwoordelijkheid opnemen en zich niet almachtig voelen in het verkeer. 

• Er zijn heel veel regels vb snelheid,voorrang  ,maar relatief zijn er eigenlijk geen controles.  De hardleerse cowboys en macho’s  moeten eruit, laatste 
weken met de Corona is dit zeker niet gebeterd door nog minder controles.Ons gedrag in het verkeer wordt steeds meer egoïstisch. 

• gerichte controles in de dorpen met plaatselijk verkeer , het groot vervoer rijd daar zeer snel en op elk uur van de dag 
• Gerichte controlle op GSM gebruik en snelheid bij zware landbouwvoertuigen(vooral op landelijke wegen). 

• Graag de snelheidsduivels aanpakken in de Burgweg te Veurne door drempels te plaatsen, hier mag je maar 30 km/u rijden en er wordt gemid. 70 km/u 
gereden, dit is een groot probleem die dringend aangepakt moet worden!!! 

• Graag zone 30 in de bebouwde kom in plaats van 50 ! Dagelijks vlammen in Beselare (Wervikstraat) zware vrachtwagens veel te snel voorbij (50+ 
km/u). Ze remmen kort voor de flitspaal en zoeven dan weer door.  Er is een zone 30 ingevoerd, maar deze is te kort ! 

• het afremmen van de snelheid binnen de bebouwde kom is enkel efficiënt mits voldoende politionele controle 

• Het druk verkeer met traktoren en vrachtwagens aan de Brugseweg vermijden. Opgefokte auto ’s en brommers beboeten. Er rijden te veel bussen 
volgens mij. Nieuwe baan naar de kust ! 

• iEDERE DORPSKERN 30 KM/UUR. Ruime fietspaden en deftige voetpaden. Snelheid landbouwvoertuigen beperken. 

• Ja graag de Bovekerkestraat aan te pakken levensgevaarlijk  voor fietsers of wandelaars veel meer drukker of vroeger een heel slechte baan en geen 
fietspad en passeren veel fietsers veel zware tractoren die rap rijden  en vrachtwagens die hier rijden 

• Laat 90km/u rijden op meer wegen terug toe, zie bijvoorbeeld de baan Poperinge-Proven waar een volledig afgescheiden fietspad ligt, of delen van de 
N8 waar plaats genoeg is om alternerende inhaalstroken en losliggende fietspaden te voorzien. 

• Laat buitenlandse toeristen betalen van zodra de grens wordt overschreden. Plaatsen van camera's in randgemeenten  en sluipwegen om de 
"rallypiloten" uit het verkeer te halen. 

• landelijke routes zijn nu veelal sluiproutes voor auto's om trajectcontroles te omzeilen, misschien daarvoor een oplossing zoeken 

• Meer  snelheidscontroles zowel in of buiten de woonkernen Beter onderhoud van zowel autowegen maar ook vooral fietspaden .Vooral Kortemark en 
Diksmuide hebben te weinig aandacht voor de zwakke weggebruiker 

• Meer blauw op straat  gedurende de dag 

• Meer controle door politie 
• Meer controle en bekeuringen.  Vooral op landbouw en zwaar verkeer.  Dit wordt oogluikend toegelaten, omdat het gemeentebestuur van landelijke 

gemeentes vooral uit landbouwers bestaat. 

• Meer controle en zware boetes op vrachtwagens die nodeloos door dorpskernen rijden. Ze steken veel te vaak een hoek af. 

• Meer controle in kleinere straten zoals die van ons 
• Meer controle in stadskern tijdens spitsuren 

• Meer controle op kleine wegen 
• Meer controle op snelheid, plaatselijk verkeer. 

• Meer controle op vracht en tractor vervoer. 

• Meer flitscontroles, vooral in de kleine aglomeraties 
• meer flitsen in dorpskernen waar er maar 30 of 50 mag gereden worden. 

• Meer inzetten op deelinitiatieven  en betere fietsinfrastructuur van onze landelijke wegen graag 

• meer politie controle op snelheid van tractors in landelijke gemeenten, zowel tijdens de dag als 's avonds en 's nachts 
• meer politiekontrole op snelheid  en wild en  voetpadparkeren  MET boetes  en het systeem VRIENDJESPOLITIEK EN INMENGING DOOR BURGEMEESTER  

OP POLITIEWERK stop zetten   loonwerkers  en boeren moeten ook de wegcode en verkeersreglementen volgen 

• Meer snelheidscontrole in stad en dan ook beboeten. 
• meer snelheidscontroles in de klerkenstraat en de roeselarestraat autos rijden daar veel te snel 

• Meer traject controles plaatsen. Vb op de N8  Autorijden minder aantrekkelijk maken.  Buitenlands vrachtverkeer uit de dorpskernen verbieden en max. 
snelheid verlagen. 

• meer treinen tussen gent en de panne  
• Mensen die met de auto ver onder de toegelaten snelheid rijden en andere weggebruikers voortdurend hinderen forse boetes geven en na 5 

gelijkaardige overtredingen rijexamen opnieuw laten doen.  

• Minder snelle wagens. 
• Minder wielertoeristen. Op de landelijke wegen is dit sedert de coronacrisis echt erg. Ze zijn onbeschoft, denken dat ze alles mogen en overal voorrang 

hebben. Er zou voor bepaalde uren of dagen in de week een verbod mogen zijn om in grote groep te rijden, want ze houden toch met niemand 
rekening. 

• Mss eens meer controle laten uitvoeren uit de bebouwde kom. Ipv trajectcontrole te beginnen aan het binnen komen van Esen tot aan het rondpunt 
mss beginnen aan het Roggeveld tot aan het rondpunt. Roeselarestraat  en Esenweg zijn soms een rallybaan. Veel te druk en te zwaar verkeer. 
Fietspaden mogen ook eens bekeken worden. Ringweg was beter anders aangelegd we gaan nu nog meer zwaar verkeer krijgen. Het probleem in Esen 
is er niet mee opgelost!!!! 

• Net zoals vrachtwagenbestuurders zou iedereen met een rijbewijs elke vijf jaar moeten bijscholen!    
• Omleidingen rond vb. scholen tijdens spitsuren: enkel mensen die aan de school moeten zijn mogen de straat in, de andere mensen kunnen een 

omleiding/altneratieve route volgen? 

• Snelheidscontroles houden bij het binnenrijden in de bebouwde kom. Flitspalen zetten. Dus niet alleen de grote steden behandelen maar meer aandacht 
aan drukke dorpen geven. 

• Strenger optreden tegen gsm gebruik in de wagen. 
• Strengere straffen die ook uitgevoerd worden . Het gerecht faalt in zijn rol en is blijven steken in middeleeuwse redeneringen.  Fietsroutes blijven 

aanleggen en onderhouden gescheiden van gemotoriseerd vervoer. 

• trajectcontrole binnen bebouwde kom Beselare (is er precies een verlengde van a19) 
• Trajectcontrole op drukke wegen zoals bijv. Veurne-Ieper. 

• Veel meer controles op de N8. Als je 70km per uur rijdt, word je gewoon door vrachtwagens voorbijgestoken. Ook een witte   volle lijn in het midden 
vd weg is v geen tel. 

• Veel te vrachtwagens en veel te veel wielertoeristen die zich niet aan de wet houden die zouden moeten beboet worden 
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• Voorrang aan rechtsregel in Zonnebeke worden door de bestuurders niet nageleefd omwille van te hoge snelheid.  Landelijke wegen zijn niet voorzien 
van een fietsstrook .  Meer politiecontrole en boetes lijken me meer noodzakelijk 

• Wat met speedpedelecs? Horen de thuis bv. langs een jaagpad. Duidelijke wetgeving! Dit is geen fiets maar ook geen scooter. Waar rijden die in de 
toekomst? 

• Zone 30 in alle dorpskernen. Verbod op vrachtverkeer in spitsuren in dorpen met scholen. 

• Zone 30 in de dorpskernen. Randparkings voorzien zodat in toeristische centra de wagens niet de hele dag geparkeerd staan langs de rijweg in de 
dorpskommen van Heuvelland. 

• Zone 70 wordt onvoldoende gehandhaafd, in Poperinge Centrum is het autoverkeer nog te gevaarlijk om er veilig te kunnen fietsen.  Ieperstraat zuigt 
nog veel verkeer aan die onnodig het centrum doorkruist. Fietsstraten zijn een prima concept maar komen voor de auto nog onnatuurlijk over 

• Zorg er eventueel voor dat fietsers op hun fietsrijstrook rijden. Dit zal zeker al zorgen voor minder ongevallen. Je kan hierbij boetes opleggen voor wie 
deze regel niet volgt. 

 

10.4 VRACHTVERKEER 

• "We maken ringwegen om het drukke verkeer uit onze kernen te houden": dit zou de ultieme oplossing zijn in Nieuwkerke (400 à 500 vrachtwagens per 
dag).  

• 1. Controleten dat vrachtwagens niet via woongebieden rijden en op grotere wegen blijven.   

• 2. Google maps, waze routes laten aanpassen dat auto's en vrachtwagens op grotere wegen blijven rijden ipv zigzaggen in kleinere straten. 

• alle zwaar vervoer en landbouw voertuigen uit de stads of dorpskern weren alle bussen van de lijn zo weinig mogelijk uit de stadskern weren want 
het zijn die zware bussen die alle straten kapot rijden waardoor het fiets verkeer zeer veel putten en veel oneffenheden te verduren krijgt. 

• Aparte wegen of rijtijden voor zwaar verkeer en landbouwvoertuigen zodat die zeker tijdens de spits en begin en einde van de school niet mogen 
rijden. Zou veel hinder en ongevallen vermijden 

• Auto en vrachtverkeer maximaal beperken en affleiden naar vaste trajecten.  Afgescheiden fietspaden naar voorbeeld Nederland ook in centrum van de 
stad. 

• Beter vooral in de dorpskern van Zarren de vrachtwagens en tractoren rijden gewoon op het voetpad. . Meer controle maar dan anoniem.anders 

• Bij levering van goederen door vrachtwagens, plan bijvoegen waarlangs levering moet gebeuren om dorpskernen (zeker scholen, openbare werken, enz. 
te vermijden voor meer veiligheid en om ongemakken te voorkomen. (zeker voor buitenlandse chauffeurs: GPS aanpassen)  

• Één veiliger aanleg tussen Veurne en Ieper. Minder sluipverkeer van vrachtwagens door de dorpskernen 
• Eenrichting voor vrachtwagens i,s,m de gemeenten langemark zonnebeke en moorslede.nu rijden alle vrachtwagens van westvlees over beselare naar 

a19 i.p.v via poelkapelle.men kan daar 1 richting van maken. 

• Enkel de wens om al het zwaar verkeer te lijden uit het centrum stad. Dit geld ook voor agrarische voertuigen. Of toch zeker t ijdens de spitsuren. 

• Geen idee, maar de vrachtwagen die bij de boeren moeten kunnen, zal je niet mogen vergeten! Zoals tractorsluizen op binnenstraten... geen goed idee! 
Dit zou zorgen voor meer km en meer vervuiling 

• Geen vrachtverkeer aan scholen rond begin en einduur!!!! 

• Geen zwaar verkeer door dorpskernen laten rijden.  
• Geen zwaar verkeer meer binnen bebouwde kom 

• Geen zwaar vervoer (vrachtwagens, tractors,...) door kleine dorpen aub! 

• Geen zware vrachtwagens in de kleine straten 
• Grensverkeer naar industriezones door dorpskernen en woonzones moet beter. Er is onaangepaste snelheid en verhoogde vervuiling (zie Galgebossen) 

in de regio Ieper - Poperinge.  Ook de weginfrastructuur staat onder druk! 

• Grote bedrijven die veel groot vervoer aantrekken horen niet thuis in kleine dorpskernen van gemeentes. Haal deze daar weg en het groot verkeer 
vervalt ook grotendeels. 

• Grote bedrijven uit centrum van dorpen 

• Grote bedrijven van diepvriesgroenten een aparte toegangsweg geven naar autostrade. Tractoren die groenten aanvoeren moeten ook op die aparte 
weg en dit gratis. De dorpswegen die ze nu gebruiken veel duurder maken. De kosten van de kapotte wegen nu zullen voldoende zijn om dit te betalen  

• grote industriezones uit de bebouwde kern halen 
• Grote vrachtwagens laden en lossen vanaf 5uur of vroeger in de dorpskern bij supermarkt en industriële !!! bakkerij waardoor de slaap verstoord wordt 

! Industriele bakkerij werd toegelaten in dorpskern!!! Vrachtwagens verbieden tot ten minste 7 uur s morgens! 

• grote vrachtwagens uit dorpskommen en stadskernen weren, leveren of bevoorraden van winkels e.d. laten gebeuren door (elektrische) bestelwagens 

• Het verschil maken tussen zwaar verkeer en distributie verkeer 
• Het vrachtverkeer zoveel als mogelijk weren uit dorpskernen en snelheidscontroles uitvoeren. Alleen als mensen het voelen in hun portemonnee zullen 

ze trager gaan rijden. 

• Ik woon in Kortemark centrum.  Dag en nacht zwaar verkeer, ik word er wakker van.  In dorpskern met school zou zwaar verkeer verboden moeten 
zijn. 

• In Komenstraat Wijtschate zwaar verkeer omleiden. Dikwijls hinder door vrachtwagens door Claerebout .  

• In Nieuwkerke ligt een aardappelfabriek die voor bijzonder veel verkeershinder zorgt.   Men zou deze eigenlijk geen vergunning meer mogen geven en 
verplicht moeten laten delokaliseren naar een bedrijventerrein. 

• Meer vrachtvervoer via trein/boot (bieten, aardappelen, ...) 
• Men promoot steeds meer de havens, Zeebrugge en Calais, maar alles passeert door Vlaanderen per vrachtwagen, haal al die vrachtwagens van de weg 

om transporteer meer goederen via het spoor. 

• Omleidingsweg creëren voor de gemeente Kortemark, zodat centrum (Kortemark/Handzame) ontweken wordt. AarSdamstraat laten fungeren als 
omleiding, nieuwe omleidingsweg verder door trekken naar Edewallestraat/Koekelerestraat. 2. Volledige omleidingsweg Diksmuide vastleggen via 
Oostendestraat. Ook al duurt dit nog zo lang. Wie durft op te starten? Wie durft aan te kaarten?  3. Nieuw traject N36: centrum Zarren leefbaar te 
houden! 

• Tonnage van het zwaar vervoer drastisch beperken (omlaag halen), want de trillingen die het zwaar vervoer tegenwoordig teweegbrengen zorgen 
ervoor dat de huizen scheuren langs drukke toegangswegen. 

• Totaal verbod voor vrachtverkeer en landbouwverkeer (specifiek loonwerkersverkeer met mega-grote machines/karren/3-assige mestkarren welke veel 
te snel rijden) om gedurende de spitsuren te rijden 

• tractoren en camions verbod om te rijden tijdens spitsuren 
• Tractors en vrachtverkeer UIT het stadscentrum, creeert zeer onveilige situaties  

• Vrachtverkeer eerst onderhanden nemen, alsook triestig fietspaden aanpakken  

• Vrachtverkeer richting kust via de autostrade ipv over de Veurnseweg door de dorpen. 
• Vrachtwagens bannen uit de dorpen door verplichte wegen aan te legen   Vb. Vrachtwagens verplichten ring Poperinge te nemen ipv door het dorp 

Brielen te rijden wat levensgevaarlijk is  

• Vrachtwagens die van Veurne komen niet laten afrijden op de n8 naar Ieper! Doortrekken autosnelweg 
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• Vrachtwagens moet s' nachts rijden op autowegen. Verplichtte stilstand of rust tussen 07.00 en 09.30 uur. Minder dodelijke ongevallen en vlotter 
verkeer (minder files) tijdens de spits uren. Zij kunnen altijd lossen op bestemming tijdens de nachturen. Ook stilstand tussen 16.00 en 18.00 uur. Veel 
problemen opgelost en beter voor milieu. 

• Vrachtwagens niet door dorpskernen alleen voor lossen goederen 
•   Vrachtwagens weren op de landelijke wegen en dorpskernen. Ik woon in de Zorgvlietstraat te Dikkebus en zware vrachtwagens gebruiken mijn straat 

als sluipweg, wat heel onveilg is voor de wijkkinderen en mijn kat en andere huisdieren. 

• Vrachtwagens zeker zoveel mogelijk vermijden in de dorpskern. 
• Waarom kan in ieper of poperinge geen modelshift treintransport worden gedaan?ze willen toch een 2e spoor? 

• Wij wonen in het dorp Beveren aan de ijzer en hopen dat snel eens werk gemaakt wordt van een betere verbinding Veurne- Ieper. Het vrachtverkeer 
doorheen al onze landelijke dorpjes is vreselijk! Onze kinderen gaan naar school in Roesbrugge, de school bevindt zich op de hoofdbaan. Ondanks de 
inspanningen van leerkrachten, rijden tractors en vrachtwagens daar telkens gevaarlijk snel en dicht bij de voetpaden.... Zwaar verkeer en ook ander 
doorgaand verkeer hoort niet thuis in kleine dorpjes... :) succes! 

• Wij wonen landelijk en zouden graag vrachtwagens  en landbouwmachines uit ons dorp hebben . Dat is hier niet meer normaal.  
• Zwaar transitoverkeer WEG uit dorpskernen 

• Zwaar verkeer de toegang tot landelijke en dorpswegen verbieden. Hierdoor worden files opgelost (stil staande vrachtwagens door wendbaarheid) 
maar bijvoorbeeld ook het stukrijden van het wegdek wat ook kosten zal besparen... 

• Zwaar verkeer in woonzones zoals in de acacialaan in ieper is wraakroepend, kinderen kunnen niet buiten spelen op straat, wegdek ligt er vuil bij en de 
snelhed veel te hoog. Schande voor een gemeentebestuur die zogezegd alles op veiligheid inzet. Huizen errond scheuren, was een groene zone nu een 
zone met 3 woonblokken 3 etages hoog. Geen vrijheid meer in omliggende tuinen.. Schande, zal jullie veel stemmen kosten, de mijne zeker 

• Zwaar verkeer maakt zoveel mogelijk gebruik van A19 en maakt zo onze regio leefbaarder. 

• zwaar verkeer uit de dorpskern weren 
• Zwaar vervoer (ook landbouwvoertuigen)  tussen 22:00 en 6:00 verbieden! 

• Zwaar vrachtverkeer en tractoren horen niet in de dorpskern. Geen zwaar transport s'nachts. Effectieve controle op snelheid door politie. De zones 30 
worden in bv Abele/Watou totaal niet gerespecteerd. 

• Zwaar vrachtverkeer weren uit de stadskern. Meer aandacht voor fietsers in de stad. Veilige situaties voor fietsers creëren. 
• Zwakke weggebruikers respecteren - Auto's die geen voorrang geven (Wees steeds op u hoede) 

• ZWARE VRACHTWAGENS EN ZWARE LANDBOUWVOERTUIGEN WEG UIT HET CENTRUM VAN HOUTHULST AUB EN MEER SNELHEIDSCONTROLES AUB 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  

 

10.5 GEDRAGSSTURING EN PRIJSBELEID 

• Aanbod van het openbaar vervoer verbeteren. Alsook fietspaden. Vervuilende wagens zwaarder belasten of verbonden is geen oplossing. Rijke mensen 
rijden niet met een oude stinkende euro 4… 

• Als ouders van studenten kunnen we enkel zeggen dat het openbaar verkeer trein-bus veel beter moet! Ettelijke keren moesten wij hen met de auto nr 
Kortrijk brengen, de westhoek wordt hierin totaal vergeten! 

• Auto's, vrachtwagens, bussen zoveel mogelijk weren buiten de stadskernen. Parkeren kan aan randparkings en met behulp van shuttle busjes worden 
bezoekers, mensen naar het stadscentrum gebracht. Op vandaag is het gebruik van het centrum vaak een sneller, mooier alternat ief dan de 'ringweg'.   
Tussen de dorpen en steden moeten veilige fiets(autostraden / paden ) worden aangelegd, bij voorkeur aan de hand van de huidige wegen.  Treinen 
zijn geen alternatief voor de problemen die we op vandaag ondervinden. Bussen ( eventueel kleinere modellen ) kunnen wel alternatief zijn. 

• Autoluwe binnensteden, aanleg van aparte fietspaden gescheiden van de weg 

• Bediedt als geleente wat meer aandacht aan bewoners van het centrum. Laat toeristen buiten het centrum oarkeren. Maak fietsstraten. Maak eventueel 
de binnensteden verkeersvrij 

• Bedrijven lokken naar de westhoek om brain-drain tegen te gaan. Lokaler kunnen werken zorgt voor minder verkeer richting Kortrijk en Gent. 
• Betaalbaar openbaar vervoer waar je kan op rekenen en niet al daags ervoor moet reserveren 

• Betaalbaar openbaar vervoer. Openbaar vervoer in het centrum moet sterk aanwezig en gratis zijn. Vanaf je het centrum verlaat moet het betalend 
worden. Abonnementen en dagticketten voor de trein moeten goedkoper, vooral voor 26+  . Parkeren moet duurder worden, hoe dichter bij het 
centrum je parkeert, hoe duurder. Bedrijfswagens ontmoedigen en openbaar vervoer aanmoedigen. Het aanpakken van bedrijfswagens zou al veel 
oplossen. 

• Beter toegankelijk openbaar vervoer waar je meer beroep op kan doen 

• Combitickets openbaar vervoer (van bus op trein en omgekeerd) + goed op elkaar afgestemd  Reistijden en omwegen openbaar vervoer interessanter 
maken vanuit Poperinge/Ieper naar andere regio's   Fietsdiefstal in stations aanpakken 

• De beschikbaarheid van openbaar vervoer verbeteren zodat de bevolking meer geneigd zal zijn dit te gebruiken ipv de auto. 1 bus per dag naar Ieper of 
Oostende is toch niet meer te begrijpen in deze tijd 

• De buitenlandse chauffeurs doen betalen zoals in Frankrijk  

• De gegeven voorbeelden zijn goed maar er moet altijd goed gekeken worden of het financieel wel te verantwoorden valt. En wat is een minder 
vervuilende wagen? Net eens goed overwogen om elektrische wagen te kopen. Weinig garanties op de batterij. En deze zijn toch ook supervervuilend?! 
Ook de elektriciteit die moet worden opgewekt?! Eerst goed bestuderen en haalbaarheidsstudie doen en dit ook allemaal zeer goed communiceren aan 
de bevolking. Dat zorgt voor een grotere draagkracht van beslissingen. (En niet alle 5 voeten wijzigen zoals met Corona)  

• De mentaliteit (oa in deze enquête) van 'melk en bestraf de automobilist' omschakelen naar 'beloon de fietser': bvb  - verlagen eco-
chequesvergoedingen en verhogen fietsvergoeding naar iets significanters.  

• De stadskernen onaantrekkelijk maken voor wagens en vooral het aantal parkeerplaatsen verminderen.  In de 21e eeuw is het niet meer noodzakelijk 
om op de markt te parkeren. 

• degelijk openbaar vervoer en auto die er niet horen uit het centrum houden, evenals de talloze hordes toeristenbussen.  
• Draai de besparingen op openbaar vervoer terug, zorg ervoor dat afgelegen dorpen van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat uurlijks een verbinding 

hebben met de stad (want lokale winkels, bankkantoren, café's... zijn op veel plaatsen uitgestorven). 

• Firmawagens afschaffen,  steden bereikbaar maken voor auto's, maar niet voor doorgaand verkeer. bv door knippen van wegen. 

• Gemeentebesturen moeten parkeren en met auto's rondrijden DURVEN onaantrekkelijk maken. Onze - nog redelijk recent aangelegde - markt is een 
ramp: één grote parkeerplaats en bij momenten een kartingcircuit. Ziet eruit als de jaren 70 in 2020. Het vergt wat durf en doorzetting maar op lange 
termijn wint de stad - en zijn inwoners. 

• Gratis openbaar vervoer 

• gratis openbaar vervoer voor iedereen 

• gratis openbaar vervoer voor iedereen . 
• Gratis openbaar vervoer zoals ze onlangs terug in Luxemburg ingevoerd hebben. 

• ik vond de enquête niet goed : zeer geschreven vanuit een bestraffende en vingerwijzende visie. Laat ons beginnen met te zorgen dat de infrastructuur 
goed is. Waarom vervuilende auto's duurder maken of verbieden, terwijl dit voor veel kansarme mensen het enige mogelijke is ? Zorg dat er een 
alternatief aanbod is : maak openbaar vervoer betaalbaar (ik betaal nu drie keer zoveel voor een treinticket naar gent dan als ik met de wagen ga), zorg 
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dat er brede en veilige fietspaden zijn (ik liet mijn kinderen niet fietsen in het centrum of naar school wegens gevaar), hou het zwaar verkeer uit de 
bebouwde kommen, zet in op een leefbare groene stationsomgeving en marktpleinen in plaats van kale parkings 

• In dorpskernen de fietser en voetganger VOORRANG geven op de auto.  Scholen ondersteunen in het (her)inrichten van toegangsweg en parkings om 
ook hier de autosnelheid te verlagen en de zwakke weggebruiker voorrang te geven. 

• In Ieper is men nog van de ouderwetse stempel (zie ook steeds commentaren op Facebook). Men wil steeds de auto nemen en zal zich niet zo gauw 
aanpassen. Ook betalen mensen liever geld om hun auto in het stad te parkeren dan gratis op de randparkings (ik maak wel gebruik van deze parkings, 
ik vind dit top). In een dorp zoals Vlamertinge nemen mensen dikwijls de auto voor de bakker die 500m van zijn huis gelegen is. Ik doe persoonlijk wel 
mn best om het autogebruik te beperken voor korte afstanden. Maar in de westhoek denken mensen daar helaas vaak anders over. 

• In plaats van mensen te beboeten en meer belasten, ook stimuleren van mensen die iets positiefs doen (gezinnen met een of geen auto, ...). D.m.v. 
premies of belastingverlaging.   Zorgen dat de auto niet de koning is op de baan, maar voorrang en rekening houden met fietser. 

• Jullie idee om mensen van de auto af te krijgen is de prijs ervan te verhogen. Maar daarvoor straf je iedereen in de landelijke gemeenten af. Liever een 
puntensysteem per gefietste of gewandelde kilometer naar vb de winkel. Belonen ipv beboeten. De belastingen zijn al meer dan hoog genoeg! 

• Maak fietsers en voetgangers de belangrijkste verkeersdeelnemers in de bebouwde kom ipv auto's! 

• Maak openbaar vervoer gratis en belast het gebruik van eigen wagens om dit te financieren. 

• Meer en goedkoper openbaar vervoer (alternatief alcohol achter het stuur).  Buslijnen, met doordachte trajecten en uurregeling, die verplaatsingen 
gebruiksvriendelijk maken.  Het openbaar vervoer is een dienst aan de burger.  Gratis voor -18j en gepensioneerden.  Alternatief bij chronische 
aandoeningen (risicopubliek).  Bussen met meer reizigers aan boord, minder verkeer, minder auro's met 1 persoon aan boord! 

• Meer openbaar vervoer en meer mogelijkheid om fiets mee te nemen op openbaar vervoer zoals in de Scandinavische landen. Meer uren en bussen 
inleggen in openbaar vervoer. 

• Meer openbaar vervoer en minder duur, bv treinticket ieper brussel voor 2 pers kost MEER dan een benzinebak vullen!  

• Meer openbaar vervoer zodat dit een volwaardig alternatief is voor de auto 
• Meer openbaar vervoer, autoweg Ieper kust 

• Meer openbaar vervoer, betere verbinding, mijn kot is in geluwe, 35 min met de auto, 1u30 met openbaar vervoer... 
• Meer parkeerplaatsen aan de rand van de dorpen, minder langs de weg in het centrum (Westouter).  In de dorpskernen snelheidslimieten verlagen. Meer 

uitwijkplaatsen voorzien voor groot materiaal die het dorp moeten kruisen(tractors, vrachtwagens)  

• Meer parking voorzien buiten bebouwde kom !! 

• Meer verkeersvrije stadscentra 
• Mensen aanzetten om meer van thuis te werken. Zorgen voor betere fietspaden. Eventueel verhuur van elektrische fietsen op bepaalde punten. Meer 

communicatie over mogelijke fietsroutes.   Ipv hogere boetes alternatieve straffen opleggen aan diegene die rijden onder invloed of ongelukken 
veroorzaken. 

• Mensen gaan meer gebruik maken van het openbaar vervoer als het snel, frequent en betrouwbaar is. Degelijke verbindingen van maandag tot zondag, 
liefst minstens ieder uur. Naar grotere dorpskernen minstens ieder half uur. Het huidige voorgestelde netwerk voor basisbereikbaarheid is een begin, 
maar het kan stukken beter! 

• Mensen moeten ten allen tijde de mogelijkheid hebben om met het openbaar vervoer van de dorpen naar de centrumsteden, stations, kunnen vervoerd 
worden. Ik zie de oudere bevolking niet in staat om eerst een deel fiets te nemen om 10km verder naar het station te kunnen gaan. Ook ouderen 
hebben een basisrecht om ten allertijden, door weer en wind, om inkopen te kunnen doen, familie te bezoeken, zich naar een apotheker (al dan niet van 
wacht), ziekenhuis,.... te verplaatsen. Ook de jeugd moet de mogelijkheid hebben om steeds met het openbaar vervoer tijdens de week of het weekend 
om zich naar naburige steden te verplaatsen waar bv een cinema of uitgaansbuurt is. Ook na de middernacht film moet er de mogelijkheid zijn om via 
het openbaar vervoer terug thuis te geraken. 

• Minder auto’s in centrum Ieper, nog enkel bewoners en runshopping toelaten. bezoekers en mensen die in centrum werken naar randparking ipv blauwe 
schijf .  Betalend kort parkeren 30minuten voor runshopping. Meer parkeerplaatsen in centrum voor bewoners. 

• Minder bedrijfswagens....  Mensen krijgen mooie wagen met tankkaart en rijden er maar op los want het is toch "gratis". Beter andere verloning in 
bedrijven ipv wagen. 

• Ook openbaar vervoer s morgens vroeg (5 u) en s avonds laat tot 24 u. met trein zijn we verplicht auto te nemen tot station. S avonds en overdag nog 
een frietje stekken of cafeetje doen moetennwe auto nemen 

• Openbaar vervoer aantrekkelijker maken=treinen tot zeker middernacht ook in weekend. Bussen ook langer. Bijv laatste bus Nieuwpoort-Diksmuide. 
Nachtnetwerk bus-trein. 

• Openbaar vervoer veel aantrekkelijker maken  VOOR IEDEREEN !!! 
• Openbaar vervoer verbeteren en veilige fietspaden 

• Openbaar vervoer zou goedkoper moeten zijn dan de eigen wagen. 

• Openbaar vervoer: betere verbindingen maken zodat we vanuit de dorpen ook makkelijker openbaar vervoer kunnen gebruiken. Beter openbaar 
vervoer voor schoolgaande jeugd 

• Probeer eens om niet in boetes te denken om iets af te leren, maar in belonen om iets bij te leren. Waarom dilemma's, als het alletwee kan? 

• Veel beter openbaar vervoer tussen kust en binnenland 
• veel meer openbaar vervoer ( bus en trein met veel grotere frequentie) in onze achtergestelde Westhoek ( we betalen procentueel evenveel belastingen 

maar wij krijgen er veel minder voor terug, alles gaat naar de (grote) steden)  en Veel meer openbaar vervoer en terug belbus laten rijden 

• Veel meer openbaar vervoer. Mijn 2 oudste dochters zijn beperkt in hun doen en laten omdat er niet genoeg aanbod is van bussen.... Heel jammer vind 
ik willen ze naar Veurne of De Panne in het weekend dan kunnen ze niet vanuit poperinge moeten ze naar Ieper en dan wachten achter hun 
aansluiting.  Dit zou toch ook vanuit poperinge moeten kunnen of meer aanbod aan Ieper station 

• Versnippering van woningbouw overal te lande (hier een huisje, daar een doening) zorgt voor nodeloos autoverkeer tussen steden en dorpen en net 
dat maakt ook fietsen ook onveilig. Als wielertoerist erger ik me mateloos aan boerekarren an voertuigen die slag om slinger overal opduiken op 
landelijke wegen. Centraliseer woningbouw in dorpen en steden! 

• Voetgangerszones in de kernen van de centrumsteden Ieper-Poperinge-Wervik- etc... De auto is te gast in de stad. Creëer steden op mensenmaat in 
plaats van verkeersinrichtingen! Steden moeten vergroenen om zuurstof te bieden aan haar inwoners, die middel van minder verhardingen ( 
parkeerplaatsen en baanvakken) kunnen quick wins gemaakt worden. Gent en Leuven zijn mooie voorbeelden. (Of vele Nederlandse centrumsteden) 

• Wanneer er meer aanbod is qua openbaar vervoer, kan je verwachten dat mensen die gebruiken. Nu is men verplicht om zich met de auto te 
verplaatsen. Het duurder maken van oudere wagens treft enkel die mensen met weinig inkomen. Zij die al rijk zijn maakt het niet uit. 

 

10.6 DE LIJN 

• Als men het openbaar vervoer wil nemen in landelijke dorpen soms een ramp!! Als ik buiten de schooldagen de bus wil nemen naar diksmuide! Doe ik er 
2u15 over !! Waarom geen exacte buslijnen buiten de schooldagen?? Een ramp om hier in de westhoek  op tijd op je werk te komen ! Zelfs op slechts 
20km van elkaar 

• Belbus en openbaar vervoer op later tijdstip bv tot middernacht laten rijden in heuvelland richting ieper 

• belbus zeker niet aschaffen 
• Belbussen vermeerderen 
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• Betere busverbindingen met de dorpen vanuit de steden. 

• Betere busverbindingen tussen alle deelgemeenten en de hoofdkernstad, zoals bvb een vaste tramlijn zou bestaan en haar sporen uitkomen in die 
gemeenten, een vaste bus verbinding zoals een vast tramspoor die niet te verwijderen is. 

• Betere dienstregeling van De Lijn. Graag een vakantieregeling voor en meer bussen voor lijn 70, 71 en 61 

• Betere en rechtstreekse busverbinding Poperinge - westkust 
• Betere stadsbussen. Zo is vb het zembad in Ieper niet bereikbaar met de bus en kunnen kinderen niet gaan sporten met openbaar vervoer 

• Betere trein- en/of busverbinding tussen de westhoek en de kust. Vanuit de zuidelijke westhoek is de kust veel sneller bereikbaar met de auto dan met 
de trein (via Kortrijk) of met ander openbaar vervoer. 

• Bus naar klinieken zoals vroeger 
• Bus trein en belbundel op elkaar afstemmen.  Vraag en aanbod.  Bv ik wil de trein van 10u in roeselare....belbus geregeld... en geen uren op openbaar 

vervoer 

• bushalte lijn op de markt afschaffen 

• bushalte op landelijke wegen die jongeren s morgens en s avonds afhaalt. zonder afspraak. gewoon een kleine bus die de landelijke straten v Passendale 
afrijdt 

• bussen bannen uit de stad , ze rijden te hard en vervuilen enorm en bovenal ze houden zich niet aan de snelheid in de zones 30 km 

• busverbindingen DE LIJN meer op elkaar afstemmen. vb Esen - Torhout met overstap in Kortemark. Minstens 16 minuten wachten op aansluiting tijdens 
schoolvakanties. Is voor mij woon-werk verkeer 

• Dat er meer kleine bussen rijden op het platteland. Ook in het w.e. 

• De belbus afschaffen en in de plaats een volwaardige verbinding, meerdere keren per dag. Moderniseren van de kusttram, er zijn heel vaak problemen. 
Een beetje minder aandacht voor de toerist, en meer voor de inwoners (in de winter staan we letterlijk in de kou).  

• De busverbindingen die er zijn behouden en uitbouwen naar meer ritten verspreid over de dag om de 2 uur.  
• De lijn afstoten en zelf iets beginnen op maat van onze streek. 

• een betere busverbinding tussen kemmel en ieper,liefst ook tijdens schoolvakantiedagen en indien mogelijk ook tijdens het weekend. 
• een snelbus tussen Ieper station en Kortrijk station zonder haltes onderweg 

• Elektrische kleine zelfrijzende busjes 

• Elk uur een bus heen en terug op elke bus lijn en meerdere treinbestemmingen vanuit Diksmuide naar het binnenland 
• goeie en snelle busverbinding tussen Ieper en de kust, tussen Ieper en Roeselare,  

• Het openbaar vervoer vanuit heuvelland naar bijvoorbeeld ieper is een ramp (bijvoorbeeld onmogelijk om van en naar werk te gaan, iets te gaan eten 
savonds,... Op vlak van uren) . Hierdoor haakt iedereen af om het openbaar vervoer te nemen (de bus enkel) en neemt iedereen de auto, ook jongeren 
(zodat ze ook na 19u thuisraken). Minder mensen die kiezen voor openbaar vervoer wordt op zijn beurt beantwoord met minder openbaar vervoer. Al 
meer dan 20 jaar zit de bus le bizet overigens overvol tijdens de schooluren (heb vroeger toen ik nog de bus nam enkele keren niet op de bus gekunt 
toen ik nog naar school moest omdat deze te vol zat, gevolg: enkele uren les gemist) 

• Ik vind belbus best ok. 
• in ons dorp Beselare kan je geen bus nemen naar Ieper of menen tijdens de dag - enkel op uren voor school en werk.  1 bus in de loop van voormiddag 

en 1 in de namiddag zou toch moeten kunnen voor andere mensen 

• Lusbussen van dorpen naar centrum. Lijnbus senioren tussen centrunsteden 
• Meer aanbod op de belbus. Eventueel vaste routes of een stadsbus voor de kleine deelgemeenten. 

• Meer bushaltes langs de landelijke wegen zodat we geen 10 km moeten rijden om bij het station te geraken bijvoorbeeld. 

• Meer bussen !!! 
• Meer bussen en treinen  Goedkopere bussen en treinen  Duidelijkere bussen en treinen   

• Meer busverbindingen en haltes voorzien van dorp naar stad zodat het openbaar vervoer aantrekkelijker wordt en men de auto thuis laat staan omdat 
de bus nemen goedkoper is dan parking te betalen. 

• Minder duur en meer busvervoer van dorp naar stad of zwembad 
• Regio Zonnebeke. Indien u met de bus van Geluveld naar het stadhuis in Zonnebeke wilt dient u eerst naar het station van Ieper te gaan met de bus om 

dan op een andere bus te stappen die naar Zonnebeke rijdt. Voor deelgemeenten van elkaar is dit zeer krom. 

• Tussen Woesten en Poperinge zijn er 6 bushalten, maar er rijden enkel bussen voor de schoolkinderen, dus 's morgens  's avonds en de 
woensdagmiddag en enkel tijdens de schooldagen. 

• Vooral meer busverbindingen! Het toerisme in Westouter is enorm toegenomen, maar de parkeermogelijkheden zijn hieraan niet aangepast. 

• We wonen in een kleine gemeente( Jonkershove) en probeer maar met een bus op zondag van het station Diksmuide of Ieper te komen om deel te 
nemen aan een wandeltocht . Of probeer maar als minderbedeelde naar de voetselbank van Houthulst-kortemark in Handzame te geraken met het 
openbaar vervoer vertrek om 10,37u aankomst 12,49  u  1 overstap 1 km te voet terug 14,08u aankomst15,54u 2 overstappen en 1700 met voet Dus 5,17 uur 
onderweg om voedsel af te halen omdat er financieel moeilijkheden zijn. Is dit dat de reden dat men geen gebruik maakt  van het openbaar vervoer 

• Zoals eerder meegegeven meer bussen tussen Veurne en Ieper EN de bussen afstemmen op de uren van de treinen die in een station stoppen, vb: trein 
Veurne Diksmuide, bus naar Oostende is 5 min eerder vertrokken!!!! 

•   

10.7 WEGINRICHTING 

• Alle rijbanen veiliger maken voor ruiters en menners in de Westhoek. 
• Alles eenrichting verkeer ieper centrum 

• Aparte wegen voor fietsers en landbouwvoertuigen op de landelijke wegen zoals in Nederland. 

• Bestaande wegen die gemeld worden door bewoners uit de gemeenten serieus nemen en aanpakken. Gaan kijken wat het probleem is en hierover in 
dialoog gaan voor een oplossing. Misschien een soort meldpunten voor inwoners. De inwoners kunnen vaak ook de beste oplossing geven. 

• Beter onderhoud van het wegdek !!! Heraanleg van bvb.de Wijnendalestraat Diksmuide-Torhout. 

• Bijvoorbeeld de parallelweg tussen Poperinge en Ieper enkel voor fietsers en plaatselijk verkeer    

•  Centrum Poperinge rij richting veranderen zoals vroeger toen was er geen inspraak mogelijk. 
• De baan van esen (straat carwash Nico) naar vladslo   deze baan is  aan vervanging toe. De baan is bobbelig door de wortelen van de bomen en deze 

baan word aanzienelijk drukker met de tijd , ook gevaarlijk voor fietsers en brommers ! 

• de dorpskernen veiliger maken, vooral bij vernieuwing en zorgen voor deftige en veilige fietspaden in kleine gemeenten. Bloembakken plaatsen om het 
verkeer trager te doen rijden 

• De straten  weer hersteld  in de Rodenbachstraat 

• Denk goed na over waar je bloembakken, wegversmallingen en vluchtheuvels plaatst. Soms doen ze meer kwaad dan goed... 

• Doe die bomen weg op gevaarlijke kruispunten voor beter zicht 
• Doe iets aan het station in Ieper 

• Dorpskern Brielen en Elverdinge bevrijden door snelle verbinding naar de kust! 
• Dorpskern De Klijte (Heuvelland). Snelheid wagens beperken 
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• Dringend de ring!!! 

• Duidelijkere communicatie met bewoners, & kleinschalige werken moeten sneller aangepakt worden, zorgt voor teveel onnodige hinder 
• Een nieuwe aanleg van de poperingseweg in Vlamertinge. 

• Gewestbaan Ieper-Le Bizet tussen Mesen en St-Elooi nog steeds veel te gevaarlijk vooral stuk in dorpskern Wijtschate : gewest aan moet ten allen tijde 
voorrang hebben op zijstraten en onvoldoende afremmende infrastructuur tussen de 2 kruispunten in bebouwde kom, ondanks de vele parkeerplaatsen 
voor de bewoners die weggenomen zijn !! 

• Graag drukke wegen bv R33 poperinge (bv westlaan) volledig in fluisterasfalt leggen zodat geluidsoverlast verminderd! 

• Het is héél betreurenswaardig dat een gemeente waar een dorpskern volledig wordt heringericht, zogezegd geen budget heeft voor snelheidsremmende 
maatregelen. Door de nieuwe en dus goeie kwaliteit van het wegdek, scheuren auto's nog sneller dan voordien. Dus begin eens met ook in de dorpen te 
zorgen voor een fijne woonomgeving zonder voorbij scheurende gekken. 

• Ik vindt het zeer gevaarlijk dat in het centrum de fietsen in beide richtingen mogen rijden. Het is met de fiets toch een kleine moeite om het parcours 
van de auto's te volgen en minder gevaarlijk. 

• In de Arsenaalstraat word er steeds meer dan 30 gereden. Verkeersdrempels misschien? 

• In onze straat liggen betonnendorpels tussen de weg en het fietspad en dit heeft zijn nut en nood reeds veelvuldig bewezen. E lke bestuurder die er al 
zijn banden op stuk gereden heeft, kon een fietser hebben aangereden. Er is ook veel meer nood aan flitsers, wanneer je 70 km op den provincieweg 
rijdt of 50 in de bebouwde kom wordt je constant voorbijgestoken. 

• Maak een onderscheid tussen snelle verbindingswegen tussen grotere centra voor auto's en vrachtwagens, en tragere lokale wegen voor fietsers en 
voetgangers. En werk aan randparkings en een openbaar vervoer waar je op wil en niet op moet. 

• Meer ronde punten in plaats van kruispunten of lichten. En ronde punten zoals in Nederland met voorsorteer mogelijheid. 

• Meer ronde punten ipv verkeerslichten!bredere fietspaden met deftige scheiding voor de wagens 
• Om de snelheid van automobilisten te verlagen in bijvoorbeeld dorpskeren, kan er misschien nog meer gebruik gemaakt worden van 'traffic calming'. 

Door aanleg van verhoogde kruispunten, aanleg van groen op wegversmalling en aangepaste moderne placering zoals betonklinkers krijgt de mobilist 
een nauwer gevoel van de weg en rijdt deze meer geconcentreerd, voorzichtig en dus trager. Deze maatregelen kunnen het ook veiliger maken voor de 
zwakke weggebruikers, bijvoorbeeld door deze groene wegversmallingen rond oversteekplaatsen te maken. 

• Paar concrete punten  Meer veilige indien mogelijk afgescheiden fietspaden  Meer plaats voor de fietser ook in steden zoals ieper  Meer fietsstraten  
Minder parkeerplaatsen in binnenstad. Meer randparkings die gratis zijn  Veilige verbinding ieper veurne  

• Tijdens het spitsuur zijn er een aantal kruispunten met lichten waarbij files ontstaan (ring rond Ieper). Deze kruispunten moeten heringericht worden 
met het oog op een vlottere, betere en veilige doorstroming van het verkeer op drukke (en logischerwijs dan eveneens op minder drukke) momenten. 

• Verkeerslichten aan het station in Ieper zijn zeker NIET bevorderlijk om het verkeer uit het centrum te weren. 3x rood krijgen en je was sneller af door 
het centrum. Lichten aan CC perron afschaffen. Voetgangers en fietsers wachten toch hun groen licht niet af, maar het ringverkeer valt wel onnodig stil. 

• Wat men nu allemaal doet voor de fietser en voetganger is top. Hopelijk gaat het zo verder aan het tempo van nu.  We moeten af van betonwegen. Dit 
verstoort de rust. Je hoort 1 auto van kilometers ver aandenderen. Asfalt is veel stiller.   En investeer overal in kwalitatieve fietspaden. overal 

• Wel jullie hebben het vaak over sluizen, bloembakken of andere middelen om het verkeer tegen te houden. Maar zou het soms gewoon nie beter zijn 
om wat ruimer te zijn en zo voldoende plaats vr vrachtverkeer zonder dat deze vastzitten in ongelooflijk smalle dorpskernen. Milieuvervuiling== dr 
extra veel omleidingen! Is nu al niet meer serieus. Willen beter vr milieu mr meeste ideen zijn minder goe vr het milieu... 

• Zich meer focussen op welke straten éénrichting kunnen zijn. Zo is er minder verkeer en is het veiliger voor fietsers. 
 

10.8 DE TREIN 

 

• Betere trein-en busverbindingen, betere fietspaden tussen dorpen/steden 
• Betere treinverbinding en/of openbaar vervoer met Brugge voorzien. Autoverkeer weren uit stad Ieper (=parkeren in de rand aanmoedigen en de 

binnenstad autoluw gezellig maken).  

• Betere, snellere en frekwentere treinverbindingen!!! 

• De grote stad met enorme mogelijkheden voor verkeer ligt net buiten de Westhoek. Nl. Lille. Een goede verbinding met Lille zorgt voor snel en 
comfortabel vervoer naar Europese hoofdsteden. Zelfs naar Brussel spoor je in 30 min. Bekijk transport ook eens in grotere verbanden. Europese snelle 
treinen zijn absoluut noodzakelijk. De Vlaamse treinen en bussen hebben nood aan een modernere visie en management. De overheid moet hierin haar 
verantwoordelijkheid nemen. 

• De treinlijn Ieper-Kortemark heropstarten waardoor Brugge en Roeselare vanuit Ieper terug met de trein bereikbaar zijn.   

• Directe treinverbinding Poperinge/Ieper naar kortrijk, zonder stop in kleine stations 
• langere treinen vrijdagavond/zondagavond voor de studenten zodat ze de wagen niet moeten nemen naar hun kot 

• Maak werk van een nieuwe rechtstreekse treinverbinding diagionaal Poperinge - Ieper - Lichtervelde - Brugge & van Poperinge - Ieper naar De Panne. Dit 
zal een nieuwe dynamiek bezorgen. Het blijft niet normaal dat je van Poperinge naar Brugge er langer over doet dan van Poperinge naar Gent.  

• Meer peikuurtreinen van de Westkust naar het binnenland. (Tijdens de nacht of in het weekend kan ik geen trein nemen en ben ik verplicht om de 
wagen te gebruiken) 

• Rechtstreekse trein van de westkust naar Brugge. 

• stationsomgeving in Ieper ziet er groezelig uit, het park tegenover het station heeft dringend een facelift nodig, er hangen altijd obscure figuren rond, 
een doorsnee Ieperling durft dat park nauwelijks in te gaan + wat een beroerde eerste indruk voor toeristen die met de trein in Ieper aankomen 

• Vlotter treinverkeer tussen Poperinge en Brugge , meer treinen tss. Poperinge en ander grootsteden minder duur maken openbaar vervoer , meer 
openbaar vervoer tss Poperinge en de deelgemeenten 

• Vlottere verbinding vanuit Regio Ieper naar Brugge met het openbaar vervoer. Lange reistijd eer je na aankomst in Kortrijk de trein kunt nemen naar 
Brugge. Vanuit Ieper een vlottere verbinding naar de kust. Vrachtverkeer of traktors via een andere weg omleiden? 

• Voorzie snel rechtstreeks trein verbinding tussen Westhoek en brugge 
• Wat is de meerwaarde van een station wanneer het loket gesloten is ?  Wat is de meerwaarde van een station met lage perrons ? (We geraken niet 

meer op de eerste trede)   In Diksmuide zijn verhoogde perrons beloofd in 2012 (je leest goed  : 2012) met dank voor de lokale politici   Voor hun 
"tussenkomst" bij de spoorwegen.  Wat is de meerwaarde van een station  met een rechtstreekse verbinding naar Antwerpen ? (We hebben in Gent 
Dampoort, lokeren , sint Niklaas en Antwerpen niks te zoeken) een rechtsreekse verbinding naar Gent Brussel en  Bxl Luchthaven in nodig!  Een 
verzekerde aansluiting van lijn 73 met de lijn 66 in Lichtervelde is nodig en geen wachttijd van 20 min  De busverbinding naar Nieuwpoort verminderen 
en in de plaats een bus 's morgens en een. 's avonds naar Alveringem  Welke slimmerik heeft dat uitgevonden ? Studenten uit Alveringem gaan naar 
school in Veurne en niet naar Diksmuide!  Een snelle bus naar het ziekenhuis in Roeselare en Ieper, dat hebben we nodig  Geen verlenging van de A 19 
tussen Ieper - Diksmuide en de kust ! NOOIT  Mvg  
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10.9 TECHNOLOGIE 

• Aanpassen verkeerslichten volgens drukte in het verkeer. (Nederlands model)  G  1.  

• bijvoorbeeld aan het station alle lichten op groen na 5 min. alles op rood dan de voetgangers en de lijnbussen probleem opgelost toch 

• Investeren in ontwikkelingsproject voor volautomatisch openbaar vervoer (met grote en kleine shuttlebusjes). De militaire basis van Koksijde (die een 
nieuwe functie zal krijgen nadat defensie verhuis is) is met de aanwezigheid van grote taxibanen (die niet zullen verwijderd worden) een ideale 
testlocatie. Tevens kan deze testlocatie dienen om effectief een volautomatisch vervoerdienst in te voeren tussen Veurne, Koksijde en De Panne (i.p.v. de 
vroegere plannen om de kusttram tot Veurne te laten rijden) en zal dit ontwikkel- en testcentrum extra banen opleveren. 

• Lokale overheden spelen een belangrijke rol en bij de kleinere en landelijkere gemeenten zou er meer moeten ingezet worden op telewerk. Dit wordt 
onvoldoende ondersteund door kleinere steden en gemeenten. Grotere gemeenten tonen hier veel beter het goeie voorbeeld. 

• Maak een goed werkende lift-app. Zodat we met mekaar kunnen meerijden in de Westhoek. Veel mensen maken paar keer /week dezelfde verplaatsing 
op regelmatige uren. 

• Meer slimme verkeerslichten!  Grote parking die gratis is buiten de stadskern en waar iedere 15 min een belbus tussen de park ing - het station - de grote 
markt en Jan Yperman. 

• Met een inschrijvingsprocedure en een app zou het mogelijk moeten zijn voor voetgangers om te liften. 

• Rijvak speciaal bestemd voor electrische wagens alleen cfr Amerika. Daar is de autosnelweg opgedeeld met een “electric only” strook. Wij electrisch rijdt, 
rijdt file-loos 

• Track en trace op elk voertuig en centraal het verkeer sturen naar snelheid en route.  STOP aan de overdreven Vlaamse regelgeving.  Iedere werkende 
en rijdende Belg betaalt zich blauw aan belastingen en taksen allerhande: zorg voor meer goede en verzorgde wegen, wij verdienen het ! 

• Vanaf eind 2021 worden er enkel nog elektrische wagens geproduceerd, zonder dat jullie iets doen. Level 5 staat voor de deur, dus geen stuur of 
pedalen maar zelfrijdend. Dus maak geen kosten, of het is voor fietsers, maar laat de auto's toe in de stadskernen, zet massaal in op gratis parkeren via 
shop & go en laat de auto's zelf elders parkeren. Pas de wetgeving aan zodat dit mag zonder bestuurder.  

• vooral maatregelen die indirect een effect hebben op de mobiliteit : andere woonvormen, gebruik van smart technologie om verkeersstromen te 
monitoren en op basis daarvan beleid te voeren, telewerk en videoconferenties promoten (zonder echter afbreuk te doen aan het belang van fysisch 
contact), nieuwe woonvormen,.... 

 

10.10 DEELMOBILITEIT 

• App ontwikkeling voor het samenrijden te bevorderen, vrijstaat heuvelland is hiermee bezig. 

• Deelauto's ook in de dorpen, gratis deelfietsen aan stations (mits betaling waarborg), 
• Deelautosysteem toegankelijk maken voor iedereen. De bestaande websites bieden geen particuliere deelautos aan in de westhoek . Liever particuliere 

deelautos want deze zijn veel goedkoper. 

• Deelwagens ook in dorpen. Zodat je niet telkens naar het station of stad moet gaan. 

• Het gros van uw vragen zijn ofwel naast de kwestie ofwel niet uitvoerbaar zonder het economische leven aan te tasten .  De enige zinvolle oplossing is 
bussen op de grote assen en in de landelijke gebieden een soort uber-systeem.  Dat brengt mensen echt op een vlotte manier waar ze willen geraken: 
bvb er zijn elke dag wel minimum 20 personen die van Loker bvb naar Dranouter rijden, dus je kan er dan gebruik van maken om met zo iemand mee 
te rijden. Elke dag overal lege bussen zien rijden in de landelijke gebieden helpt echt niet de mobiliteit van de burger noch het vertrouwen in 
oplossingsgerichtheid van de overheid, maar enkel de logge structuur van De Lijn 

• Ik zou graag de deeleconomie zien vergroten, niet alleen in grote steden maar ook voor de dorpen deelauto' s en deelfietsen ter beschikking en beter , 
uitgebreider aanbod van openbaar busvervoer.  

• Inzetten op betaalbare elektrische fietsen zodat ook minder bemiddelde gezinnen met kinderen daar gebruik van kunnen maken (deelfietsen) 

• promotie via gemeente om aanbod aan deelvoertuigen publiek te maken 
• Uber toelaten: bussen met lage rij-frequenties zijn niet meer van deze tijd.  

• Wij hebben een zoon met geestelijke beperking, in de toekomst als oudere auto's niet meer mogen,staan wij zeer open om te opteren voor een 
deelwagen, maar kan dit in de dorpen?want een nieuwe wagen kunnen we ons niet veroorloven,van en naar het wzc,met openbaar vervoer en bagage 
is niet echt oplossing voor ons,en ook niet combineert in tijd om tijdig op het werk te geraken, dus deelauto graag info,grt 

• Zorg voor betaalbare  deeltaxis voor horeca bezoek en boodschappen 
 

10.11 LANDBOUWVERKEER 

• Door nachttreinen het openbaar vervoer terug aantrekkelijk maken voor zij die in de late namiddag of 's avonds willen ergens gaan. (bvb 1 trein om de 
3 uur 's nachts) * 

• landbouwvoertuigen + infrastructuur/onderhoudswerken uitgevoerd door de stad, weren uit de spits  
• landbouwvoertuigen met tachograaf om snelheid en afgelegde weg op de openbare wegen te registreren. Op basis daarvan taxeren.  Nu rijden er te veel 

landbouwvoertuigen van her naar der(ze verhuren ze onderling) 

• Landbouwwegen zijn eerst voor de landbouwers/bewoners. Daarnaast voor de fietser  
• Niet steeds teveel wegen afsluiten voor autoverkeer. 2.Tractors verbieden tijdens de spitsuren. Dat zorgt alleen maar voor fi les en gevaarlijke situatie 

om voorbij te rijden tijdens de spitsuren. 

• Tijdens spitsuren alle landbouw voertuigen verbieden 

• Tonnage, snelheid en grote van landbouwvoertuigen beperken met daaraan gekoppeld het rijbewijs en de leeftijd van de chauffeur.  * Technische 
keuring voor alle voertuigen die in het verkeer komen. 

• Verban alle landbouwvoertuigen die dit niet zijn.  Ze vervangen vrachtwagens omdat ze goedkoper zijn in aankoop maar maken de verkeerscirculatie 
veel moeilijker dan nodig. 

• Zware, te brede , te snelrijdende tractoren uit woonkernen houden. Zware boetes voor de bestuurders van deze moordmachines  die sms'en als ze 
rijden ( vliegen ) door de stadskern. Enkele Landwegen voorbehouden enkel voor tractoren. 
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10.12 VARIA 

• een groot deel van de problemen in de centra kan opgelost worden door eenrichtingsverkeer voor auto's langs een parkeerroute; parkeermogelijkheden 
uitbreiden langs die route 

• Een grote ring rond Diksmuide. Sluipwegen vermijden door plakkaten plaatselijk verkeer . 

• Een omleidingsweg voor Plopsaland ... al zo lang uitgesteld. Geluidschermen langs E40 aan de afrit Adinkerke. 
• Een ring 

• een ringweg rond Beselare of het verbod van zwaar doorgaand verkeer tussen 5u en 22u.   
• Een snelweg tussen ieper en de kust.  Er zijn praktisch geen problemen in onze regio 

• Frequentere aanbod van openbaar vervoer 

• Geen auto s meer   Een vrij weg fietsen 
• Geen beslissingen nemen op basis van populariteit maar op basis van deskundigheid ! Dus niet door politici ! Nultolerantie voor alcohol werd verworpen 

door politiek !? 

• Geen mening 
• Geen overwegen van NMBS meer sluiten en casselstraat in Vlamertinge alternatief bieden !!! 

• Heel goed idee om Kortrijk en Roeselare beter te verbinden. Lijkt me goed om ook de verbinding Poperinge te verbeteren. 

• Heel wat vragen zijn niet van toepassing voor Heuvelland.  Je bent aangewezen om een wagen te bezitten anders geraakt je nergens. 
• Helaas niet. 

• Het centrum autovrij maken 

• Het centrum van Diksmuide is erg onveilig Een moderne visie op mobiliteit ontbreekt volledig. 
• Het probleem van sluipwegen aan pakken... 

• Het wegdek op de buiten eens grondig vernieuwen. 
• Hier in Poperinge héél weinig problemen. 

• Ieper naar oostende moet nog altijd via diksmuide centrum! Leg ook een ring 

• Ieperstraat Roeselare levensgevaarlijk voor fieters in Zonnbeke 
• Ik ben van Roeselare verhuisd naar Diksmuide.  Als je die vergelijkt, zijn er helemaal geen verkeersproblemen in de Westhoek. 

• Ik denk dat jullie vrij volledig zijn. Besef dat een eigen auto in deze regio volstrekt noodzakelijk is. Openbaar vervoer kan enkel kernen verbinden. 
• In de wijk Willebeek in kemmel een beetje het rijgedrag aanpassen This soms rally en dom doen 

• In het centrum meer straten waar men enkel voor bewoners van de straat parkeer gelegenheid is zo hou je ook meer verkeer uit het centrum en 
blijven  en zet men de auto gemakkelijker op de randparking. 

• In mijn stad, Veurne, een ring maken in het centrum met eenrichtingsverkeer! Laden en lossen enkel voor 7 uur s morgens of na 19 uur! 
• in woonkernen verboden te rijden op gps 

• In woonwijken meer plaatselijk verkeer maken en meer controleren op de snelheid. 

• Initiatieven vanuit scholen en andere instellingen promoten om te carpoolen, samen fietsen... om de verkeersdrukte tegen te gaan. 
• Intercommunaal en met de vervoersorganisatie beperkingen afspreken ipv nu per stad en gemeente beperkingen in te voeren.   

• Inzet op aanbod in kleine gemeenten voor alternatieven eigen autogebruik, mobipunten op kleine schaal  
• Inzetten op gescheiden wegen tractoren versus autoverkeer. Inzetten op losliggende fietspaden en snellere treinen naar Brugge, Gent, Kortrijk en 

Roeselare met minder tussenhaltes 

• inzetten op sterke, leefbare kernen waardoor openbaar vervoer en deelmobiliteit rendabel worden 

• Is moeilijk, te veel verkeer. Vroeger oma en opa hadden 1 of geen auto. Nu kids door werk en dergelijke soms noodzakelijk  om er 2 te hebben papa en 
mama en nog een 3 de voor het eerste kind . Camions uit de dorpen mijden ? 

• Ja betere fietspaden   en de belbus beter laten rijden niet met 1 persoon in de bus maar met meerdere personen in de bus naar dezelfde gemeente 

• Je kan het auto en vrachtverkeer niet blijven straffen voor hun aanwezigheid in het centrum als er geen alternatief is zoals een volledige ringweg. 
• kijk naar de documentaire ‘plannen voor plaats’! Kan ons allen helpen aan een beter stadsplan en aan een beter verkeer. 

• Laat geen bedrijfswagen en ook wagens waar nog een lening op zit toe. 

• Legaliseer renovatie van oldtimers (uitrusten met moderne motoren, of waterstofmotoren, moderne veiligheidssystemen). Verpl ichte rijlessen voor 
automobilisten en fietsers die de regels overtreden. 

• Maak aub van het Colaertplein bij het station in Ieper een rond punt. De huidige situatie tijdens de spitsuren is disastreus door afslaant verkeer en 
oprijzende bussen op het kruispunt.  Maak aub ook duidelijk wanneer fietsers de weg opkomen door eindigende fietspaden... Auto's hebben hier geen 
oog voor. Bv. Binnenrijden rond punt Sint-elooi Voormezele komende van Ieper 

• Meer thuiswerken (4/5 )via telewerken  zoals in de Corona tijd het heeft bewezen dat het lukt 

• Meer veilige fietspaden in het stad van veurne! 
• Minder bouwen en meer groen 

• natuurlijke verkeersremmers ==snelheidbeperkingen 
• Niet echt 

• Om naar stad poperinge te rijden moet ja altijd een grote toer halen waarop niet zoals vroeger was veeeel beter 

• Op daluren moeten er vaker, maar kleine bussen rijden, eerder dan minder maar grote bussen. Die zitten dan meestal bijna leeg ... 
• Opnieuw bekijken fiets pad in adinkerke. 

• optimaliseren kennis verkeersregels-problematiek ronde punten/voorrangsregels/parkeerregels  hernieuwing rijbewijs-bijscholing 

• Overal 30 km zone in de dorpskernen. Meer controle op snelheid en het verplicht gebruik van de fietspaden.  
• oversteekplaats Bijlanderpad, grote toeristenbussen weren uit de stadskern, vlottere doorstroom verkeer station, wegenwerken beter op elkaar 

afstemmen. 

• Overwegen trein vervangen door alternatieven die geen files veroorzaken. 
• Pak de n8 aan, Tveel dorpjes die je door moet om de kust te bereiken. 

• Pak het fileprobleem aan aan het station in Ieper. Voeger waren daar nooit of weinig problemen. Nu.... Ier te doen.   Bestaande fietspaden goed 
onderhouden. Verbeteren desnoodsvernieuwen ipv nieuwe uit te vinden.  Vluchtheuvels die geen enkele zin hebben en gevaarlijk zijn, wegnemen. Zie 
het inrijden van Zillebeke. Nutteloze vluchtheuvel. Verkeersdrempels zoals voor de scholen in Zillebeke terugplaatsen. Daarvoor heb je toch geen 
ingenieurs nodig dacht ik 

• Parking in verschillende verdiepen. Premie voor aankoop elektrische fiets! 
• per provincie een uitgebreid netwerk van openbaar vervoer (trein en bus) tussen grote en kleine steden met frequente verbindingen (om het uur). Een 

snel en traag netwerk zonder of met veel haltes. 

• perron verhogen , gemakkelijker opstappen trein vooral in Poperinge 
• Regio Brielen, trajectcontrole! 

• Ring Poperinge snelheid beperken tot 50 km per uur.  Gewestelijke wegen: overal 70 km maximum.  

• Ring rond gemeente 
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• Ringbanen op palen aanbrengen zodat  het landschap niet gebetonneerd wordt. bij sportcentra éénrichtingsverkeer toepassen (vooral Diksmuide bv 
Pluimstraat) en breder fietspaden. 

• Ronde punten of verkeerslichten op gevaarlijke kruis/oversteekpunten 
• Schrap overbodige regeltjes zoals fiets- en schoolstraten, die bovendien meer overlast, gevaar en infarcten creëren. 

• Sluikwegen : aan zeer lage snelheid en het aantal sluikwegen beperken 
• Snelheidsremmerd, veilige fietspaden, openbaar vervoer optimaliseren. De auto mag niet langer de koning zijn in het verkeer 

• Snellere oplossingen bieden voor problemen op provinciale wegen, in Adinkerke denk ik vooral aan het levensgevaarlijke fietspad op de Dijk, de 
Duinhoekstraat, Stationsstraat en omleidingsweg Plopsaland. 

• sowieso meer openbaar vervoer over het hele gebied over de hele dag, niet enkel voor zij die '9 to 5' werken. 
• Speciale afrit plopsaland 

• Stad Ieper. Centrumbus uitbreiden via meenseweg zonnebekseweg ziekenhuis en ter waarde. BB een los via de markt meenseweg pot ijse 
zonnebekseweg terug na station dan eene via markt st Jan Jan Yperman ter waarde en terug nu trekt centrumbus op niks 

• Stadsbussen inlassen voor vervoer in de stad zelf 
• Stationsomgeving Ieper moet zeker vlotter doorstroombaar kunnen. Huidige situatie is zeer onlogisch. Iedereen wordt eenzelfde richting gestuurd waar 

het zeker anders kan.  

• Steden (gemeenten) vanaf 2500 inwoners, randparking voorzien N-O-Z-W met verbinding openbaar vervoer naar het centrum. 
• Straten in Centrum van steden en dorpen worden fietsstraten, de auto is er te gast. 

• Straten veiliger maken voor fietsers 

• Taxi chèques niet enkel voor jongeren 
• Telewerk promoten ook na de corona voor wie mogelijk 

• Terug 90 ipv 70 op grote wegen met gescheiden fietspad en constant rechtdoor! 
• Terug 90km/u op de gewestwegen waar mogelijk.  70km/u zorgt voor nog meer gevaarlijke situaties: meer inhaalmaneuvers, inhalen van 

landbouwvoertuigen niet mogelijk of gevaarlijk...!! 

• TERUG naar de aanpak van de oudee belbus, geen taxi, solidariteit over het ghele landsgedeelte. 

• Tol heffen voor de buitenlanders die de N8 nemen om naar de kust te rijden tijdens de zomermaanden   Vele Fransen kunnen zich verplvaatsen in eigen 
land om naar de kust te rijden 

• tolweg invoeren in dorpscentra en tolvrij op autosnelwegen , zal veel oplossen 

• Tramlijn langs de N8 dat aansluit op de kusttram en rijdt tot in Ieper. 

• Vaste ritten met de belbus zoals nu reeds in Veurne. Alle deelgemeenten worden bediend en mensen hebben terug vaste uren. Je kan er ook een 
terugkerende stadsrit van maken. Paar keer per dag, en zeker op marktdagen en schooluren.  Dank  

• Veeeeel meer bussen! 

• Veel meer oversteekplaatsen voor voetgagers en mindervalieden. 
• Veilige en haalbare  omleidingen voorzien bij werken aan de n8. Ook tijdig werken aan de n8 signaleren. Nu komt jet nog te vaak voor dat er plots on 

aangekondigd digd lichten staan. Niet simpel om (tijdig) stressloos op je werk te geraken als je dagelijks de n8 dient te nemen. 

• Verbinding klerken- zarren is levensgevaarlijk. Mogelijkheid om hier iets te doen,want deze weg word gebruikt om de de controles vanaf pervijze tot 
kortemark te omzeilen. Vooral s’nachts enorm snel verkeer 

• verbod om met auto in stad centrum te komen 
• Verhogen van de minimumsnelheid nr 80km/h ipv 70 

• Verhoog de snelheid naar 80km/u in de westhoek 
• Verkeer moet vlotter 70 terug naar 90.  Vrachtwagens weren uit stadskernen overdag 

• Verkeerslichten station Ieper.... 

• Verkeersplan in centrum Poperinge is heel gevaarlijk voor fietsers! Dit zou aangepast moeten worden. 
• Verminderd autobelasting voor die kan bewijzen dat hij fiets of openbaar vervoer neemt voor te gaan werken 

• Vernieuw frequenter autowegen en fietspaden !!! 

• vernieuwde n8 ventwegen omlijding rond enkele dorpen 
• Veurne is verzadigd qua verkeer, maak een ring rond Veurne, ban zwaar vrachtverkeer uit de stad, meeste hebben hier niks te zoeken..volgen hun gps 

die niet meer up to date is... 

• Vlot verkeer, 30/km aan scholen opheffen wanneer er GEEN school is. 90 op autowegen is te traag! 
• Voor stad diksmuide is er al jaaaaaren een plan om de ring errond te leggen waarom moet alles zoooo lang duren  teveel verkeerslichten in dorpskern 

zijn ook niet altijd goed 

• vooral het vrachtverkeer beperken in dorpen en gemeenten. 

• Vooral kijken om het niet duurder te maken, de mensen betalen al meer dan genoeg belastingen. 
• Weg aanleggen tussen Roeselare en Ieper om zo heel wat dorpskernen te ontlasten 

• Weghalen van parkeerplaatsen die vlotte doorgang van verkeer belemmeren 
• Welke verkeersproblemen? Er is een plaats voor iedereen met voor ieder een vrije keuze van voertuig.  

• Werk maken van de ring rond Diksmuide ! 

• Westkust moet per trein bereikbaar zijn vanuit Ieper, een verbinding naar Roeselare of Kortrijk heeft voor de Westhoek geen waarde ! 
• Wielertoeristen ook eens het verkeers reglement laten volgen. Ipv de ZWAKE WEGGEBRUIKER te spelen. 

• Wij wonen in de Roeselarestraat te Esen, het is hier al heel druk en door de nieuwe ring te Diksmuide zal het nog drukker en gevaarlijker worden, is er 
hiervoor nog een oplossing? 

• Wonen in Wulvergem  geen openbaar vervoer .15km van Ieper en Pops .Zonder auto niet te DOEN  !!! Voor boodschappen  Meer dan Nogdig !!!! 
• Word de autobezitter nog niet genoeg gepest? Meer parking in het centrum graag 

• x 
• Zeker het perron van station diksmuide heraanleggen zodat minder mobiele mensen ook de trein kunnen nemen 

• ZEKER....wonen in 't stad.....Bij 2 scholen.....continu rijden de auto's,fietser op het VOETPAD.....Bangelijk wanneer  bejaarde mensen met roulator uit app 
komen.....Vroeger stonden er bloembakken....maar stad IEPER liet ze doodleuk wweghalen.......zelfs de bloembakken waren geregeld aangereden........ECHT 
NIET LEUK IN IEPER TE WONEN........ 

• Zet in op meer bussen in de landelijke gemeentes. Ook mag het aanbod van de busuren groter 
• Zorg dat het verkeer vlot vooruitgaat, hoe trager men rijdt hoe langer men onderweg is. dit resulteert meer voertuigen per ti jdeenheid die op de baan 

zijn. Traag rijden is file's creëren. Zone 30 in stadcentrum veroorzaakt traag verkeer op de rijweg naar dit centrum. 

• zorg voor meer openbaar vervoer die op elkaar aansluit om gemakkelijk naar de groot steden te gaan roeselare oostende brugge nu is dit dramatisch 
om werk te vinden voor de jeugd 

• Zorgen dat die ringweg er zo snel mogelijk komt. Woon op het drukste kruispunt van Diksmuide niet te doen. 
 

 
 


