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1 SITUERING BINNEN DE PARTICIPATIE-INITIATIEVEN 

De vervoerregio Midwest bestaat uit een samenwerking van de gemeenten Ardooie, Dentergem, 
Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Lichtervelde, Meulebeke, Moorslede, Oostrozebeke, Pittem, 
Roeselare, Ruiselede, Staden, Tielt, Torhout, Wielsbeke en Wingene 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-

roeselare  
− 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-roeselare
https://www.vlaanderen.be/vervoerregios/vervoerregio-roeselare
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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 1900 respondenten. Enkel 
de gemeenten Dentergem en Oostrozebeke hebben een lagere van verhoopte respons. 
 
De resultaten zijn vergelijkbaar met de resultaten uit regio’s waarin 5000 burgers aselect werden 
aangeschreven. 
 



   

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. 
 

postcode  gemeenten  respons groepering respons bevolking beoogde 
populatie 

beoogde 
respons 

percentage 

8700 Tielt Aarsele Kanegem 
Schuiferskapelle 

180 Tielt 180 20502 384 38 469 

8710 Ooigem St Baafs Vijve 
Wielsbeke 

147 Wielsbeke 147 9641 181 18 812 

8720 Dentergem Markegem 
Oeselgem Wakken 

5 Dentergem 5 8555 160 16 31 

8740 Pittem Egem 31 Pittem 31 6738 126 13 246 

8750 Wingene Zwevezele 103 Wingene 103 14263 267 27 386 

8755 Ruiselede 54 Ruiselede 54 5358 100 10 540 

8760 Meulebeke 96 Meulebeke 96 10860 204 20 471 

8770 Ingelmunster 46 Ingelmunster 46 10996 206 21 223 

8780 Oostrozebeke 5 Oostrozebeke 5 7932 149 15 34 

8800 Roeselare Rumbeke Oekene 472 Roeselare 472 62954 1180 118 400 

8810 Lichtervelde 55 Lichtervelde 55 8926 167 17 329 

8820 Torhout 194 Torhout 194 20463 384 38 505 

8830 Hooglede Gits 100 Hooglede 100 9987 187 19 535 

8840 Staden Westrozebeke 83 Staden 83 11489 215 22 386 

8850 Ardooie 48 Ardooie 56 9056 170 17 329 

8851 Koolskamp 8 

8870 Izegem Kachtem Emelgem 69 Izegem 69 28018 525 53 131 

8880 Ledegem Rollegem-Kapelle 
Sint-Eloois-Winkel 

139 Ledegem 139 9695 182 18 764 
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8890 Moorslede Dadizele 65 Moorslede 65 11250 211 21 308 

  andere 12             

  

som     1900 266683 4998 500 380 

 
tabel: responsgraad



   

www.departement-mov.vlaanderen.be 

 
 

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. De 
groep gepensioneerden correspondeert met de leeftijdsverdeling. Belangrijk is de stevige 
vertegenwoordiging van mensen met een betaalde job, maar ook de aanwezigheid van 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. 
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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 11% en 5% laag. De belbus 
wordt quasi niet gebruikt. Deelsystemen zijn nog niet doorgebroken.  
 

 
 
 
 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

mobiliteitsmodi in de regio Midwest

nooit minder dan één keer per week één of meerdere dagen per week elke werkdag in het weekend



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

 
pagina 12 van 49 Burgerbevraging regio Midwest 11.01.2021 

3.3.3 Impact coronacrisis 

 
 
Bijna 60% van de respondenten geeft aan dat de coronacrisis geen effect heeft op hun mobiliteit. 
17% van de werkenden in regio Midwest doet aan telewerk omwille van corona. 
 

3.3.4 Bedrijfswagen 

Van alle respondenten met een rijbewijs voor de wagen en een betaalde job maakt 22% 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. 

22%

78%

bedrijfswagens regio Midwest

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 Midwest opvallend laag ingeschat. Het weegt minder zwaar door dan 
overlast (milieuhinder). Het algemeen perspectief is hier iets minder belangrijk dan de individuele last. 
 
Er is minder enthousiasme voor technologische oplossingen in verhouding tot de andere mogelijkheden. 
Ook 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, maar het onderscheid is niet zo groot. Mogelijk 
willen ze beide. 
 
We onderzoeken dit verder. Mensen die binnen de bebouwde kom wonen hebben geen voorkeur voor 
het ene of het andere scenario. 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. Gepensioneerden gedragen zich meestal als het 
gemiddelde van de bevraagde populatie maar de minderheid die voor betalend parkeren kiest is iets 
groter. 
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5.3 DILEMMA 3 – VERVOER NAAR STATION 

 
 
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. 
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5.4 DILEMMA 4 – LOCATIE FIETSCOMFORT 

 
 
toepasselijke doelstelling: 

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

 
Bewoners van binnen de bebouwde kom hebben geen voorkeur voor een van beide scenario’s. 
Bewoners van buiten de bebouwde kom daarentegen willen duidelijk liever meer comfortabele en 
veilige fietspaden tussen de steden en dorpen.  
 

5.5 DILEMMA 5 – TWEEDE WAGEN 

 
 
toepasselijke doelstelling: 
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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.  
 

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.  
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5.7 DILEMMA 7 – LOCATIE WOONPROJECTEN 

 
 
toepasselijke doelstelling: 

 
 
Het onderscheid is 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 zeer 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. 
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5.9 DILEMMA 9 – VERVUILENDE AUTO’S 

 
 
toepasselijke doelstelling: 

 
 
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 nog net iets meer gevonden 
voor een verbod op vervuilende wagens. Maar de gebruikers van bedrijfswagens willen liever dat 
vervuilende auto’s duurder worden. 
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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. 
 

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? 
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Mensen met een mobiliteitsbeperking geven nog iets sterker de voorkeur aan toegankelijkheid op het 
gewone openbaar vervoer. 
 

5.12 DILEMMA 12 – LEVERINGTIJD PAKJES 

 
 
toepasselijk dilemma: 

 
 
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. 

• Liever bestaande wegen aanpassen dan nieuwe wegen aanleggen. 
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• 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 MIDWEST 

 
 

1 De verschillende steden en kernen van onze regio moeten onderling verbonden zijn door veilige 
fietspaden. 

2 We stemmen trein en bus beter op elkaar af. 
3 Auto- en vrachtverkeer door de woonkernen wordt aangepakt. 
4 We maken een vrachtroutenetwerk, specifiek voor vrachtwagens en landbouwverkeer. 
5 Er komt een uitgebreider trein- en busaanbod 's avonds. 
6 Ook wie op het platteland woont heeft recht op openbaar vervoer. 
7 We kunnen veiliger en comfortabeler fietsen binnen de woonkernen, door invoering van zone 

dertig in de bebouwde kommen. 
8 Er komt een waterbus op het kanaal Roeselare-Leie. 
9 We zetten de landelijke wegen in voor het fietsverkeer. We beperken er het autoverkeer met 

bijvoorbeeld circulatiemaatregelen of tractorsluizen. 
10 Er komen meer deelauto’s en deelfietsen, niet enkel in de steden maar ook in de kleinere 

gemeenten. 
11 Bussen krijgen steeds voorrang aan kruispunten en verkeerslichten. 
12 Nieuwe woningen komen alleen nog op fietsafstand van stations of belangrijke bushaltes. 
13 We bestrijden files op de belangrijke gewestwegen, bijvoorbeeld door kruispunten af te sluiten. 
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Opvallend is dat slecht één idee minder dan de helft ‘goed’ of ‘zeer goed’ beoordelingen heeft. De meest 
populaire ideeën, met score ‘zeer goed’ boven 50%, zijn: 

− De verschillende steden en kernen van onze regio moeten onderling verbonden zijn door veilige 
fietspaden. 

− We stemmen trein en bus beter op elkaar af. 
− Auto- en vrachtverkeer door de woonkernen wordt aangepakt. 

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

− We kunnen veiliger en comfortabeler fietsen binnen de woonkernen, door invoering van zone 
dertig in de bebouwde kommen. 

− Er komt een waterbus op het kanaal Roeselare-Leie. 
− We zetten de landelijke wegen in voor het fietsverkeer. We beperken er het autoverkeer met 

bijvoorbeeld circulatiemaatregelen of tractorsluizen. 
− Er komen meer deelauto’s en deelfietsen, niet enkel in de steden maar ook in de kleinere 

gemeenten. 
− Bussen krijgen steeds voorrang aan kruispunten en verkeerslichten. 
− Nieuwe woningen komen alleen nog op fietsafstand van stations of belangrijke bushaltes. 

 
Vooral dit laatste idee heeft weinig draagvlak: 

− We bestrijden files op de belangrijke gewestwegen, bijvoorbeeld door kruispunten af te sluiten. 
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7 VRIJE BIJDRAGEN VAN RESPONDENTEN 

De aantallen reacties worden als volgt ingedeeld: 

Fietsen en fietsinfrastructuur 189 

Openbaar vervoer 94 

Weginrichting en doorstroming 87 

Vracht- en landbouwverkeer 65 

Handhaving, snelheid en verkeersregels 57 

Gedragssturing en sensibiliseren 32 

Parkeren 10 

Deelmobiliteit 4 

Varia 150 

 
 
Heel veel opmerkingen betreffen fietsen en fietsinfrastructuur. Veelal de vraag naar meer en betere 
infrastructuur, zowel in centrum Roeselare als in landelijk gebied en tussen de centra in. Het gaat zowel 
over fietscomfort als over verkeersveiligheid. Redelijk wat opmerkingen gaan ook over fietsstraten, 
zowel in positieve (meer, ook in landelijke centra) als negatieve zin (onduidelijkheid voor auto’s). 
De vragen over openbaar vervoer gaan meestal over kwaliteit stationsomgeving en de busverbindingen 
tussen de centra, in mindere mate ook over het prijsbeleid. 
Er worden spontaan veel klachten geuit over goederentransport dat door centra gaat. Men pleit voor 
minder zwaar verkeer door de kernen. 
Bij de weginrichting en doorstroming treffen we veel opmerkingen over de rijksweg in Roeselare en het 
afwerken van de ring in Tielt. Het gaat veelal over opstoppingen die ontstaan door verkeerslichten of 
door ander verkeer. 
 
Bijlage 2 bevat alle vrije tekstbijdragen in de vorm dat ze gepost werden.  
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8 SAMENVATTENDE CONCLUSIES 

De online bevraging van 1900 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 typische regio 
met lokale tewerkstelling, geen echte pendelregio. 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 ruim minder dan de helft 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 wordt, vindt dat mobiliteit de ruimtelijke 
ordening moet volgen, wil geen nieuwe wegen, 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 Midwest pleit men ervoor om de verschillende steden en kernen van de regio onderling te 
verbinden door veilige fietspaden. Trein en bus worden beter op elkaar af afgestemd, en auto- en 
vrachtverkeer door de woonkernen wordt aangepakt. Men wil niet dat files bestreden worden op de 
belangrijke gewestwegen door kruispunten af te sluiten. 
 
De respondenten geven suggesties voor betere fietsinfrastructuur voor meer comfort en veiligheid. 
Fietsstraten zijn een discussiepunt. De stationsomgevingen moeten beter en het openbaar vervoer 
goedkoper. Een groter zorg is zwaar verkeer door de kernen. Zorgenkindjes zijn de rijksweg in Roeselare 
en de ring rond Tielt. 
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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? 
Woont u binnen of buiten de bebouwde kom? 
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 



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

 
11.01.2021 Burgerbevraging regio Midwest pagina 31 van 49 

belbus 
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. 
Bedrijfswagens afschaffen of minder fiscaal interessant maken. 
De prijs van het gebruik van de auto moet steeds hoger zijn dan het gebruik van trein, bus of 
tram. 

 
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. 
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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. 
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 dat het openbaar vervoer de steden en dorpen bedient. 
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 Roeselare aan te pakken. Hoe denkt u erover? 

 
Bussen krijgen steeds voorrang aan kruispunten en verkeerslichten. 
Nieuwe woningen komen alleen nog op fietsafstand van stations of belangrijke bushaltes. 
We zetten de landelijke wegen in voor het fietsverkeer. We beperken er het autoverkeer met 
bijvoorbeeld circulatiemaatregelen of tractorsluizen. 
Er komen meer deelauto’s en deelfietsen, niet enkel in de steden maar ook in de kleinere 
gemeenten. 
De verschillende steden en kernen van onze regio moeten onderling verbonden zijn door veilige 
fietspaden. 
We kunnen veiliger en comfortabeler fietsen binnen de woonkernen, door invoering van zone 
dertig in de bebouwde kommen. 
Auto- en vrachtverkeer door de woonkernen wordt aangepakt. 
Er komt een waterbus op het kanaal Roeselare-Leie. 
Ook wie op het platteland woont heeft recht op openbaar vervoer. 
Er komt een uitgebreider trein- en busaanbod ’s avonds 
We stemmen trein en bus beter op elkaar af. 
We bestrijden files op de belangrijke gewestwegen, bijvoorbeeld door kruispunten af te sluiten. 
We maken een vrachtroutenetwerk, specifiek voor vrachtwagens en landbouwverkeer. 

9.5 OPEN VRAAG 

Hebt u een ander idee om verkeersproblemen in de Vervoerregio Roeselare 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 

• - veilige fietssnelweg tussen Tielt en Roeselare  - geen traktoren op wegen waar je 70 of 90km/u mag  - geen vrachtverkeer door centrum Tielt 
(levensgevaarlijk nu!)   - zuiderring voltooien in Tielt  - fietsstraten in centrum  - parkeerplaatsen inruilen voor fietsruimte 

• -fietsers krijgen steeds voorrang en staan op drukke kruispunten niet langer te wachten dat dat een auto moet wachten  - bekijk de circulatie rond het 
station dringen opnieuw  - fietsers in een straat steeds aan beide kanten toelaten 

• Aanleggen en onderhouden van goede fietspaden.  Vrachtwagens op de gewestwegen houden en niet op de landelijke wegen 

• Alle fietspaden herleggen  

• Alle straten die op de marktplaats toekomen en aan de scholen fietsstraten maken  

• Allereerst fietsen aantrekkelijker maken door de infrastructuur veiliger te maken. Wegen niet heraanleggen voor koning auto, maar voor de fietsers.  

• Alles veiliger maken door aparte(!)en ruime fietspaden, die gescheiden zijn van de weg door bv een haag ofwel een duidelijk afgelijnd fietspad. Dus geen 
gekleurde stroken op de rijbaan zelf maar Aparte fietspaden!   

• Als men fietsen wil stimuleren moeten fietspaden in orde zijn breder en beter aangelegd vb ontbreken van fietspad bij vernieuwde spooroverweg 
Rumbeke  Ontbreken fietspad langs kanaal bruanebrug schaambeen, fietspad langs kanaal naar Izegem te smal Moet min 1 m breder, zie fietspad langs 
de leie    

• Altijd fietsen, voor wie geen beperking heeft !   

• Bebouwde kom enkel nog met fietsstraten en doorgang voor essentieel verkeer zoals in Mechelen, is top! 

• Begin met verplicht gebruik van de fietstunnels.  

• Bereikbaarheid van scholen is wezenlijk. Bevraag de herkomst van leerlingen aan de scholen 

• bestaande fietspaden herstellen,liggen er soms hobbelig en met putten bij! 

• Bestaande fietspaden o derhouden en fietsvriendelijk maken 

• Besteed aandacht aan degelijke fietspaden tussen de kernen. In 8810 is de tunnel fietsstraat maar het fietspad naar de tunnel van Kortemarkstraat is 
erbarmelijk!!! Men mocht daar geen uitbreiding van industrie toegelaten hebben. 

• Beter onderhoud van de weinige fietspaden die er al zijn, geen gebruik maken van klinkers voor fietspaden.  

• Beter rotondes dan verkeerslichten en rijden zoals in buurland Frankrijk. Busstroken laten berijden door auto's als er geen bus rijdt. Overal aparte 
fietspaden, afgescheiden door paaltjes of iets degelijkes, waarop ook e-bikes en pedelecs en scooters A en B (max 45) mogen rijden.  

• Betere en veiligere fietspaden op de invalswegen naar het centrum! 

• Betere en veiligere oversteekplaatsen voor fietsende schoolgaande jeugd.   Verplichting invoeren voor het dragen van een fietshelm voor schoolgaande 
jeugd tot 16 jaar.   Tegen dan is het een gewoonte en zullen de meeste het misschien blijven dragen.  

• Betere fietspaden in Tielt. Verkeersvisie en ruimelijke ordering in functie van stappers, fietsers,... niet in functie van koning auto 

• Betere fietspaden!! 

• Betere, ttz kwalitatievere, goed onderhouden fietspaden, in de industriezones meer afgebakende fietspaden want nu rij je er gewoon tss de 
vrachtwagens, idem voor de drukke winkelstraten CFR Noordstraat Roeselare,  geen oversteekpunten onder een brug waar automobilisten je 
nauwelijks zien door verblinding vh licht CFR Izegemsestraat Rumbeke, geen oversteek vr fietsen in een bocht waar druk verkeer is, CFR Poco Loco 
oversteekplaats, geen verkeer m wagens in winkelstraten uitgezonderd plaatselijk verkeer, meer controle op snelheid en overtredingen in bebouwde 
kom en autosnelwegen,  

• Bij heraanleg van wegen steeds aandacht voor de fiets. Vrachtwagens en tractoren verbieden tijdens de ochtend- en avondspits. Bedrijfswagens 
vervangen door fietsen.  

• Bij scholen het 30km/h bord alleen aanschakelen tijdens uren dat kinderen toekomen en vertrekken, dus niet tijdens weekend en vakanties.  De 
lawaaierige bromfietsen afschaffen.   

• binnen centrum sluipverkeer mijden door knippen van straten.  fietsroutes aanleggen binnen het centrum zodat je zich veilig kan verplaatsen in 
verschillende routes door stad.  aaneensluiting van bestaande zone 30   

• centra worden fietsstraten en/of autoluw (enkel bewoners toegelaten), bruggen in centra (zone 30) enkel te gebruiken door fietsers, plaatselijke 
bewoners en prioritaire voertuigen op lange termijn,  

• Centrum Roeselare moet verkeersvrij worden, heel gevaarlijk voor fietsers om door de Ooststraat heen en terug te fietsen. Bestuurders staan toch maar 
iedere minuut van de dag in de file in de Ooststraat.  

• Centrum Roeselare verkeersvrij maken en huidige fietspaden veiliger maken 

• Centum zone 30 en schoolstraten aan scholen. Fietspaden in rood en  voorrangsborden voor fietsers aan alle verkeerslichten 

• Concreet: Korenbloemstraat Torhout zone 50 maken. Daar is een school, geen fietspad, geen voetpad, grachten en het verkeer dreunt voorbij fietsers 
aan 70/h 

• De fietser die aan kruispunten waar lichten staan  ook een oversteek hebben zonder dan er auto's op het kruispunt rijden. 

• de fietspaden in brugsesteenweg vanaf az delta tot lichten noordlaan zijn ronduit gevaarlijk voor de bewoners en fietsers ,ze fietsen je gewoon omver 
als je 1 voet buitenzet,we werden beloofd een rustige mooie veiligere boulevard,is niet van aan sorry is zeer ergerlijk,mvg een bewoner die eerst haar 
kop moet buitensteken om niet omvar gereden te worden.mvg 

• De ruimtelijke ordening aanpakken zodat zowel voet- als fietspaden veilig naast de bestaande wegen kunnen uitgebouwd worden. Denk na over waar 
je woonkernen in plant en waar er beter geen woon- en of zorgvoorzieningen (maar ook scholen) komen. Denk na.  

• De snelheden beperken van wegen waar momenteel 70km:u mag gereden worden en geen fietspad ligt naar 50km/u. Meer verkeerdsdrempels en bomen 
langs de wegen. Alle zone 30’s worden fietsstraten (of toch minstens alle zone 30’s aan scholen).  

• De stadskern van Roeselare is allesbehalve aangenaam om te fietsen. Door de kronkelende straten waar de auto's gewoon rechtdoor rijden word je als 
fietser steeds afgecoupeerd 

• Deel van het centrum (winkelgebied) voorbehouden voor fietsers, voetgangers. 

• Doe iets aan de infrastructuur om de voetgangers en fietsers beter te beschermen alstublieft. Zowel in de dorpen als erbuiten.  

• Doorgaand niet plaatselijk vervoer door bebouwde kom sterk hinderen.fietsers en voetgangers moeten vlugger zijn in bebouwde kom. 

• Dringend graag Zuidstraat aanpakken tijdens schooldagen want das een ramp als fietser. Ook fietsers op het voetpad aanpakken. Ook het rondpunt aan 
hof van henneken want daar vliegen de auto's van in de Rumbeeksesteenweg en fietsers gewoon het rondpunt op zonder te kijken alsook het verkeer 
die van de post komt. Stoppen voor school ipv parkeren en zo verkeer hinderen kan niet. Of parkeren op een trottoir.  

• dringend permanente zone 30 in het centrum van Hooglede. Ook binnen bebouwde kom alles voorrang aan rechts om de snelheid te beperken , net 
zoals in elke woonwijk. Bestaande fietspaden scheiden van autoverkeer, door paaltjes of andere vorm, ook dringend. 

• Dringend voetpaden verbeteren en waar er fiets of voetpaden ontbreken er aanleggen ook meer zebrapaden rond scholen en speelpleinen  

• Een degelijk breed en afzonderlijk fietspad tussen Hooglede centrum enRoeselare zou fantastisch zijn (veel scholieren en woonwerkverkeer).   

• een fietssnelweg tussen Torhout - Veldegem - Zedelgem - Brugge! 
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• Één tramverbinding langs grote gewestwegen of de oude tracés van de buurtspoorwegen. Nog meer trage wegverbinding om fietsers te scheiden van 
het autoverkeer. Meer elektrische laadpalen.  

• Eerst en vooral de zones 30 beperkt houden en niet gaan uitbreiden, zone 30 heeft enkel effect over kortere afstanden. Meer gerichtere controles op 
ongevalsgevoelige wegen en tijdstippen en niet om 23uur in de zone 30.  Een beter aanbod openbaar vervoer en geen overvol gepropte bussen voor 
kinderen die naar school gaan. Openbaar vervoer is veel te duur ten opzichte van het personenvervoer... maak eindelijk eens werk van deftige 
fietsostrades die de steden gaan verbinden (vogelvluchtvisie) waarbij rollend materiaal gebruikt wordt ipv de fietspaden te verwaarlozen en de 
rijbanen goed te voorzien van rollend materiaal  

• er is momenteel geen respect voor de fietsers in centrum Roeselare en zeer gevaarlijk om in het centrum te fietsen. Roeselare moedigt het fietsverkeer 
af! 

• Er moeten meer fietsstraten aangelegd worden waar fietsers voorrang hebben op auto's. M%et aanleggen bedoel ik niet het plaatsen van een 
verkeersbord en wat verf op de weg. 

• fiets paden meer verlichten en veiligere oversteekplaatsen voor fietsers op drukken wegen.  de stroroute verlichten 's avonds met beweging sensoren. 
komt er een fiets aan branden er lichten over een bepaald stuk van de route. 

• Fiets taxis 

• Fiets: maximaal inzetten op fietsinfrastructuur. Wil je mensen laten fietsen moeten ze kunnen beschikken over veilige en comfortabele 
fietsinfrastructuur! In steden: fietspaden in plaats van parkeerplaatsen...  

• Fietsautostrades, betere fietsenstallingen bij bushaltes, meer en veiligere fietspaden, minder frequente wisseling van max. snelheid voor wagens 

• Fietsbrug uitbreiden naar Guido Gezellelaan en station.  

• Fietsbus in de stad, iedereen kan aan en van boord op verscheidene stops en fietst mee, zoals gewone bus maar dan zonder uitlaatgassen.   Meer 
fietsstraten in Roeselare, en auto’s beboeten die zich niet aan de regels houden (achter de fietser blijven en niet inhalen).  

• Fietsen aantrekkelijker maken door bestaande fietspaden veiliger te maken, fietspaden te vernieuwen, extra fietspaden aan te leggen, kiezen voor asfalt 
ipv tegels voor nieuwe fietspaden... Meer eenrichtingsverkeer en smallere wegen in de centra van de gemeentes om snelheid te verlagen.  

• Fietsen in Ardooie is steeds een onderneming. Geen of slecht fietspad in centrum. Er wordt te weinig rekening gehouden met fietsers. 

• Fietsen in beide richtingen afschaffen in de binnenstad ofwel de straten in de binnenstad breder maken. Nu is het levensgevaarlijk voor de fietsers om in 
de binnenstraten in beide richtingen te mogen fietsen. 

• Fietsen in de binnenstad van Tielt moet heel dringend veiliger georganiseerd worden, zeker voor kinderen 

• Fietsen in de stad superaantrekkelijk maken. 

• Fietsen in stads- of dorpskernen is veelal levensgevaarlijk!  Gemotoriseerde voertuigen en fietsen belemmeren elkaar nog steeds maar al te vaak.  Dit 
probleem moet algemeen verdwijnen...  Zo zal de fiets winnen aan populariteit! 

• Fietsen toelaten op de bus en trein. Dit is een oplossing voor de ‘eerste km’ en ‘laatste km’. Als de trein het kernnet is van het OV dan lijkt het me 
logisch dat je de treinstations van landelijke gemeenten terug opent als op- en afstapplaats. Deelauto’s en deelfietsen zijn alternatieven, maar geen 
structurele oplossingen.  

• Fietsen van Ardooie naar Roeselare werk, nu ramp. Aangenaam pad aanleggen. Tractors enkel buiten spitsuren. Vrachtwagens niet weekend zoals 
Frankrijk!  

• Fietsers aantrekken met veilige, ruime fietspaden  Automobilisten ontmoedigen om auto te nemen door fietsers meer ruimte te geven  Wanneer groen 
licht voor fietsers, rood voor alle auto's 

• Fietsers denken soms dat zij alles mogen in het verkeer. Als autobestuurder moeten we rekening houden met hen, geen probleem. Maar respect van de 
fietser naar bestuurder is soms een probleem en ver te zoeken.  

• Fietsers en voetganger meer beperkingen opleggen en niet het verkeer ophouden .vroeger was alles duidelijker ! De kleintjes moesten opletten voor de 
grote en nu is dat omgekeerd en daardoor gebeuren er meer dodelijke ongevallen en zijn er veel onduidelijkheden in het verkeer!  

• Fietsers langs beide kanten laten rijden in tegenovergestelde richting in straten vind ik heel gevaarlijk de wegen eijn smal en dan langs de auto niet 
goed 

• fietsinfrastructuur, verkeersstromen beter uit elkaar halen (bv. wegen of zone's waar fietsers primeren en auto's hoogstens gedoogd vs. wegen bedoeld 
voor gemotoriseerd (zwaar) verkeer of fietspaden fysiek scheiden van rijbaan), veilige aanloopwegen creëren naar bv. jaagpad of andere fietsroutes, 
toelaten van econ. activiteit in woonwijken, zoals kine, winkeltjes, ... om verkeer te beperken bv. voor mensen met beperking 

• Fietspad TS Roeselare en Moorslede aan de ruiter gelijk maken . Nu belachelijk fietspad op grondgebied roeselare 

• fietspad tussen Roeselare en Torhout is dringend aan herstel nodig! Dit houdt mij persoonlijk tegen om meer met de fiets te gaan werken 

• Fietspaden aanleggen! Heel onveilige of ontbrekende structuren in centrum Wielsbeke, nabij de scholen! 

• Fietspaden en voetpaden beter onderhouden of aanleggen waar die ‘vergeten’ zijn. Ook bredere fietspaden aanleggen! Neem een voorbeeld aan 
nederland! 

• Fietspaden moeten afgescheiden worden van de rijweg 

• Fietspaden veiliger: nu veel putten en ingevoerde maatregelen controleren vb fietsstraten ( zelfs wijkagent wordt ingehaald door autos en reageert niet 
!) 

• fietspaden waterpas leggen is makkelijker voor een driewieler fiets en scootmobiel                                                                                                

• Fietssnelwegen verder aanleggen 

• Fietsstraten in centrum Tielt!  Meer fietspaden in Tielt. Nu zijn er bijna geen... 

• Fietsstraten in de buurt van de scholen , vrachtvervoer weren uit stads en dorpskernen . Quads weren uit de dorpskernen . Neem een voorbeeld aan 
het beleid in Mechelen en Gent  

• Fietsstraten zijn een goed idee. Alleen houden veel automobilisten zich niet aan de regels 

• Fietsstroken in stadskern rond scholen. Fietssnelwegen tussen steden.  Wanneer snelheid naar 30 beperkt wordt in stadskern, meercontrole op snelheid 
en goeie aanduiding. Haalt niets uit als niemand de beperking volgt 

• Fietstunnels of bruggen over drukke wegen, fietslichten verschillend laten verspringen dan deze voor auto's zodat fieters al weg zijn. (Roeselarestraat 
Ardooie)   

• Fietsvriendelijke wegen aanleggen ipv er over te praten gedurende jaren 

• Flitspalen plaatsen rondpunt bruggesteenweg en rijksweg woon zelf in nr 311 op rondpunt is hier heel gevaarlijk ze rijden hier als zotten mvg bossuyt 
ingo 

• Focus op de regio fiets- en wandelvriendelijk te maken waardoor autoverkeer automatisch ontmoedigt wordt zonder straffen op te leggen. Mooie 
fietspaden met plaats, voetpaden waar rolstoelgebruikers gemakkelijk gebruik van kunnen maken..... 

• Focus op fiets moet de prioriteit zijn. De technologie laat ons al toe om de actieradius van fietsen te vergroten, hier zou de overheid op moeten inspelen 
met het stimuleren van dergelijke aankopen. 

• Focussen op een vlottere verkeersstroom i.p.v. verkeersremmend te werken.  

• geef fietsers voorrang in het centrum van de steden (fietsstraten waar auto's niet mogen inhalen, brede fietspaden en smalle rijstroken voor auto's),  
maak dat er (overdekte en veilige) fietsstallingen zijn in elke centrumstraat, probeer het fietsen te bevorderen met extra voordelen . En vooral maak het 
veilig om te fietsen in het centrum van een stad (momenteel is fietsen in het centrum van Roeselare heel gevaarlijk, de auto's rijden voorbij op 10cm 
afstand van je stuur en als ze je voorbij zijn gaan ze direct terug naar rechts waardoor je steeds moet remmen als je niet omvergereden wilt worden). 

• Gehele centrum als fietsstraat , zoals kattestraat.  Nieuwe fietssituatie aan rondpunt in de mandellaan als je van onder de brug komt.  Teveel 
oversteekplaatsen.  Aan verkeerslichten spoorweg mandellaan om fietsers die linksaf moeten gemakkerlijker in een beweging te laten doorrijden.       
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• Gewoon de fietspaden die er liggen eens deftig leggen . Geen beton. Maar gewoon dezelfde asfalt van de weg. Is veel aangenamer fietsen. Eens met een 
racefiets over de fietspaden rijden. Kost u een fortuin aan bandjes. En de helft ligt vol stenen. Iets leggen is niets. Maar onderhouden is iets anders.  

• goede en effen fietspaden, het blijkt een moeilijke opdracht om herstellingen aan het wegdek naadloos uit te voeren   Onderhoud fietspaden : 
Kortemarkstraat, Ieperstraat (oud gedeelte) 

• Graag aangename en veilige fietsverbindingen. Verlichting op jaagpaden zorgt dat deze in de winter ook voor woon werk verkeer kunnen gebruikt 
worden.  We mogenbest wel eens in de file staan om in te zien dat de fiets een fijne aanvulling/alternatief is. 

• Graag binnen de bebouwde kom overal 30. Het kan in Rumbeke en Beveren, waarom dan niet in Roeselare. De fietspaden moeten beter onderhouden 
worden en nog duidelijker zijn. Zo wordt het aantrekkelijker.  

• Graag dringend kwaliteit van de wegen verbeteren. Er zijn in Tielt heel veel plekken waar er geen fietspad is en waar de baan er dan nog eens 
superslecht bij ligt, echte "brokkelbanen", zelf in het centrum! Geen pretje met de bakfiets...!  

• Graag voorrang fietsers binnen bebouwde kom Hooglede ! 

• Herinrichting keerpunten Westlaan. Auto’s die aanschuiven blokkeren het doorgaand verkeer.  Ooststraat, Noordstraat, Zuidstraat, Manestraat, 
Meensesteenweg en Ardooisesteenweg ( tot Mandellaan) fietsvriendelijk maken. Is het concept van de fietsstraat te overwegen voor sommige straten? 
Fietsen in Ooststraat is soms gevaarlijk door de ‘wegversmallingen’ in combinatie met fietsverkeer in beide richtingen.   

• Het fietspad op de Ruiter te Roeselare is een echt moordstrookje! Het is heel erg smal en heel erg gevaarlijk! Ik hoop zo hard op verandering! Daarnaast 
zijn de wegen en fietspaden tussen dorp en stad bv. de Roeselaarsestraat in slechte staat. Er zijn heel veel putten en bubbels waardoor ik al enkele 
keren lelijk ben gevallen met de fiets... Tot slot zijn bijna alle rondpunten gevaarlijk voor fietsers omdat de auto's zo snel komen aangereden! 

• Hogere fietsvergoeding geven, afschaffing van bedrijf wagens.  

• Iedereen met de fiets dus veilige gescheiden fietspaden 

• Ik laat mijn kinderen niet met  De fiets naar school gaan, want het traject is levensgevaarlijk, ondanks zijn 2km. Dit moet DRINGEND veranderen! 

• In centrum Pittem fietsstraten maken want het is levensgevaarlijk om hier te fietsen! 

• in dorpskernen een netwerk van fietsstraten (makkelijker te handhaven dan zone 30) 

• In het algemeen komt het erop neer dat het STOP-principe vertaald wordt naar de praktijk en beleidsbeslissingen effectief tot resultaat leiden op de 
weg. De fiets is het antwoord voor korte intrastedelijke verplaatsingen. Openbaar vervoer kan steden en kernen snel en efficiënt verbinden. Vandaag 
wordt steeds gedacht vanuit het autoperspectief. Laten we onze blik verruimen en mobiliteit benaderen vanuit OV en de fiets en desgevallend 
consequente keuzes maken. 

• In het stad, zeker id noordstraat en oostraat is het voor fietsers de hel > auto's rijden er veel te veel rechts en men kan er bijna niet passeren. Doe er 
aub  dringend! iets aan!!! Dank 

• In Tielt, veiliger maken voor fietsers. Beernegemstraat rijden en parkeren(zeker voor en na schooltijd)auto's op het fietspad. veilig voor de scholieren? 
Dacht ik niet  

• In Torhout zijn er bijna geen fietspaden in het centrum er zou daar voorrang moeten gegeven worden aan de fietser door bv veel meer fietsstraten. Zo 
gaan er vanzelf veel minder autos en sluipverkeer door het centrum komen .  

• Investeer in goede wegen, intelligente verkeerslichten en gebruik eens jullie gezond verstand bij de heraanleg van wegen en fietspaden!!! Maak het veilig 
start daar mee..  

• Invoering van fietsstraten in de verschillende gemeenten van de regio 

• Inzetten op veilige fietssnelwegen om de mensen te stimuleren te kiezen voor de fiets als alternatief voor de auto. Daarom moet de verplaatsing met de 
fiets ook sneller kunnen door fietssnelwefen en fietsbruggen - en tunnels. 

• Inzetten op veiligheid en comfort voor fietsers, automatisch wordt fietsen dan aantrekkelijker.  

• Kies resoluut voor de fiets! Ook bij aanleg kruispunten, verkeerslichten, rondpunten. Het is absurd als je bij rondpunt voorrang moet verlenen (bvb 
Brugsesteenweg RSL) of erg lang moet wachten om over te mogen steken (bvb station Roeselare). Hiermee belemmer je de fietser meer dan dat je hem 
beschermt. Meer fietsstraten om vlot door centrum te gaan (doorgaand fietsverkeer weren uit centrumstraten). 

• Lokale fietspaden zijn vaak slecht. Snelheid op invalswegen binnen bebouwde kom: auto rijden vaak meer dan toelaten. Concreet in mijn buurt: 
herinrichting kruispunt Stadenstraat, beekstraat, hoogleedsesteenweg zodanig dat kinderen veiliger de steenweg kunnen oversteken richting scholen 
die allen aan de kant van de beekstraat liggen. Lagere snelheden op kruispunt! Rondpunt? Moordstrookjes wegwerken in hoogleedsesteenweg en 
volwaardige fietspaden aanleggen. Meer controle en bewustmaking rond asociaal en gevaarlijk gedrag elektrische fietsen en speedpedelecs! 
Maximumsnelheden voor speedpedelecs opleggen in bepaalde situaties. 

• Maak het alstublieft veiliger in de stad voor mijn kinderen om te fietsen. Duid ook nog meer zebrapaden aan op de Westlaan. Het is er erg gevaarlijk 
voor voetgangers die naar de verschillende grote supermarkten gaan en over de grasbermen lopen. 

• Maak van binnenstad (binnen kleine ring) woonerf of zone 30, zo hoef je geen middelen (verkeersborden, verf, drempels,...) te verspillen aan zaken zoals 
een fietsstraat en is het voor iedereen duidelijk dat de zwakke weggebruiker voorrang heeft. Fietsbrug/tunnel tussen Stadenstraat/St.Idesbald zodat 
fietsers/wandelaars veilig rijksweg kunnen oversteken en de 2 drukke kruispunten vermijden (Diksmuidse -en Hoogleedsesteenweg).  Hoge belasting op 
2de wagen (gebruik inkomsten voor goedkope deelauto's met beurtenkaart),... 

• Maak van gans het centrum een fietsstraat. 

• Maak van kleine landelijke wegen fietsstraten of maak éénrichtingsverkeer voor auto's. Meestal is er toch geen plaats om veilig een fiets voorbij te 
steken met de auto. 

• maak volledig gebruik van de bestaande wegen.   

• Meer eenrichtingsverkeer in Rumbeke, met grote fietspaden. Auto's via Guido gezellelaan sturen. Zorgen dat u vlugger bent met de fiets dan met de 
auto, zodat mensen meer de fiets nemen. 

• Meer fietspaden , gefinancierd door een fietsbelasting .  Iedereen moet bijdragen aan veilige verkeer . 

• Meer fietspaden en meer aandacht voor de fietser bij het aanleggen van nieuwe fietspaden, zoals vb: meer aandacht voor niveauverschil, parkeerverbod 
waar fietsers van fietspad naar rijweg moeten veranderen. 

• Meer fietsstraten en duidelijke regels rond speedpedellecs  

• Meer fietsstraten en sensibilisering ‘wat is een fietsstraat’ voor de automobilisten. 

• Meer fietsstraten en zones zoals ik Kortrijk. 

•  Meer Fietsstraten i.p.v. zone 30! 

• meer fietsstraten in de kernen van steden en gemeenten 

• Meer fietsstraten in de stadskern? Of straten fietsveilig maken? Eigenlijk vond ik het wel fijn dat de parkeerplekken in stad niet gebruikt mochten 
worden en er bloembakken geplaatst werden: meer groen en minder verkeer=win-win.   Ik woon in de Hugo verriesstraat waar normaal een zone 30/ 
(zone 50??) is, vanwege de school die gelegen is in de straat. Dikwijls (lees: zo goed als altijd) wordt hier meer dan 30 gereden. Ook voor fietsers vind ik 
het eigenlijk echt geen veilige straat. Nergens staan er markeringen op de grond of borden voor fietsers. 

• Meer fietsstraten in het centrum van steden en gemeenten, uitbreiden en veralgemenen.  Meer centrumstraten 30 km. ipv. 50 km. en waar 30 km. de 
fietsers voorrang geven, in alle  centrumstraten fietsstraten maken 30 km. / niet op invalswegen! 

• Meer fietsstraten. Centrum verkeersvrij. Openbaar vervoer optimaliseren. Autogebruik ontmoedigen. Geen nieuwe individuele garages in centrum van de 
stad. Snelheid van steps en elektrische fietsen beperken in stad. 

• Meer fietsvriendelijke fietspaden 

• Meer gerichte fietsroutes naar vb ziekenhuis, bedrijven vanuit alle richtingen van de stad.  Denk ook eens aan de kwaliteit van het wegdek, 
fluisterbeton(?): minder lawaai = minder overlast = meer tevreden inwoners ;-)  

• Meer investeren in fietspaden 

• Meer veilige en goed onderhouden fietspaden zodat je als fietser niet moet slalommen rond al die putten en dus onveilig fietst. 
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• Meer veilige en goeie fietspaden aanleggen, maar niet ten koste van de auto.  Het moet een én én verhaal zijn. 

• Meer veilige fietspaden in de bebouwde kom. Indien geen plaats eventueel 1-richtingsverkeer voor de auto. 

• Meer veilige fietspaden in het centrum van de stad. Overal mogelijkheid tot overstappen naar fietspunten om traject verder te zetten met de fiets. 
Centrum verkeersluw maken.  

• Meer voorrang aan de fietsers en voetgangers ongeacht welke situatie  

• Mensen letten niet genoeg op, hierdoor is het zeer gevaarlijk om met de fiets te rijden want je moet op tzveel op 1 moment letten  

• minder doorgaand verkeer van auto's in de stadskern , en leg meer bussen aan op die route , en pak de sommige en vaak onveilige fietspaden aan , en 
zorg ook voor een fietsenstalling met bewaking of controle , want die van station Roeselare is te onveilig door de dagelijkse zovele fietsen diefstalen , 
burgemeester is daar van op de hoogte maar helaas doet hij niks aan dat probleem , is jammer want zo komt er niemand graag met de fiets naar het 
stad .  

• Nadruk op fietsverkeer is heel belangrijk maar graag ook rekening houden met de heel slechte staat van de fietspaden én onveilige ligging!  Nu fietsen 
we naast fietspaden door de slechte staat.  

• om het groeiend aantal fietsers in de stad aan te kunnen moeten veel meer degelijke fietsrekken (waar je de evt dure elektrische fiets veilig kan aan 
vastmaken) geplaatst worden. Bijvoorbeeld aan Kruidvat Roeselare is zeer veel plaats voor extra fietsrekken. 

• Ook bestaande fietspaden eens vernieuwen.  Een grote reden waarom mensen veel al de fiets laten staan is door de slechte conditie van de wegen en 

fietspaden.  Niet iedereen rijd met een mountainbike. 😊 

• Ook de landschappelijke kwaliteit van fietsroutes kan het een stuk aantrekkelijker maken om zich per fiets te verplaatsen vb. de fietspaden omringen 
door groenaanleg, om ze veilig af te schermen van autorijvakken én visueel aantrekkelijker te maken. 

• Parkeren aan de rand van de stad. Centrum autovrij, meer fietsstraten en degelijke fietspaden. 

• Pas zone 70 aan op ring door tunnel voor fietsers naar Hooglede, ook aan de koestraat onveilig om over te steken 

• Politiekers hebben een slecht idee wat een fietspad is! Voor mij is dit volledig afgescheiden van de de rijweg. Een doorlopende witte lijn op de rand 
maakt geen fietspad voor mij. Meeste *kerkwegel* zijn verdwenenen:i zouden deale fietspaden.zijn.geweest. KIJK NAAR NEDERLAND als je voorbeelden 
wil! Eigenlijk komen fietsers in België  op de laatste plaats. 

• Prioritair werk maken van ambitieus fietsnetwerk dat niet per se langs gewestwegen loopt, maar een eigen netwerk vormt met aanrijroutes 

• Probeer veel aandacht aan de fietsers te besteden. Zeker tussen de dorpen en de steden is het voor een fietser vaak ronduit gevaarlijk. Om de dorpen 
aangenamer en veiliger te maken, zou een zone 30 heel veel helpen. 

• probleem rond veiligheid aan rotonde Roeselaarsestraat/Passendaalsestraat Moorslede aanpakken:   negeren voorrangsregels, ongepast hoge snelheiden 
op rotonde met gevolg dat 1 op 3 voertuigen bij verlaten rotonde richting Roeselare ruim tot zeer ruim over de middelijn (doorlopend wit!) gaan en het 
groot aantal spookrijders (aan hoge snelheid!) op de rotonde richting dorp. Als fietser is het er hierdoor levensgevaarlijk op de rotonde! 

• Propere fietspaden liggen vol stenen en afval en onnodige drempels 

• Realiseer een groot  winkelwandelgebied zonder auto’s en met veel meer bomen in de kern. Daar horen alleen voetgangers en fietsers. Enkel andere 
transporten ifv leveringen. Zo krijg je een meer gezonde lucht en ruimte voor de mensen. 

• Rechtstreekse trein Roeselare-Gent voor alle studenten. Zo kan de auto thuisblijven.   Betere fietspaden vanuit Rumbeke naar Roeselare.  

• Regio rond de vaart niet verkeersveilig voor fietsers,teveel vrachtverkeer 

• Reinigen fietspaden.  Tevens putten na werken aanpakken. 

• Ringweg rond Wingene  Fietspad doortrekken tot station Beernem 

• Roeselare is gevaarlijk om te fietsen. Veel meer flitscamera’s nodig ! + veel sneller maatregelen nemen aan levensgevaarlijke punten  

• Rond scholen fiets of voetgangerspoules maken zodat niet iedereen tot aan de deur van de school rijdt om kinderen daar af te zetten. Kinderen niet 
laten afzetten in een bepaalde straal (vb 100m) van de school 

• sedert ik op pensioen ben (2011) neem ik steeds vaker de fiets (zolang het nog kan) ik merk dat het fietsnet verbetert in roeselare, straat kruisen is soms 
wel nog erg gevaarlijk,  

• Sommige fietsstraten zijn slecht gelegen en onvoldoende gesignaleerd. De fietsers letten niet meer op en denk dat ze alles mogen. Ik vindt dit geen goede 
maatregel. 

• Stadskernen autovrij - autoluw maken, fietsstraten, voorrang aan de zwakke weggebruiker & schoolgaande jeugd per fiets/te voet/... 

• Tussen regio Tielt en Roeselare is er slechts één 'rechte' wegas en dan uitsluitend voor zwaar verkeer (N37).  Er is voor fietsers geen enkele vlotte en 
veilige verbindingsas tussen de regio en Roeselare.  Een nieuwe fietssnelweg is te realiseren bijv. via de oude spoorwegberm Tielt-Meulebeke-
Ingelmunster & kanaal Leie-Roeselare. 

• Uitbreiden van de fietsstraten zodat nog meer mensen, veilig, de fiets nemen 

• Uniforme zone 30 en fietsstraten in alle dorpen en steden en niet zoals nu met verschillen binnen de 5 kilometer!  Best practice uitrollen in alle steden en 
dorpen: afgescheiden fiets- en voetpaden, verkeersbelemmeringen die snelheid afremmen.  Focus niet alleen op veiligheid maar ook op geluidsoverlast 
van zwaar verkeer en auto's (doorgaand verkeer) in de dorpen en steden. 

• Vaak worden fietsers ingezet als buffer, dit is er gevaarlijk, ik denk aan de Weststraat en de Bruggestraat te Ingelmunster. Als er moet gekozen worden 
tussen een fietspad en een parkeerstrook wordt meestal voor parkeerplaatsen gekozen. 

• Veel fietsvriendelijker nog in de kernstraten en rond scholen 

• Veel meer aandacht voor fietsverkeer. Fietspaden fietssnelwegen  

• Veel meer inzetten op fietsstraten en veilige fietsparkings zoals in Utrecht. Naast de fietsstraten bomen en groen aanplanten, dat het aangenaam fietsen 
is. Vooral stoppen met nieuwe wegen aan te leggen voor auto's. veel betere regeling van het openbaar vervoer, langer 's avonds en vroeger 's morgens. 
veel meer randparkings, waar je gemakkelijk de bus naar het centrum kan nemen  

• Veel meer veilige fietspaden buiten de bebouwde kom!!!! Vb. Ieperseweg roeselare  

• Veilig fietspad tussen Wingene en Beernem(station).  Aanleg van een ring rond Wingene.  

• Veilige fietspaden die afgebakend worden van de rijweg.     

• Veilige fietspaden, afgezonderd door eventueel berm van de autobaan.  

• Veilige fietspaden, ontbreken nu in het centrum  Veilige en brede voetpaden 

• Veiliger fietspad tss Deinze -tielt  is nu zeeer gevaarlijk!!in 3wk 4 keer platte band gereden !  En de weg eens aanpakken regio aarsele zou veel irritatie 
verdwijnen bij buurtbewoners ! Dat zou eens een goede besteding zijn van ons belasting geld !! 

• Veiliger fietspaden 

• Veiliger fietspaden, je zou moeten zien in welke Putten ik dagelijks met de fiets moet rijden 

• Veiligere fietspaden 

• Veiligere fietspaden, neem een voorbeeld aan Nederland  

• Veiligere fietspaden! Bv Diksmuidsesteenweg tot aan de scheiding met Hooglede.  Fiets suggestie stroken op smallere wegen bv in Groenestraat van 
Westlaan tot scheiding Oostnieuwkerke. 

• Verbetering en heraanleg fietspaden. Ardooisesteenweg in Roeselare bvb is levensgevaarlijk als fietser.  

• Verkeersregels in school aanleren. Ipv alle autos in dezelfde lussen te sturen, terug meer tweerichtingen. Fietspad Roeselare-zonnebeke compleet 
verharden. Fietstunnels onder de grote ring. Kleine ring zonder middenberm (zorgt voor meer files, stadsverkeer luchtvervuiling). Niet enkel 
Meensesteenweg gebruiken als invalsweg naar centrum. Oprit kachtem meen benutten.  

• Voorzie goede en VEILIGE fietspaden nondedju!!!! 

• Waar weinig plaats is voetpaden en fietspaden versmelten. Inzetten op fietsinfrastructuur 

• Wegen en fietspaden herstellen want de staat van het wegdek is erbarmelijk.  Meer flitscontroles in bebouwde kom. 



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

 
pagina 38 van 49 Burgerbevraging regio Midwest 11.01.2021 

• Wielsbeke: fietsoversteek molenstraat veilig maken 

• Wij willen graag veiligere en betere fietsinfrastructuur want nu kan je soms een job niet doen daar dit onveilig is om er te raken met de fiets.  

• Winkelstraten in Roeselare (Noord-, Oost-, Delaerestraat etc.) autovrij maken. In het algemeen veiliger om te fietsen maken 

• Zet in op de fiets (autostrades ) aub...  Er wordt maar gefietst bij tijd of geldwinst 

• Zo veel mogelijk gescheiden (van de weg) fietspaden die de kernen verbinden via de kortste weg. Weg met de "moord strookjes"!  

• Zoals eerder aangegeven, we hebben nood aan goede fietspaden. Zoals vele andere ouders laat ik mijn kind niet met de fiets rijden in Tielt. 
Doodsgevaarlijk. Schandalig!!  

• zorg ervoor dat de fietspaden los zijn van de autobaan, tenminste als er al een fietspad is, maar zorg er ook voor dat de fietspaden onderhouden 
worden, (onkruid , kapotte stukken beton,ect ) 

• Zorg voor veilige en brede fietspaden . Ontdubbelen  

• Zoveel mogelijk het groot vervoer weren uit de dorpskern, en betere verlichting en fietspaden in goeie staat. 

• Zuiderring Tielt dringend aanleggen. Doorgaand verkeer uit centrum Tielt bannen. Buslijn Tielt-Deinze opnemen in vervoersplan. Fietsnetwerk verder 
uitbouwen. 

10.2 OPENBAAR VERVOER 

• Aangezien wij in Ardooie wonen is het moeilijk om ergens te geraken zonder wagen. Indien jullie wagens willen verminderen zal hier iets aan gedaan 
moeten worden, openbaar vervoer is niet ideaal want veel plaatsen zijn alsnog niet bereikbaar hiermee. Het station in Ardooie niet benutten is ook wel 
jammer eigenlijk, wij hadden hier gebruik van gemaakt indien beschikbaar 

• alle openbaar vervoer op elkaar afstemmen en betaalbaar houden voor de passagiers misschien verbod om te staken in de sector van het openbaar 
vervoer 

• Belbus een zeer goede idee . 

• Beperk het zwaar verkeer tot het hoogst nodige, zeker in het centrum van een stad. Busverbindingen naar meer industriezones,  

• Betere bus- of trein regeling in het weekend. 

• betere busverbinding tussen de verschillende dorpskernen. 

• Betere busverbinding. In Egem is er amper aanbod  

• betere coordinatie tussen gemeenten.Bv fietspad roeselare-moorslede aan de ruiter.    meer eenrichtingsverkeer in dorpskernen 

• Bouw station Lichtervelde uit als pendelaarstation voor de vervoersregio naar gent/brussel met toegang via fietssnelwegen en autoparking toegankelijk 
vanop de N35. 

• Bus 81 Izegem naar Anzegem rijdt s morgens en s avonds te weinig rechtstreeks: graag 1 extra op deze tijdstippen (tijdens de schoolweken).Slechts 1 bus 
s morgens en s avonds te nemen. Bovendien overvolle bus met risico op niet veilig rijden... 

• Bus trajecten aangepast aan de uren van de scholen bv st Eloois Winkel naar onze jeugd is bijna onmogelijk  

• Busnet uitbreiden zodat mensen overal bus kunnen nemen. Heel belangrijk voor de steeds ouder wordende bevolking 

• bussen en treinen altijd laten rijden (geen stakingen) zullen al een groot voordeel zijn op de mobiliteit. 

• Bussen vanuit bv Gits tijdens schooluren ook naar Torhout etc... nu op woensdagnamiddag niet haalbaar om terug te keren Torhout- Gits??? In deze 
tijden.... 

• Busstrook in Ardooie is totaal overbodig aangezien er slechts een paar keer/dag een snelbus passeert. Bus Ardooie naar en van Lichtervelde kan beter.  

• busverbinding tussen Rollegem -Kapelle en AZ Delta  ook onderling in Ledegem 

• De bus laten rijden via centrumbrug Izegem naar Emelgem..voor mensen die van Emelgem naar Roeselare willen gaan en niet over de brug nog kunnen 
gaan ..voor oudere personen 

• De bus zou 24/24 beschikbaar moeten zijn op alle grote assen. Dan kan nultolerantie op alcohol in het verkeer. Iedereen kan dan op elk moment, van 
gelijk welke plek veilig naar huis met de bus  

• De busstroken in de brugesteenweg en noordlaan a. u. b. verwijderen beide straten zijn te smal daarvoor laat die rijstroken in beide gevallen open voor 
de auto's. Graag de situatie herzien ter hoogte van de rotsestraat.  

• De lijnbussen dringend toegankelojk maken voor oudere,mindermobiele personen 

• De stadsbussen van Roeselare uitbreiden naar deelgemeenten zoals staden, moorslede, hooglede en andere.  Mensen die in landelijke gebieden wonen, 
ook kunnen rekenen op aangepast openbaar vervoer. 

• Een betere samenwerking tussen de NMBS en De Lijn zou een must zijn, dit zou beide diensten helpen om een betere dienstverlening te bieden aan de 
reizigers. Abonnementen en tickets zijn redelijk duur en daartegenover staat een niet altijd zo kwalitatieve en klantvriendelijke dienstverlening. Een 
goed idee zou zijn om mensen abonnementen te kunnen laten samenstellen naar gelang de diensten die ze nodig hebben (tram, bus, trein, metro, ...) of 
een algemeen abonnement voor alle diensten zoals het geregeld is bij het Zweedse openbaar vervoer. Daarnaast zou het zeker mogelijk moeten zijn om 
het openbaar vervoer op zijn minst al toegankelijk te maken voor mensen met een lichamelijke handicap die in een rolstoel zitten, dit door de treinen 
en bussen aan te passen naar het model van de meeste trams. De meeste trams zijn op dezelfde hoogte van de haltes en zonder trappen, waardoor men 
er met een rolstoel gewoon en zelfstandig kan inrijden zonder dat zij hun hele reis op voorhand moeten inplannen en hierdoor weer meer vrijheid 
krijgen. Liften naar verhoogde perrons zou ook een must zijn (in bepaalde stations hebben ze dit al, maar is jammer genoeg nog niet overal zo).  

• een directe lijnbus van Meulebeke naar station Izegem  bussen tussen grote centra om het half uur laten rijden  een laatavondbus voorzien, die aansluit 
op trein uit Gent zodat je na een culturele activiteit nog thuis geraakt   

• Een meer uitgebreid net van bussen, vooral in Roeselare, met een veel hogere frequentie, om het kwartier. Kleine stadsbussen, die in het stadscentrum 
stoppen, zoals vroeger en niet alleen achter het station. Stadslijnen die een rechtstreekse weg naar het centrum volgen en niet de halve grote ring 
omrijden.  

• Een reservatiesysteem voor openbaar vervoer lijkt mij de oplossing om het grote aantal lege bussen te verlagen.  

• Eventueel kan de maximumsnelheid voor bussen hoger in vergelijking met gewone auto's, op die manier bereik je met de bus sneller je locatie. 
Avond/nachtbussen in kleinere gemeentes zorgen volgens mij voor minder verkeersdoden.  Een ander idee is misschien carpoolen voor pakketjes (via 
app). Ik rij bijvoorbeeld elke dag naar Kortrijk en heb nog wat plaats in de auto vrij, stel er moet een pakketje vervoerd worden van Roeselare naar 
Kortrijk, kan dit al enkele camions of bestelwagens uitsparen. 

• Goedkoop en beter openbaar vervoer. BVA. Bus om 20min. Ipv per uur. 

• Goedkope Randparking zoals in Brugge, en met de bus gratis naar stad, eventueel via brugsesteenweg 

• Gratis klein shuttlebusje waar je zomaar kan op- en afstappen tussen bv. :  - Grote Markt en Stationsplein  - Grote Markt en rondpunt Spillebad  - De 
Coninckplein en Brugsesteenweg (AZ Delta) 

• Grote markt & bij uitbreiding de volledige stadskern verkeersvrij. Met shuttlebussen zodat mensen aan de rand van de stad kunnen parkeren.  

• Het bus aanbod niet gaan afschaffen of laten inkrimpen maar juist uitbreiden voor mensen die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer om vb te gaan 
werken. Dit is namelijk zeer frustrerend!!!  

• Het openbaar vervoer is gemakkelijk als je niks nodig hebt en eventuele bezoeken doet, meestal wordt de auto gebruikt voor transport van zaken, dus 
gaat niet met de bus, het is niet verstandig om auto’s duurder te maken als het leven al zo duur is, beter zwaar beboeten op rijgedrag en rijbewijs 
afnemen bij zware feiten, en of vanaf bepaalde leeftijd verplichte testen te doen voor capabel genoeg te zijn om achter het stuur te zitten. En nieuwe 
verkeerd wetten voor voetgangers of voetpad rijbaan scheiden zie voorbeeld Nederland  
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• Het openbaar vervoer zou veel beter moeten in de kleine dorpjes.  Veel kinderen moeten nu naar school of trein gevoerd worden met de auto, omdat 
ze er geen bussen op het juiste uur rijden.  Ook zouden de bus en trein veel goedkoper moeten, zodat de mensen automatisch de bus of trein gebruiken.  

• Het treinaanbod binnen onze regio gaat er bij elke wijziging bij NMBS op achteruit (in 5j tijd kost het mij 30min langer om in Bxl te geraken). Investeer 
aub in goed openbaar vervoer met Roeselare als spil! Zorg voor sneltrein Roeselare-Kortrijk/Brugge-Gent-Bxl, frequente verbindingen vanuit regio naar 
Roeselare. Het is zonde dat Lichtervelde ooit spil is geworden en dat alle kleine stations zijn afgeschaft (als je dat vergelijkt met centrum van het land is 
het huilen met de pet op).  Het verkeer in het centum weren, wagens horen niet echt meer thuis in het centrum.   

• Hoe is toch mogelijk dat treinen tussen steden slechts om 1/2 uur het station aan doen! Er zouden kortere treinen moeten komen, om de 10 minuten, 
zoals een metro service doet.  

• Ik ben woonachtig te Aarsele (dorp). Jammer genoeg zeer weinig busvervoer en/of trein. Weinig mogelijkheden (enkel 's morgens en 's avonds). Dit 
uitbreiden (ook bussen naar Oost-Vlaanderen vb aalter) zou super zijn! 

• Ik kies vooral voor de auto omdat je met het openbaar vervoer veel meer tijd 'verliest'.  Je bent er veel vlotter met de auto. Toen mijn zoon vorig jaar 
de bus nam om naar school te gaan, gebeurde het soms dat de bus was afgelast (of dat hij niet kwam opdagen) zonder een mededeling vooraf.  Dat kan 
echt niet.   

• Ik versta dat jullie het openbaar vervoer willen pushen maar op de vraag laat mensen minder met de auto rijden vond ik dat er geen enkel goed 
antwoord was. Hier was het enkel maak het duurder of erger mensen meer met nog meer maatregelen. De oplossing is gewoon een beter openbaar 
vervoer netwerk. Ik ben 3 jaar met de bus gegaan in mijn middelbare periode. En na deze periode zei ik tegen mezelf NOOIT MEER. En ik ben zeker niet 
de enige met deze mening. Ik neem zeer graag de trein en de tram.  Dit is gewoon een veel efficienter systeem dan de bus. Ook ligt het management bij 
alle openbare bedrijven voor openbaar vervoer in belgie niet goed. De efficentie van openbaarvevoer staat niet eerst ook kwaliteit voor de reiziger niet. 
Waarom zou je dan openbaar transport nemen. Nog niet te spreken over de prijzen nu. En dan komt er in deze enquete prijzen voor wagen duurder 
maken?? Zo lijkt het openbaar transport goedkoper??? slechtste oplossing ooit! 

• In Roeselare kan men vrij gemakkelijk de grote centra verbinden via een ski-liften verbinding dus daardoor zouden die zeer vervuilende lijnbussen 
kunnen verminderen waardoor de veiligheid voor de fietsers fors kan verhogen en de files in de kernen spectaculair daalt. 

• In Rumbeke heeft men files gecreëerd aan spoorwegovergangen door extra verkeerslichten te plaatsen die overbodig zijn en overlast veroorzaken . Ook 
Mieremet samengewerkt worden met NMBS aan spoorwegovergangen. Spoorwegovergang aan Herdersstraat is echt onverantwoord slecht afgestemd. 
Wanneer  trein het station binnenkomt , gaat deze overgang reeds dicht! Het is tergend en onverantwoord dat dit niet bekeken wordt Endstra niets 
gedaan wordt aan de files en wachttijden dat dit teweegbrengt !  

• Kijk eens in het neptunusplan van enkele jaren geleden en zorg nu aub eindelijk voor een rechtstreekse treinverbinding naar Gent/Bxl/A'pen. Niemand 
wil tijd verliezen in Brugge of Lichtervelde of Kortrijk. 

• Kleine elektrische busjes, die mensen naar een bus hub brengen vanuit gans Roeselare. Nu rijden er dure veel te grote bussen in de wijken rond met veel 
vervuiling en overlast 

• Kosteloos openbaar vervoer voor schoolgaande kinderen  Zij moeten van jongs af aan leren openbaar gebruiken  

• Kwaliteit trein : stiptheid , zitplaatsen... moet fel verbeteren.  Indien job telewerkbaar is moet telewerk gestimuleerd worden  

• Luisteren naar inwoners van de stad. Stop met bouwen en verbied dat  ieder gezin meer dan 2 auto’s hebben. School kinderen afzetten op een parking   
aan de buitenring en naar school brengen met volle bussen. Meer grote Fietsstallingen op voorziene plaatsen waar nodig is.   

• Maak openbaar vervoer aantrekkelijk meer ritten en betaalbaar voor iedereen 

• Maak openbaar vervoer goedkoper ( je moet maar eens met 3 van staden naar zutendaal reizen je betaald je blauw en je bent uren onderweg ) de A19 
doortrekken zou onze streek ontlasten van vele vrachtwagens     met groeten 

• Maak openbaar vervoer gratis.  Iedereen betaald een soort belasting voor het openbaar vervoer.  Mensen denken dan misschien:ik betaal er belastingen 
op dus ik ga er maar gebruik van maken. 

• Meer appart bus stroken  

• Meer belbussen inzetten die in meerdere regio's kunnen rijden. 

• Meer budget voor openbaar vervoer uit te bouwen op landelijke wegen 

• Meer bussen ipv minder in de kleinere gemeenten en zeker in het weekend. Nu verplicht auto te nemen… 

• Meer fiscaal voordeel voor wie carpoolt en meer bussen die industriezones aandoen voor wie wil gaan werken met de bus 

• Meer haltes voor belbus of bus.  Bus en halte tussen Pittem en Meulebeke 

• Meer investeren in goed openbaar vervoer. Vanuit Ledegem geraak je bijna nergens, geen goed verbinding met station ook. Ga je 's avonds weg moet je 
met de wagen want geen openbaar vervoer of taxi 

• meer mogelijkheden met trein/tram/bus: vlottere verbindingen, meer zitplaatsen, minder lange wachttijden... 

• Meer openbaar vervoer in ruiselede,  nu is deze echt miniem zou leuk zijn moest je met de bus naar tielt ,deinze en maalter en gent en brugge  kunnen 
gaan bv om het uur een bus met die bestemmingen , er zouden veel mensen er gebruik kunnen van maken  

• Meer openbaarvervoer 

• Meer rekening houden met schoolgaande jeugd, bus afstemmen, ook later dan 16u. Er is nog studie, 9e lesuur, ... graag vlotte busverbinding tot 20u 

• Meer taxi's of taxibussen s'avonds na 24u,  aan betaalbare prijs. Vb rittenkaart, taxi's betaalbaar maken zorgt ook voor minder ongevallen snachts 

• Mensen die in Torhout wonen zijn ook gericht op Brugge en Oostende. Hopelijk zal bij het uitwerken van het vervoersplan hier rekening mee gehouden 
worden qua regelmatige bussen. Ook treinverbinding Gent-Brussel kan beter. 

• Mensen gaan sneller bus/trein  pakken als de bus abonnementen goedkoper zijn ook voor één rit  

• Nachttreinen van en naar Brussel, Gent en Antwerpen.  

• Nieuwe bedrijven, aan afritten, centraal punt, bedrijven met grotere tewerkstelling geven de voorkeur dichter bij stadskern, stem bussen af op start en 
einde  werkdag, ochtend en avond meer aanbod  

• Nog betere berijkbaarheid van + extra parkeermogelijkheid bij het treinstation te Lichtervelde.  

• Openbaar vervoer aantrekkelijker (goedkoper en comfortabeler) maken. Veilige en goede fiestpaden voorzien zodat gemakkelijk naar de andere steden 
gefietst kan worden om boodschappen te doen. Wanneer je fietst op het fietspad tussen Roeselare en Torhout valt je fiets bijna uit elkaar door de 
slechte staat van fietspaden (behalve een stuk in Gits) 

• Openbaar vervoer goedkoper maken, en op uur. Nu grijp je naar auto omdat je er sneller staat en veel kortere route dient af te leggen. 

• Openbaar vervoer op maar dmv belbussen.  Fietssnelwegen aanleggen en vrachtverkeer uit dorpskernen weren. 

• Openbaar vervoer promoten. Betere treinverbinding voor West-Vlaanderen. Het gebruik van trein/bus moet goedkoper zijn dan gebruik auto. Met 2 
personen op openbaar vervoer is duurder dan gebruik eigen vervoer! Doe daar iets aan!   

• Openbaar vervoer uitbreiden en stimuleren 

• openbaar vervoer uurregeling beter afstemmen 

• Openbaar vervoer voorzien tss de deelgemeentes en Staden zelf 

• Openbaar vervoer zoveel mogelijk rechtstreekse verbindingen laten maken en busbanen creëren. Alleen zo gaan autobestuurders de stap maken naar 
het OV.   

• Openbare gebouwen( bib en stadhuis,...) naar de rand van de stad , zodat je niet gans het centrum door moet om er te komen. 

• openbare werken (en hun omleidingen) beter op elkaar afstemmen qua tijdstip, zowel binnen de gemeente als met buurgemeenten  meer 
bewustmakingsacties bv voor korte afstand geen wagen nemen 

• Opwaardering  stationsomgeving Lichtervelde. NMBS zou hier meer tegemoet mogen komen naar parkeerfaciliteiten toe. Stationsomgeving leent zich 
ertoe om satelietkantoren te bouwen gezien dit station knooppunt vormt van 2 belangrijke treinassen en dit station cruciale rol heeft voor deze 
regio/provincie. Daarnaast ook autodelen meer stimuleren in iedere gemeente;  
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• Overal regelmatig lijnbus vervoer maar eventueel met kleinere bussen, zeker buiten spitsuren !! 

• rechtstreeks busvervoer voorzien van izegem naar nieuwe kliniek Rumbeke ; Heen en terug ipv van eerst  de bus te  moeten nemen naar Rumbeke en 
daar te wachten op aansluiting naar AZ Delta campus Rumbeke of anders de trein naar Roeselare en daar de bus te moeten nemen naar AZ Delta 
Rumbeke. echt niet praktisch voor iemand met bvb een gebroken arm /voet . 

•  rechtstreekse verbinding vanuit de omliggende gemeenten naar nieuwe AZ Delta  

• Samenwerking tussen alle regio's? Vanuit Wielsbeke neem ik de trein in Waregem, ik hoop dat jullie met hen gaan overleggen??   Ook nog: zet in op 
verkeer over het water, we hebben de leie, dit is een prachtige onbenutte opportuniteit.  

• Transportbedrijven horen thuis in industriezones, niet op het platteland.  Verlichting niet volledig uitzetten op landelijke wegen of hoofdwegen. Meer 
bussen op piekmomenten van schooltijd. Betere binnenwegen, zodat banden niet worden kapot gereden, maar ook veiliger voor fietsers,... 

• Trein Roeselare-Tielt zondef overstappen...  Oude spoorwegbeddingen  omvormen tot fietssnelwegen ( bv. Tielt-Meulebeke) 

• Verkeerslichten aan station minder lang op rood laten staan  want dit creëert ook files aan de lichten waardoor de mensen ook bussen en trein kunnen 
missen. 

• Verkeersvrij centrum in Roeselare. Onze stadskern kan zeker autovrij gemaakt worden met meer aandacht op fiets/deelfiets parkings en auto's aan de 
rand laten parkeren bv aan de hallen, stationsparking, parking spillebad.. Ook regelmatiger bankjes voor mensen die te voet komen en minder mobiel 
worden zijn heel belangrijk.  Ook latere tijden waarop bus en trein rijden kan veel verschil maken! 

• Vervolg de frequentie Van het openbaar vervoer ipv het af te schaffen. Als men minimaal 1uur dient te wachten op de volgende.... neemt iedereen de 
auto, zo simpel is het. Probeer Mar eens vanuit Tielt naar Roeselare te gaan voor een restaurantbezoek. Lang wachten tot de eerste bus er is. En dan 
later op de avond een taxi moeten bellen. Kijk eens hoe het moet bij onze noorderburen, het warm water hoeft niet opnieuw uitgevonden te worden !! 

• Voor de lijn 81 misschien eens kijken hoeveel abonnementen ze verkopen en dan bussen genoeg inleggen  .  Wat met corona en afstand op de bus?  Al 
meer dan 30 jaar staan de kinderen nog altijd op elkaar geplakt voor en na school richting Waregem /Wielsbeke en dit voor 215 euro per jaar .  Vanaf 1 
september  rijden de bussen ook in het centrum Wielsbeke?  Snappen wie het snappen kan maar openbaar vervoer wordt zo zeker niet populair.      

• We hadden een stadsbussennetwerk dat relatief goed marcheerde. Nu wordt dit netwerk afgeschaft Waarom ? het netwerk was nog voor verbetering 
vatbaar door het juist meer uit te breiden. De bussen moeten ook vroeger rijden. Eventueel zelfs een regeling 24/24u 7/7. Als je s'avonds ergens naar toe 
gaat met het openbaar vervoer ben je niet meer zeker dat je thuis geraakt...   

• Wielsbeke zou beter onder de regio Waregem vallen want werken en boodschappen gebeurt daar. Meer bussen in de namiddag van Waregem naar 
wielsbeke 

• Wij wonen in Aarsele dorp (binnen bebouwde kom) ik werk zelf in Gent centrum. Het is onmogelijk om met de trein te reizen omdat de 
vervoersregeling zodanig beperkt is. In plaats van kleine dorpen af te koppelen van het openbaar vervoer moet er net meer op ingezet worden. Zorg 
dat ik van Aarsele dorp een directe lijn (of max. 1 overstap) naar Gent kan hebben, op elk uur van de dag. Momenteel is dit 3x ‘ s morgens en 3x ‘s 
avonds... jammer als dit niet binnen de werkuren valt. 

• Zoals het nu is : accordionbussen dwars door Wielsbeke laten, is voor problemen zoeken. Veiligheid, tijdsduur en bijna onmogelijk om door het dorp te 
rijden met alle hindernissen. Laat de bussen rechtdoor rijden en zoals altijd komen de mensen wel tot daar. Dus zorg vr veilig fietsverkeer! 

• Zolang het Vlaamse stedenbouwkundig probleem niet wordt aangepakt is goed en betaalbaar openbaar vervoer een illusie. Vervoersalternatieven, 
technologie en nieuwe verkeersinfrastructuur zijn secundaire maatregelen en lossen het hoofdprobleem niet op. Daarnaast kan overwogen worden de 
middelen te verschuiven van de overgesubsidieerde luchtvaartsector naar een effectiever en betaalbaar openbaar vervoer (trein, tram, bus) die nu niet 
de middelen en kansen krijgt die het verdient.  

• zorgen dat openbaar vervoer goed werkt.  Politici verplichten openbaar vervoer te gebruiken; het zal vlug veel beter werken ! 

• Zorgen voor vlotte en regelmatige bus verbindingen die niet lang duren naar het station en de andere gemeenten.  

• Zowel smorgens als savonds meer bussen naar de verder gelegen dorpen. Om makkelijk een beter tijdstip te kiezen om naar station en u trein te gaan 
nu te veel tijd tussen de aansluitingen. Dan mag er gerust minder aanbod zijn tijdens de rustige uren overdag 

 

10.3 WEGINRICHTING EN DOORSTROMING 

• - Voorrang van rechts afschaffen.  - Verkeersopstopping aan het station aanpakken. 

• Aangelegde busstroken zijn soms onlogisch en zorgen voor verwarring. Zie bvb Albertlaan en kruispunt Noordlaan/Brugsesteenweg. Zijn ook helemaal 
nutteloos. 

• Aanleg van de  zuidwestelijke tangent van de ring om Tielt  

• Aanleg van ringwegen rond woonkernen (vrachtverkeer vermijden)  Geen onnodig strenge snelheidsbeperkingen opleggen op plaatsen waar je veilig 
sneller kunt rijden (bv N37 tussen N50 en N35e) Als men gewoon is om een beetje te snel te rijden op die wegen, doet men hetzelfde ook op andere 
plaatsen waar het wel een gevaar is. 

• aanleggen van de tangent om vrachtvervoer uit de kern van Tielt te weren, zo wordt het leefbaarder in het centrum 

• Alle eenrichtingsstraten toegankelijk maken voor fietsers! Auto's aan de achterzijde station opnieuw laten doorrijden = minder rondrijden om het 
centrum te kunnen verlaten, = opstopping. Minder verkeerslichten en meer rondepunten voorzien voor binnen- en buitenring, eventueel combineren 
met snelheidsvertragers  

• Ben al 10-tallen jaren ongelukkig met de N36 die Staden doorkruist en zo het dorpsleven heeft stuk gemaakt. 90dB op 3m van huizen!!! Meteen dient de 
straatkant als buffer tegen het lawaai en geraak je je huis nog aan de straatstenen niet verkocht. Het is een soort discriminatie. Voorts wordt zone 30 
door de meeste bestuurders te weinige gerespecteerd, wie weet bv.dat die zone eigenlijk geen zebrapad nodig heeft, want de voetganger heeft er 
overal voorrang. Perverse regel, wet van de sterkste... Zelfs de aanduiding is te klein, zou meer moeten opvallen. 

• bloembakken weg in roeselare en meer parkings maken zoals sint amandsplein weer een parking maken ..nu jaag je de mensen weg of komen ze echt 
niet meer .je ziet winkelsluitingen .slecht beleid in roeselare wat parkings betreft. 

• De doorstroming van de huidige hoeveelheid verbeteren door het verkeer vlotter te laten verlopen dmv minder de autos te doen stoppen beter dat je 
constant kan blijven rijden aan een aangepaste snelheid op aangegeven uren dan dat je stil staat dan geraak je in plaats van sneller op je bestemming 
juist trager mensen die niet broodnodig of voor hun gezin 1 of 2 autos nodig hebben meer sensibiliseren om de auto weg te doen en andere 
vervoersmiddelen aanbieden want deze  zijn er genoeg dit is genoeg  doenbaar en zorgt ook weer voor werkgelegenheid 

• De knip van de beverensesteenweg richting koning albert 1 laan voor busparking moet zowat de domste aanpassing ooit zijn. Daarmee werd 
sluipverkeer op krottegem alleen maar aangemoedigt. En de zwakke weggebruiker doet alles daar fout 

• De verkeerslichten nog beter op elkaar afstemmen en waar het kan rotondes aanleggen 

• De verkeerslichten op bepaalde ringwegen beter op elkaar afstellen, sommige morgens op de ring rond Roeselare rij ik van rood licht naar rood licht 

• de verkeerslichten op de grote (hape)ring beter op elkaar afstemmen (groene golf); nu sta je voor alle lichten en moeten alle voertuigen meerdere keren 
van uit stilstand optrekken met de hiermee gepaardgaande uitlaatgassen 

• de verkeerslichten op de ring trachten beter af te stemmen 

• De voltooiing van de zuiderring in Tielt moet topprioriteit zijn 

• doe de gaten aan ieder straat op westlaan weer open   

• Doe iets aan de Lobeekstraat in Wielsbeke , vluchtheuvels aan ons deur levensgevaarlijk , leg drempels . Zwaar verkeer in Lobeekstraat , Stationsstraat 
en Rijksweg nog nooit zo erg geweest ...  

• Doorgaand verkeer verplichten langs hoofdwegen en verbieden in woonkernen 
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• Doortrekking N382 in ingelmunster  

• DRINGEND  PARKING MEENSESTEENWEG  

• Een ringweg die niet constant geblokkeerd wordt door slechte/geen timing op de verkeerslichten. In en uitvalswegen die wel vlot kunnen werken 
zonder deze extra te belasten met verkeer om te leiden naar deze wegen.  Een hoofdas als de brugsesteenweg voorrang geven aan verkeer voor het 
centrum en aparte op en afritten voor de winkelcentra i.p.v. een lege busstrook.  

• Een ringweg om het verkeer in het centrum te beperken. Meer toezien op de snelheid in bebouwde kom, sneller verbaliseren . 

• Een vaste snelheid waarbij u geen stilstand aan verkeerslichten meer hebt namelijk 80km. Soms rij je op de Grote ring rond Roeselare van verkeerslicht 
naar verkeerslicht laat zeggen om de 300meter sta je stil dit is ook een logisch gevolg van geen enkele fietstunnel onder geen enkele ringweg dit is net 
de PERFECTE vermijding van conflicten want zo moet je geen verkeer dwarsen en heb je veel meer rustiger doorstroming! 

• Eenrichtingstraten herbekijken in het centrum zodat niet alles door de ooststraat moet passeren.  

• Eenrichtingsverkeer 11-Julistraat Kachtem. Teveel sluipverkeer op te smalle weg 

• Eenrichtingsysteem nog uitbreiden   

• Eerst eens nadenken over de gevolgen bij het aanpakken van verkeersremmers en bij opstellen van een circulatieplan.  

• Enkele "knip" punten maken in het centrum van de steden, en binnen bebouwde kom meer aandacht aan zwakke weggebruikers,  en auto's zoveel 
mogelijk weren.  

• Er voor zorgen dat hulpdiensten overal gemakkelijk door kunnen (probleem Westlaan). Grote parking aanleggen buiten de stadskern en zorgen voor 
goedkope pendelbus/tram naar stadscentrum.  

• Er wordt veel gesproken over de fietsen en auto's, maar vergeet zekere de veiligheid van de voetgangerrs niet.  

• Er zou dringend werk gemaakt moeten worden van een veiligere en vlottere doorstroming van de kruispunten op de Oostlaan in Ardooie. Wie van 
Meulebeke naar de E403 rijdt tijdens de spits wordt gedwongen om door de kernen van Pittem en Koolskamp te rijden. 

• Ervoor zorgen dat het niet aantrekkelijk is om via de dorpskern van rumbeke te rijden,. Bijvoorbeeld door het omkeren van bepaalde 
eenrichtingswegen (omgekeerde rijrichting).  

• geen idee maar iets terzijde: Sluipwegen zijn het gevolg van een falend beleid mbt de verkeersassen. Sluipwegen afsluiten (en erger nog: selectief 
afsluiten) lost de problemen niet op. De problemen zijn de niet vlotte doorstroming op belangrijke verkeersaders 

• Geen straten afsluiten, maar alle wegen benutten om verkeer zo veel mogelijk te spreiden. 

• Geen verkeerslichten maar vooral ronde punten, verbetert de doorstroming  

• geen vervoer  hoe geraak je naar het station of containerpark  als je heel ver woont. 

• geen winkels meer bij bouwen aan het mamoet centrum  veel te veel aanschuiven of een nieuwe weg aanleggen aan de achterkant 

• Geen zone 30 in de vakantie aub..    

• Geen zwaar verkeer na 22u en voor 6u binnen de bebouwde kom 

• Geluidsmuur aan de E403 in Sint-Eloois-Winkel om de wijken en huizen te ontdoen van geluidshinder van de E403.    Op- en afrit terhoogte van het 
industrieterrein van Moorsele om het verkeer op de N343 Bergelen-Recyclagepark Gullegem-verkeerslichten te ontdoen van files rond 16u30-17u 

• Graag voltooiing van de zuiderring  om het doorgaand vracht- en autoverkeer uit het centrum van Tielt te houden.  

• Het afwerken van de Zuiderring in Tielt 

• Het wordt hoogtijd dat de Ringlaan in Tielt voltooid wordt zoals de initiële plannen, zodat het gevaarlijke punt Vierhoek veiliger gemaakt kan worden. 

• Het zou interessant zijn de max.snelheid op de rijksweg rond Roeselare vanaf  de GROENESTRAAT tot aan de brug over de Brugsesteenweg  (  waar 
mensen wonen bij de Rijksweg ) tot   70  km./u. , vooral voor de   geluidshinder   en voor de gezondheid (fijnstof ) en minder erge ongevallen.Dank u !! 

• ik vind het persoonlijk dat de KL ring onderbroken werd daarmee bedoel ik de doorgang op het einde van  de koning albert 1laan  zou moeten 
aansluiten op de stationsdreef(straat naast de spoorweg) om zo een vlotter verkeer te crieren 

• Ik woon in staden , het doorgaand verkeer dat hier passeert is fenomenaal, een ring rond staden is de enige goede oplossing, hetzelfde probleem 
hadden ze in lichtervelde en dat is nu opgelost 

• Ik zou binnen de bebouwde kom meer inzetten op verkeersremmers (om bv. sluipverkeer in Wilgenstraat te beperken) 

• In alle centrums zone 30 invoeren.  

• In de stadskern snelheid beperken tot 30 km/uur zodat er geen snelheidsrace's meer plaatsvinden. 

• In de stadskernen meer eenrichtingsverkeer  

• In Ledegem: kruispunt met de Kortwagenstraat en Boomlandstraat voorzien van hoge verkeersdrempels om de overmatige snelheid  + voorrang van 
rechts regel van auto's en vrachtwagens af te dwingen. 

• In Wingene zou er eenrichtingsverkeer moeten komen in Sacramentstraat, Beernemstraat en oude Bruggestraat . Een soort ring waardoor de gevaarlijke 
omstandigheden in het centrum verdwijnen.  

• Ja de knip aan het stationsplein weg doen. Zodat krotehem ontlast word.  Maar ja wat gaat stad doen met die opmerkingen?  Gewoon naast zich 
neerleggen?  En zoals het nu is zand in de ogen strooien!!!! 

• Langer groen op hoofdassen.  Meer fietstunnels en voetgangersbruggen zodat die groentijden aan kruispunten overbodig worden.  Meer aparte 
afslagstroken voor rechtsafslaan.  Vlotte Tweevaks route met ongestremd verkeer aan max 70 en vlottere doorstroming.   

• Lichten op de grote ring moeten slimme verkeerslichten worden. Verkeerslichten/rondpunt dringend nodig aan afslag Sportline - beter was 
voorsorteerstrook maar is provinciaal niveau dan waarschijnlijk.      

• Logisch dat er files zijn. Aan de verkeerslichten staan knoppen voor fietsers en al het verkeer moet wachten. Werk met bruggen of tunnels en een deel 
van de files zullen opgelost zijn.  Veiligheid is toch prioriteit. Ook in de winkelstraten telt de helft BMW’'s met luide muziek en hippe mannen die hun 
auto willen showen.  Zoiets kan toch niet! 

• Maak in het centrum enkel nog éénrichtingsverkeer zodat wie naar het centrum wil met de auto dit via 1 specifieke route(richting) kan doen. Nu kan je 
met de auto teveel richtingen uit in stad waardoor het te vlug vast staat.   Of nog beter! Maak een autovrije zone in centrum Roeselare en voorzie 
voldoende parkings en openbaar vervoer. Voor de verkiezingen komen deze voorstellen telkens aan bod, maar vliegen even vlug ook overboord. 

• Meer voorsortrrrvakken bv aan rond punt bruggesteenweg en ring. Alles nu op 2 vak. Als je links weg moet op rondpunt kun je er lang staan door het 
verkeer dat naar mamoetcenter gaat.  

• Minder doorgangswegen van, in en naar stadskern afsluiten! nu wordt alle verkeer naar dezelfde assen/straten gestuurd waardoor meer files gecreeerd 
worden! dit is absoluut geen goed idee (vb station dat afgesloten werd voor verkeer van ene naar andere stadsdeel) in wijken daarentegen meer 
afsluiten om sluipverkeer tegen te gaan 

• minder eenrichting verkeer ,nu moet iedereen van punt a ,via dezelfde straat naar punt b en dan zeggen ze er is file ,tegenover vroeger  kon je via een 
andere weg er ook geraken en korter zelf , ook het afsluiten van wijken  voor verkeer, nu moeten we weer een groter toer doen ,om ergens te geraken 
dat zo simpel was  

• Momenteel zijn de wegen in Vlaanderen op het algemeen heel slecht ingericht. Zelfs nieuwe. Voorbeelden zijn de talloze verbindingswegen met 
aangrenzende fietspaden (onveilig voor fietsers en wagens moeten trager rijden) in combinatie met de lintbebouwing (plots wagens die de weg op 
komen, wagens die moeten afslaan die zorgen voor lokale filevorming...). Het zou goed zijn om voor de inrichting van wegen (en daarbij horend de 
bouw van nieuwe wijken ipv extra bebouwing langs wegen) even te kijken naar Nederland en daar wat inspiratie op te doen. Zowel met het rijden van 
de auto of met de fiets is er dag en nacht verschil. 

• Nogmaals (ook al aangehaald in vorige enquête over verkeersveiligheid in Roeselare) : De Rumbeeksesteenweg vanaf de Kon.Albert I laan éénrichting 
maken richting centrum, de Vijfwegenstraat éénrichting maken richting Rumbeke. Daardoor plaats voor een ruim tweerichtingsfietspad langs één kant 
van de weg, dus met behoud van parkeerplaatsen voor de bewoners.  
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• Om het zwaar verkeer uit het centrum van Tielt te weren, moet de zuidwestelijke tangent gerealiseerd worden. Een volwaardige volledige ring rond 
Tielt.  

• Op de kleine ring zijn de zones om om te keren veel te klein gemaakt. Veel auto's blokkeren de baan voor wie rechtdoor moet als ze draaien. Op de 
grote ring N32 ter hoogte van de beverstraat een voorsorteerstrook maken voor wie wil afslaan, nu moeten auto's hard in de remmen gaan omdat het 
een scherpe bocht naar rechts is voor wie wil afslaan.  

• Regio rond station is een zeer grote ramp! Nieuw kruispunt aan de overweg van de mandellaan is niet goed over nagedacht geweest! Op en afritten 
Roeselare haven is een ramp! Verkeerslicht wordt 2 maal per week omver gereden en toch word die telkens terug geplaatst… je moet niet gestudeerd 
hebben om te weten dat dit moet aangepakt worden! Nieuw op en afritten complex!  

• Rijksweg van in izegem tot aan mamoetcentrum zorgen dat de verkeerslichten afgesteld zijn op elkaar zodat men niet steeds moet stoppen voor een 
rood licht in nederland is dit overal zo maar belgie loopt precies achter..... dit namelijk een grote ergernis van heel veel mensen  

• Ring en Zuiderring voltooien in Tielt 

• Ring Roeselare, verkeerslichten zijn niet op elkaar afgestemd, kan 10 keer rood achter elkaar zijn  

• Ring rond tielt voltooien, ringweg wingene realiseren. 

• ringbanen aanleggen rond kernen, lintbebouwing laten uitsterven. 

• Roeselare is een stad van Rondjes Rijden geworden. Men beseft niet dat dit resulteert in méér km, méér vervuiling en grotere files doordat het 
autoverkeer langer op weg is dan strikt nodig. Sedert schepen 'Knip' is er véél veranderd . Véél slechter geworden. Zie Stationsbuurt. Hoog tijd dat er 
verandering komt. Iedereen is het moe. 

• Slimme lichten bv aan de mandellaan. Groene golf langs de Rijksweg. Het verkeer niet allemaal langs dezelfde kant sturen door 1 richtingsverkeer te 
creëren zoals aan het station. 

• Slimme verkeerslicht, vrachtwagen omleiding buiten stad en dorp in de nacht laten rijden  

• Slimme verkeerslichten die rekening houden met de wachtrij. Nu sta je soms te wachten aan een rood licht terwijl er niemand van de ander kant komt 

• Snelheidsdrempels en verkeerskussens buiten woonkernen afschaffen in de nabijheid van woningen. Eerlijk, wie remt daar nog voor? Ze zorgen voor 
overlast (trillingen en geluid). Tegenwoordig zijn de wagens comfortabel genoeg en kan er zonder problemen aan 50-70 km per uur over zo'n drempel 
gereden worden (ik woon naast 1). Deze missen dus compleet hun effect. Binnen de bebouwde kom zie ik er wel een plaats voor. Buiten de bebouwde 
kom worden ze beter vervangen door alternatieven bv. Wegversmallingen (zigzag) waardoor het verkeer zichzelf afremt.   

• Voltooiing van de zuiderring van Tielt aub. Geen vrachtwagens en auto's meer door Tielt maar rond Tielt aub!!! 

• Voltooiing van de zuidwestelijke ring in Tielt zodat auto- en vrachtverkeer niet meer door het centrum moet. 

• voltooiïng zuiderring in tielt 

• Voltooiing zuiderring rond Tielt; weren zwaar verkeer door stadskern Tielt! 

• Voltooiing Zuiderring Tielt zodat zwaar verkeer niet op gewestweg waar veel scholen staan moet voorbij rijden. 

• Voor Tielt dringend de RING doortrekken.  Veilige fietspaden Kanegemstraat, Deinzesteenweg, Neiringenstraat. 

• vooral in de regio roeselare sta je ook tijdens de nacht stil aan rode lichten terwijl in de andere richting geen auto rijden, zo blijft de auto gewoon 
stilstaan en dat is ook vervuilend, dus gewoon de verkeerslichten beter afstellen kan ook al veel oplossen 

• Vroeger was er aan het station een rondpunt ter hoogte van café de Zoete Wever. Toen liep het verkeer daar zeer vlot. Nu staat het verkeer daar vaak 
vast door het rondpunt dat aangelegd is ter hoogte van de cm. Als je niet richting station moet, sta je daar vaak stil doordat de lichten op rood staan 
voor de auto’s in de andere richting die dan het rondpunt blokkeren. Dat is daar echt een heel absurde situatie tijdens de spits.  

• We hebben nu een goed circulatieplan dus niet alweer alles veranderen. De westzaan oogt mooi maar helaas een marteling voor hulpdiensten ! Nu zijn 
er genoeg zones 30 en fietsstroken. Verkeerslichten beter op verkeer afstemmen. Een ramp zijn de nieuwe lichten aan de overweg Mandellaan en zeker 
als de spoorweg dicht is. Gebruik niet het negatieve woord verkeersproblemen. Beter het woord verkeersmoeilijkheden gebruiken. Dit is minder negatief 
! Beperk overlast bij wegenwerken door een beter spreiding  en laat ook s'nachts werken dat de duur van de wegenwerken korter is. 

• Zo weinig mogelijk verkeerslichten. Deze maken files of ze moeten beter afgestemd zijn op het verkeer. Bv aan station staan de lichten overbodig.  

• Zone 30  en 50 duidelijker aangeven en werken met bloembakken om centrum binnen te rijden 

• Zorg voor tunnels en bruggen op de ring. Cf Brugge 
 

10.4 VRACHT- EN LANDBOUWVERKEER 

• 0m het vrachtverkeer in centrum Tielt tegen te gaan moet de zuidwestelijke tangent gerealiseerd worden.  

• 1. Grotere vrachtwagens moeten de grotere wegen volgen en verboden worden om enkele kilometers te winnen via de dorpskernen van landelijke 
gemeenten.   2. Model opzetten om thuisleveringen te voorzien van verschillende aankopen in stedelijke winkels (zo hoeven we onze wagen niet mee te 
nemen naar stad en worden de koopwaar uit verschillende winkels gegroepeerd thuis geleverd).   

• 1)Dringend herbekijken plan zwaar vervoer. Nu mag iedereen overal rijden want wettelijk is plaatselijk verkeer niet bepaald. Graag zones afbakenen en 
routes uittekenen.   2) meer budget voor controles en handhaving.  3) uniformer beleid ipv plaatselijke reglementering  

• Aanleg van 4 vakswegen voor de grote doorstroming van de vrachtwagens naar de autosnelwegen vb roeselare- Ardooie - Pittem - Tielt -Ruiselede - 
Aalter  / Ingelmunster - Meulebeke - Zwevezele -Oostkamp 

• Alle vrachtverkeer en landbouwmachines uit dorpskernen weren. Omleidingswegen maken.  

• beperk vrachtverkeer in dorpskernen! Dankzij de Coronacrisis heb ik als student thuis door mijn venster, tijdens het studeren, genoeg vrachtverkeer en 
landbouwtuigen door de dorpskern zien rijden. Dit vind ik niet kunnen! 

• Beste,    Ik hoop dat dit gelezen EN serieus wordt genomen.    Wij wonen in de Neringenstraat te Kanegem. Zoals jullie misschien weten is Kanegem een 
zeer rustig en klein dorpje waar veel wielertoeristen komen vertoeven. Het helpt er echter niet aan dat de gehele Neringenstraat in kassei   stenen ligt 
en dat (grote) vrachtwagens Kanegem en de neringenstraat gebruiken om een hoek af te snijden. Dit is echt niet aangenaam en schrikt zeer veel mensen 
af van dit dorpje. We hebben al eens rondgevraagd hoe de mensen van Kanegem hierover denken en ik kan jullie vertellen dat het niet te positief is.    
DUS mijn boodschap en aanrading is.. VERBIED grote vracht door het dorpje Kanegem want het is zeer zeer storend VOORAL voor de mensen die 
wonen aan de Neringenstraat.    Hopend dat dit bericht jullie bereikt.  Mvg    

• Binnenstad Tielt vrachtwagen vrij maken. 

• De vrachtwagens die niet in de gemeente moeten leveren uit het centrum bannen.  In Staden kunnen ze dikwijls niet  din de kleine straten inrijden en 
maken voetpaden en verkeersremmers stuk. 

• De vrachtwagens zoveel mogelijk weren uit de stads-en dorpskern. In Rumbeke Sint-Petrus en Paulusstraat een ramp door de vele vrachtwagens, 
geluidshinder! Ook door verhoogde drempels davert het hele gebouw! Heel veel verkeer hier in de straat, niet leuk om op terras te zitten want je kan 
niet praten tegen elkaar door het drukke verkeer. Er zou in de Sint-Petrus en Paulusstraat zeker een oplossing moeten komen om dit in de toekomst te 
vermijden. Je kan zelfs moeilijk te voet de straat oversteken zelfs met een snelheidsbeperking van 30 km per uur. De auto's stoppen niet eens. Vooral als 
invalide is dit heel lastig met een rollator...hier zijn 2 rusthuizen in de buurt, het zou voor die mensen ook beter zijn om een wandeling mogelijk te 
maken en te kunnen oversteken zonder problemen of lange wachttijden.   

• De vragen maken geen onderscheid tussen vracht en autoverkeer, terwijl de overlast van vrachtverkeer exponentieel hoger ligt dan autoverkeer. 
Gelieve hier dan ook een onderscheid in te maken en vracht en landbouw verkeer gericht te weren uit dorpskernen.  

• Denk na over ruimtelijke ordening. Bvb in Wielsbeke bouwen ze een KMO zone pal in het centrum. Dat trekt vrachtwagens aan in de woonkern. Dom 
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• dringend aanpassen van de verkeersdrukte veroorzaakt door de vrachtwagen in Staden en Hooglede. Er staan borden max.5 ton behoudens plaatselijk 
verkeer maar alle vrachtverkeer rijdt er door 

• Dringende aanleg van de zuidwestelijke tangent in Tielt zodat doorgaand vracht- EN autoverkeer uit het stadscentrum en de schoolomgevingen van 
Tielt kan geweerd worden. Dan kan er eindelijk ook ruimte in het centrum gemaakt worden voor fietsers en voetgangers.  

• Een tijdsbeperking opleggen. Vb enkel toelaten van vrachtwagens buiten spitsuren.  

• Eén van onze grootste regionale bekommernissen, is de realisatie van de zuidwestelijke tangent of de voltooiing van de zuiderring om het doorgaand 
vracht- en autoverkeer uit het centrum te houden.   

• En waar gaat al het geld naartoe van de kilometerheffing vd vrachtwagens, daar konden al veel aanpassingen mee gebeuren... maar gaat allemaal naar 

grote steden... Antwerpen als vb😠😠 

• Enkel plaatselijk verkeer voor vrachtwagens in bebouwde kom 

• Enorm grote landbouwmachines niet meer op elk moment van de dag rond laten rijden. Sommige machines horen zelfs helemaal niet thuis in het 
verkeer, er bestaan diepladers.  

• Geen vrachtverkeer in de bebouwde kom, randparking met levering aan winkels met elektrische kleine vrachtwagens 

• Geen vrachtwagens door de bebouwde kom. Levering in depot met vervolgens verdeelde levering met elektrische voertuigen naar betreffende 
winkels/... etc.   Meer afhaalpunten voor pakjes (type Cubee), verspreid door de stad (bijvoorbeeld aan bestaande winkels met openbaar bereikbare 
parkings, bibliotheken, openbare gebouwen, woonkernen/scholen, ...) zodat mensen hun pakje eender wanneer (ook op zondag, laatavond, nacht) en 
dicht bij huis kunnen afhalen (sneller te voet of met de fiets). In Roeselare slechts 1 Cubee in het station dat wordt afgesloten 's nachts. 

• Geen vrachtwagens en grote tractors door dorpen.  

• Geen vrachtwagens meer in bebouwde kernen.. veel te gevaarlijk 

• Geen, maar het zou aangenaam zijn moest het centrum+sluipwegen van Staden niet drukbezet zijn door grote vrachtwagens en tractors die bijna heel 
de weg inpalmen! Zij horen niet op zo’n kleine wegen! 

• Gelieve het vrachtwagen verkeer in STATIONSTRAAT TE WIELSBEKE te verwijderen. Het is heel erg aan het komen waarbij we heel veel lawaai hebben 
en als we onze deur uitstappen moeten we opletten want de vrachtwagens rijden bijna op voetpad waarbij wij soms moeten wegspringen. 

• Het afsluiten van de Vaartstraat naar de expresweg in Ooigem/Wielsbeke was een slecht idee. Ipv dat de vrachtwagens meteen de expresweg 
opkunnen moeten ze nu weer langs andere kleine wegen die samen naar een druk punt leiden. Het was zogezegd te gevaarlijk terwijl je daar de auto's 
van ver ziet afkomen. Daarentegen openden ze dan wel een truckparking aan de overkant langs de binnenbocht waar het veel gevaarlijker op de weg 
komen is. 

• Het vracht verkeer in stad Tielt moet dringend verboden worden tussen de schooluren   Ik durf mijn twee tieners niet met de fiets naar school te laten 
wegens het drukke vracht verkeer in Tielt tijdens de school uren    

• ik ben woonachtig in een invalsweg, waar er vaak veel verkeer door moet (Deken Darraslaan in Tielt). Normaal gezien mogen de voertuigen maximaal 
50 km/uur rijden maar dit wordt vaak niet nageleefd. Ook mag er geen zwaar vrachtverkeer rijden in de straat, wat wel nog vaak voorkomt (dit zijn 
vaak buitenlandse vrachtwagens - ook Nederlandse vrachtwagens ... terwijl zij in tegenstelling tot buitenlandse vrachtwagens uit bv. Polen wel de 
Nederlandse taal machtig zijn - zij zouden dit dus m.a.w. moeten weten ...). Wij hebben reeds een ring maar deze is nog niet volledig rond (om de grote 
verkeersdrukte in het centrum van Tielt te voorkomen - zou deze ring doorgetrokken moeten worden - dit is al langer een doelstelling maar wordt 
nooit werkelijkheid aangezien deze door het grondgebied van Pittem moet lopen en deze gemeente hier geen voorstander van is ... wat erg jammer is 
want al dat extra verkeer dat niet meer door het centrum van Tielt zou moeten passeren - zou kunnen zorgen voor minder verkeersdrukte; minder 
uitlaatgassen; minder files; minder stress voor inwoners door al het lawaai van dit verkeer en dus in het algemeen een aangenamer en veiliger gevoel 
voor de inwoners van het centrum van de stad. 

• ik woon te Staden, het zware vrachtverkeer dat door Staden raast is een probleem. Graag grondige aanpak. 

• Ik zou het super vinden moesten de vrachtwagens en bestelwagens die leeg rijden extra belast worden of maar in een straal van 10 km gratis mogen 
rijden .Zo moet er meer gekeken worden voor meer samenwerking tussen verschillende bedrijven. Mogelijk met ze te verplichten het te doen. 

• Kilometerheffing voor vrachtwagens op de Rijksweg.  Overal meer ronde punten ipv kruispunten met lichten. 

• Land en vrachtvervoer uit de dorpskern. Dat is nu zo MIDDELEEUWS ! 

• Liever de buitenring gebruiken voor vrachtwagens dan de ring Mandellaan/Westlaan kortom industriezone gebruiken daarvoor.Er zijn daar minder 
huizen dus hebben de bewoonbare plaatsen meer rust. Elektrische en kleinere camionetten kunnen wel MET aangepaste snelheid! 

• Meer gebruik nog maken van het kanaal Roeselare  - Leie om het toegenomen vrachtverkeer aan te pakken.  

• Meer inzetten dat bedrijven uitvoerig telewerk toestaan  Vrachtwagens en bestelwagens van leveringsdiensten verbieden te rijden tijdens de spits. 
Tussen de 2 spitsen toelaten en leveringen later op de avond (tot 22:00 ofzo).  Bedrijven aanmoedigen weer in te zetten op eigen stock en niet meer 
alles JIT leveren.   

• Meer vrachtvervoer over water, limiet op te grote landbouwvoertuigen en niet door bebouwde kom! 

• Minder vrachtwagens op de kleine ring,en tractoren, vuil stof 

• N37 tussen Tielt en Aalter ook betalend maken voor vrachtverkeer. Ik weet van een aantal vrachtwagenbestuurders dat ze bewust deze weg moeten 
nemen om niet te moeten betalen. Landbouwvoertuigen zouden niet op de grote wegen rijden tijdens de spitsuren. 

• Soort van sas maken zodat vrachtwagens niet meer door het centrum kunnen rijden.  

• Strook tractoren vrachtwagens met trage optrektijd en strook voor autos.  Roeselare ardooie pittem te gestremde n35.  Busstroken afschaffen en 
gebruiken voor tractoren en vrachtwagens oa Groententrafieken bulk en frigo transporten.    

• Tielt is een industriestad en smeekt om een gelijke behandeling als een centrumstad. De zuidelijke ring MOET afgewerkt worden. 90 kmh van Aalter tot 
beveren oprita17 vrachtwagenparking  voor industriezone, afsluiten kruispunt ring krommewalstraat 

• Vervollediging van de ring rond Tielt, om zo het vrachtverkeer maximaal uit het centrum te weren.  

• Vrachtverkeer mijden in dorpskernen! 

• Vrachtverkeer stimuleren tussen 20 uur en 06 uur.. fiietsstroken in stad in een kleurtje, indien niet mogelijk met een met streepjeslijn afbakenen ( en niet 
alleen het symbooltje FIETS zoals het nu is. 

• vrachtwagen sluis op invalswegen maar gemeentekernen, buiten de vrachtwagen welke moeten aanwezig zijn 

• Vrachtwagens (o.a. van en naar haven) weren uit de binnenring. Nu rijden teveel vrachtwagens door de Westlaan van en naar richting Ring via 
Diksmuidesteenweg ipv de Meiboomaan te gebruiken. Gevaarlijke flessenhals tgv kruispunt Westlaan-Diksmuidesteenweg. Nieuw fietspad, afgescheiden, 
tgv Meensesteenweg, binnen de ring. Centrum binnen de ring tot zone 30 maken.  

• vrachtwagens bannen in de dorpskernen !!!  voldoende bussen laten rijden tussen de buurgemeenten 

• vrachtwagens en landbouwvoertuigen beperken en beboeten in bebouwde kom.vb wijnendale 

• Vrachtwagens en zwaar verkeer weren uit de buurt van scholen tijdens start en einde 

• Vrachtwagens ś nachts laten rijden. 

• Vrachtwagens uit de dorpskernen weren tijdens uren dat kinderen van en naar school komen EN kleinere bestelwagens voor leveringen ipv de veel te 
grote vrachtwagens. IDEM voor die monsters v tractoren!! 

• vrachtwagens uit de dorpskernen weren, winkelbevoorrading met kleine vrachtautos,zoals in Spanje en Italie 

•  Vrachtwagens weren uit de bebouwde kommen,  

• Wegen afsluiten zorgt ervoor dat al het vrachtverkeer langs dezelfde weg komt wat voor deze bewoners overlast geeft, zeker als men dan deze baan 
vol zegt met vluchtheuvels wat extra schokken geeft - meer spreiden over verschil invalswegen en deze vlot laten doorrijden  

• wegen in stadscentra verbieden voor landbouwvoertuigen en niet noodzakelijke verplaatsingen van vrachtvervoer binnen die centra verbieden 

• Zorg voor goede bereikbaarheid van de industrieterreinen in Tielt zowel  voor personenauto’s als vrachtwagens, met vlotte link naar de snelwegen. 



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

 
pagina 44 van 49 Burgerbevraging regio Midwest 11.01.2021 

• Zorgen dat er bijvoorbeeld tijdens spitsuren geen tractors rijden, meestal rijden er redelijk veel tractors op het spitsuur waardoor het nog drukker is 

• Zuiderring afwerken 

• Zwaar verkeer controleren waar ze niet mogen rijden. 

• Zwaar verkeer in Stationstraat Wielsbeke omleiden. Levensgevaarlijk voor fietsers!!! Kruispunt met Lobeekstraat wordt een drama. 

• Zwaar verkeer moet uit de stadskern worden gehouden. of verboden.  

• Zwaar verkeer van + 3,5 T moeten uit de dorpskernen  geweerd worden wanneer er veel schoolkinderen met de fiets onderweg zijn 

• Zwaar verkeer verbieden in de dorpkom STADEN! !!!!niet meer leefbaar 

• Zwaar vervoer en landbouwvoertuigen niet bestemmingsverkeer uit de bebouwde kom weren, grotere ronde punten, kruispunten met verkeerslichten 
veel meer met pijlen in alle richtingen (zoals in Nederland), nog veel meer vrijliggende fietspaden. 

• Zwaar vervoer weren uit de dorpskernen door overlaadpunten op kleinere bestelwagens  
 

10.5 HANDHAVING, SNELHEID EN VERKEERSREGELS 

• 1. binnen de kleine ring: overal snelheid max.30 km  2. Markt autovrij maken evenal de Botermarkt 

• Afschaffen van voorrang van rechts op belangrijke invalswegen. (vb. Tieltstraat Pittem). Strengere controle op het naleven van verkeersregels, in het 
bijzonder de verboden zones voor vracht- en landbouwverkeer en snelheid, gsm'en achter het stuur en roekeloos rijgedrag. 

• Alle woonwijken in Roeselare en een gedeelte van het centrum zone 30 maken,gerichte politiecontrole met anonieme voertuigen en politie in 
burgerkostuum.Meer flitsen op ring R32.Auto's en brommers meer gaan controleren op geluidsoverlast.Aanpassing van de verkeerslichten R32 op 
systeem groene golf zoals vroeger op expressweg Brugge.Meer fietsbruggen of fietstunnels op oversteken drukke wegen .Verboden te parkeren van 
bestelwagens en vrachtwagens op minder dan 10m van een zebrapad wegens geen zichtbaarheid veilig oversteken zebrapad.Vervuilende auto's uit 
stadscentrum weren. 

• Als snelheidscontroles niet of weinig gebeuren hebben snelheidsbeperkingen weinig effect. 

• Bebouwde kom=automatisch zone 30 en fietsstraten.Uitgezonderd enkele invalswegen 50 (gewestwegen die eindigen op  parkings) en vanaf daar 
openbaar vervoer verzorgen alsook daar de deelfietsen. 

• Begin eens met Wingene aan te pakken zwaar vrachtverkeer door het centrum is hier zogezegd zone30 ze vlammen hier zoals zot. 

• Beste, wanneer men obze straat doorrijd wordt dit niet heel veilig gedaan. We wonen in de sparstraat 11 te roeselate en hier wordt er niet kalm 
gereden maar soms wel geraced terwijl er hier heel veel kinderen in de straat wonen. Misschien bliembakken plaatsen of zo om de snelheid in de spar 
en eikstraat te beperken?  

• De(zwakke)weggebruikers verplichten om fluo vest en degelijke verlichting .die fietsers mogen alles links of rechts van de maakt niet..meer controle aub 

• Fietsstraten meer controle, idem bij aangepaste parkeerplaatsen.  

• HET IS NOODZAKELIJK OM OVERTREDERS VAN DE VERKEERSREGELS DIRECT EN MET TACT AAN TE PAKKEN OM ER VOOR TE ZORGEN DAT IEDEREEN IN HET 
VERKEER DE NODIGE DISCIPLINE AANKWEEKT EN RESPECT KRIJGT VOOR DE MEDEMENSEN IN HET VERKEER.   

• Heulstraat Zwevezele verkeer s nachts vertragen door inhammen te maken met vb bloembakken en controleren en beboeten op passerende 
vrachtwagens en tractors.  

• Ik woon in de Processiestraat te Hooglede  een landelijk  weg die goed wordt bewandeld en bereden door fietsers  (recreatief en woon-werkverkeer).  
Sinds enkele jaren echter werd ons straatje een snelweg voor sluipverkeer van bedrijfs- en zware   landbouwvoertuigen die de verbinding maken 
tussen 'Sleihaeghe' en' De Geite '.       

• Leer ALLE gebruikers van de openbare weg de wegcode aan, dus ook fietsers en voetgangers. Dit is meer dan hoog nodig!!!!  

• Meer contole op verkeersovertredingen , vooraal door snelheideovertreders en kamikaze rijders . 

• Meer controle of maatregelen om zwaar verkeer uit dorpskernen te weren.  

• Meer controle op de snelheid 

• meer controle op groep wielertoeristen dat ze zich aan de wetgeving volgen 

• meer controle op het correcte rijgedrag zowel van autobestuurders als fietsers, brommers, steps, elektrische fietsen 

• Meer controle op het zwaar vervoer waar er toch gereden wordt met zware vrachtwagens terwijl het niet mag. Ons huis davert werkelijk. 

• meer controle op rijden met gsm, deze personen rijden niet zoals het hoort. meer drempels maar dan wel van die soort dat de bewoners er geen last 
van hebben 

• Meer controle op roekeloos rijgedrag door autobestuurders die nabij fietsers rijden. Vb aan klein seminarie kruispunt Zuidstraat en Patersstraat.   Minder 
wachttijd bij spoorwegovergang herdersstraat met Guido Gezellelaan.   

• Meer controle op zwaar verkeer in bebouwde kom. Nu rijden nog te veel vrachtwagens die niet in het centrum moeten zijn! Daar word te weinig op 
gecontroleerd!   

• Meer snelheidsbeperkende maatregelen,asverschuivingen,bloembakken en meer werkende flitspalen 

• meer snelheidscontroles in de stadskern 

• Meer snelheidscontroles op éénrichtingsverkeer en op sluipverkeer in bebouwde kom. 

• Meer snelheidscontroles,harder optreden bij recidivisten,veel rapper overgaan tot inbeslagname bij recidisme of héél zware overtredingen.De politie 
steunen als ze eens hardhandig moeten optreden ipv de overtreders direct weer te laten lopen.STEUN de AGENTEN wanneer ze hun werk doen,zelfs als 
ze eens hardhandig moeten optreden. 

• Meer verkeersonderricht en controles op alle wegcodebepalingen voor alle weggebruikers zeker wat parkeren betreft en voorrang. 

• Niet enkel snelheidscontroles  maar meer en striktere controles op verboden vrachtvervoer door het centrum (Sint-Eloois-Winkel) 

• Niet zo laks omgaan met de verkeersregels en meer controles, de agenten moeten voor het minst zichzelf betalen door aantal verkeersboetes uit te 
schrijven en de rest voor de gemeente of stad om de wegen te onderhouden dank u 

• Op invalswegen en  bebouwde zone waar geen gescheiden of duidelijk aparte fietspad is snelheidsbeperking invoeren van 30 km, het zal vele 
problemen vanzelf oplossen en je moet er niet te lang mee wachten. Dan kan de schoolgaande  jeugd veilig per fiets naar school en het zal VEEL 
mobiliteitsproblemen oplossen.  

• Openbare werken in samenspraak met steden en gemeentes beter afstemmen. Gerichte politiecontroles, niet nutteloos flitsen om zoveel mogelijk geld te 
innen. 

• Overdreven snelheid meer beboeten .    Heel streng zijn voor het gebruik van de GSM  voor bestuurders  van voertuigen en zeker ook voor fietsers . 

• Pak de zwarte punten heel goed en snel aan 

• Snelheid controleren, is boosdoener van veel ellende. Meer controle in Pittemstraat Meulebeke, er is er nu geen en dus maar gas geven met al alle 
gevolgen van dien. Jammer. 

• Snelheid in de toevoerwegen beter controleren (meensesteenweg, Moorseelsesteenweg,...) flitspalen in zone 50?  

• Snelheid in koning Albert I-laan  verminderen hier gaan nog doden vallen  

• Snelheidscontroles 

• trajectcontrole op de baan Roeselare -Menen en vaste zone 30 in Beitem en op de Zilverberg 



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

 
11.01.2021 Burgerbevraging regio Midwest pagina 45 van 49 

• Trajectcontrole soms interessanter op wegen die heel slecht liggen, onveilig zijn voor fietsers. Baan wingene tielt, trajectcontrole waarbij fietsers veilig 
ver van de baan kunnen fietsen. Baan egem tielt, onveilig geen trajectcontrole, alternatieve weg om heel snel te rijden nu waarbij fietspad oneffen 
onveilig naast de baan ligt 

• Trajectcontroles en meer flitsen. Zeker in bebouwde kom vb: aartrijkestraat torhout 

• trajectcontroles of andere mobiele snelheidscontroles zoals op de weg van Lichtervelde naar Diksmuide. Dringend meer snelheidscontroles nodig tussen 
Meulebeke en Pittem. Gelet op de vele ongevallen van de laatste tijd vrees ik voor dodelijke slachtoffers binnen afzienbare tijd. 

• VEEL MEER CONTROLE OP SNELHEID 

• Veel meer trajectcontrole in centrum staden ( zoals in Diksmuide - gedaan met overdreven snelheid ) 

• Veel sens unique waar je vroeger geen had, zodanig je nog meer en langer moet rondrijden wat ook niet gunstig is voor het milieu, gps kan niet meer 
volgen, parkeren buiten de stadsring vind ik echt geen goed idee wel zone 30, en fietsers voorrang 

• Veel strengere controles op vrachtwagens! In onze straat verboden maar dagelijks vliegen ze hier voorbij. Zo dicht bij jonge woonwijkennmet veel 
fietsters.... 

• Vele camions omzeilen bepaalde bestaande maatregelen, en routes door de kortste weg te nemen. Waar bijna geen controle is kunnen ze lekker 90 
rijden in zone 50.     

• Verbiedt vrachtwagens en traktoren in dorpskern 

• Verbod van rijden voor buitenlandse vrachtwagens in het weekend, verbod van vrachtwagens door gemeente of stadskern.  Iedere gemeente of stad 
uitrusten met slimme camera’s (controle nummerplaten en controle vrachtwagen indien plaatselijk verkeer- laden en lossen) 

• Verkeersopvoeding , respect voor elkaar op de weg 

• Verplichte slipcursus en sensibilisatie qua verkeersveiligheid tijdens rijopleiding. Dit zal al veel chauffeurs voorzichtiger laten rijden en op de juiste 
manier laten reageren in een noodgeval! De landbouwwegen en kleine wegen niet afsluiten voor het verkeer zodanig dat het verkeer meer verspreid is 
over verschillende wegen en de hoofdwegen niet verzadigd raken. 

• Verplichte verkeersopleiding voor fietsers, zodat ook zij zich aan de regels houden.  Meer sensibilisering voor respect voor andere weggebruikers en 
extra aandacht hiervoor in de rijopleiding.  Gratis rijopleiding via school zodat dit niet een exclusiviteit wordt voor mensen met geld en meer aandacht 
voor verkeersopvoeding in het onderwijs.  Verbod op koersfietsen in het openbaar vervoer, dit zet aan tot ongepast rijgedrag, de openbare weg is geen 
speelparcours voor wielertoeristen.  Afschaffing van voorrang van rechts.  Respect voor oldtimers, een belangrijk stuk erfgoed, dit een hobby die stilaan 
dreigt te verdwijnen in onze samenleving, nochtans zorgen oldtimerbezitters voor veel omzet in horeca en trekken evenementen bezoekers aan.  De 
knip op de rijksweg ter hoogte van Hooglede Gits terug open doen of er voor zorgen dat men veiliger de ring kan oprijden want nu versmalt te 
rijksweg naar 1 rijvak net op de plaats waar men de rijksweg op moet.  Verbod op zwaar vrachtverkeer in de dorps- en stadskern.  Meer 
parkeerplaatsen in winkelcentra.  Geen LEZ invoeren, want dit zal er voor zorgen dat arme mensen zich geen wagen meer kunnen veroorloven.  
Betaalbaar en toegankelijk openbaar vervoer voor iedereen en meer openbaar vervoer 's avonds en 's nachts tijdens het weekend zodat uitgaan met 
het openbaar vervoer aangemoedigd wordt.  Geen extra files creëren door wegversmallingen of onduidelijke verkeerssituaties. 

• Vervoerregio Roeselare kent geen echte verkeersproblemen in vergelijking met andere regio's...  Files en dergelijke vallen hier goed mee, ook is het hier 
aangenaam fietsen. Het is onmogelijk om  overal alles perfect veilig te maken. Laat fietsers en ... er bewust van worden dat ook zij moeten opletten in   
het verkeer. En doe ook meer controles op onverantwoord gedrag van chauffeurs. Zou al veel oplossen... 

• Wegen breder maken.. fietsers palmen de volledige weg in... en kijken niet meer op of om..ook zij moeten strenger gecontroleerd worden 

• Wij wonen in een wijk (noordmolenstraat) en onze wijk wordt enorm veel gebruikt als sluipweg om de ring te gebruiken. Met onaangepaste snelheid 
vlammen ze vaak door de straat. Ik denk dat wij niet de enige wijk zijn met dit probleem. Wijken zouden veel meer moeten afgesloten worden en 
kinderen hierdoor de vrijheid krijgen om samen op straat te spelen in alle veiligheid  

• zone 30  zeer slecht  nooit controle  / rijden 60 a  80 in deze zone en s'avonds na 21 uur rijden ze  100 in deze zone  dus meer controle en meer 
afrempunten maken nu is zone 30 in de sint petrus en paulusstraat een snelweg  grote stront zone    / is wel zone 100  zeker voor 7 uur en na 20 uur  

• Zones waar op heden een snelheidsbeperking geldt tot 30 km/u worden nauwelijks gecontroleerd. De voordelen verbonden aan deze zones komen 
totaal niet tot hun recht. 

• Zorg dat de bestaande regels gerespecteerd worden door veel meer controles en BEKEURINGEN die pijn doen in de portemonnaie, dat zou al veel 
problemen oplossen.   

 

10.6 GEDRAGSSTURING EN SENSIBILISEREN 

• - Minder parking voorzien in de dorps/stadskernen, waardoor een groener straatbeeld kan gecreëerd worden.  - De principes van de betonstop 
toepassen, waardoor woningen minder verspreid liggen in het landschap. Op die manier worden ze beter bereikbaar per openbaar vervoer en kan per 
fiets of te voet lokaal gewinkeld worden. 

• - stel de verkeerslichten op elkaar af  - investeer in fietspaden en gratis veilige fietsstallingen : stimuleert het thuis laten van de auto 

• - Zo veel mogelijk telewerk, zo is er zo min mogelijk verkeer op baan.  - boodschappen per fiets meer aanraden (verplicht fietsmandje bvb) 

• 1 auto per gezin 

• 1. Waarom blijven we openbare ruimte opofferen voor parking. Vaak is dit op toplocaties in de centra van verschillende steden en gemeenten. Deze 
ruimte zou beter gebruikt kunnen worden voor groen, veilige fietsenstallingen, e.d.   2. Winkelcentra (zoals deze langs de Brugsesteenweg) trekken 
immens veel verkeer aan en zorgen voor opstoppingen tot ver buiten de grenzen van de Stad Roeselare. Als we blijven inzetten op de auto als eerste 
vervoersmiddel dan blijven we in de miserie. Ik zeg niet dat er veel alternatieven zijn. Ik zie me nog niet vlug een bus nemen. Op winkelcentra kan je 
parkeren voor de deur - van bv. de Standaard Boekhandel - met je auto maar raak jouw fiets niet kwijt. Op de parkings is het bovendien 
supergevaarlijk waarom maken we daar geen regels zoals woonerven, waar voetgangers en fietsers voorrang hebben.  3. Fietsstraten/zones in het 
centrum zijn veiliger dan V-tjes op de grond.  4. Randparkeren en een goed systeem om in het centrum te raken, zoals in grotere steden het geval is, 
moet ook haalbaar zijn voor onze VVR.  5. In de zone 30's moeten er snelheidsremmende maatregelen genomen worden. In zone Schiervelde kan je op 
bepaalde stukken makkelijk 100km per uur halen - in een zone 30. Hetzelfde geldt in andere steden en gemeenten van de VVR. Door het gericht 
inrichten van de openbare weg, kan dat makkelijk vermeden worden. Een zone 30 kan er zo nog hip uitzien (groen, plaats om te spelen, fietsparkeren, 
e.d.) en door de burgers gegeerd zijn.   6. Kinderen afzetten aan het basisonderwijs. Ontmoedig het afzetten met de wagen of moedig het afzetten op 
een andere manier aan. Vaak wonen kinderen op minder dan twee km van hun school, simpel. Onderzoek de reden waarom ouders met de auto komen 
en niet met de fiets/te voet/...      

• aanbod van bus en trein enorm uitbreiden min om 20min en max om 45 min, gratis voor iedereen, deels betaald door bedrijfswagens. Winkels niet meer 
in de kern toelaten ( + 250m). online voeding kopen en met electro voertuig aan huis leveren. bus net voor scholen en werk. verwarmde halte, pakjes 
vooral bij een winkel ophalen of depot per gemeente, aanwezig bij voedingswinkels. Gemeentehuis, containerpark, post, bib, meer open = spreiding. 

• Alle bedrijven zouden hun medewerkers een flinke fietsvergoeding moeten geven. Nu is dat meestal iemand die bij de overheid werkt. Zodat het woon- 
werkverkeer met de fiets gestimuleerd wordt. 

• Als alle dorpskernen overgaan tot 30km per uur, dan zal er meer draagvlak zijn: mensen voeren uit als ze zelf ook het nut ervan ondervinden en dan is 
het ook voor iedereen duidelijk!  

• Als je ergens in je eigen stad moet zijn, op een afstand kleiner dan 5 kilometer, verboden met de auto te gaan 

• Autobestuurders moeten niet afgestraft worden, maar het moet aantrekkelijker worden om je te verplaatsen met de fiets of het openbaar vervoer. In 
het centrum kan gewerkt worden met fietssuggestiestroken of meer fietsstraten. Kruispunten, rondpunten, invalswegen moeten veiliger. De fietser moet 
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meer afgeschermd zijn van de auto's ...  Het openbaar vervoer is te duur volgens dat het vele nadelen heeft. Aansluitingen zijn niet op elkaar afgesteld, 
treinen/bussen zijn vaak te laat, je bent veel te vroeg of net te laat op je werk, je bent veel langer onderweg, meerdere vervoersmiddelen nodig om van 
A naar B te raken ... 

• Bedrijven verplichten om thuiswerk in te voeren. 

• Bedrijven, scholen,... motiveren om flexibiliteit van werkuren in te voeren of te verruilen zodanig dat het verkeer verspreidt is. 

• Begin uren om te werken spreiden. Voorbeeld fabriek begint om 7 u een ander om 8 u nog een ander om 9 u 

• Belast dure wagens of wie meer dan 2 auto's bezit. 

• Betaalbare taxi's. Uber bv, want huidige taxi's veel te duur. Bredere wegen, een extra rijvak aanleggen. Fietsers in bebouwde kom altijd achter elkaar 
rijden en licht aan wanneer nodig. Grote parkings aan de rand met vervoer aan 1 euro per bus naar stad. Openbaar vervoer, ook tussen steden en 
dorpen tot zeker 2 a 3 uur 's nachts in weekend 

• Bij firmawagens met tankkaart enkel benzine geven voor het aantal km dat men moet rijden voor het werk ofwel tankkaart afschaffen en forfaitaire 
woon-werkvergoeding geven. Pakjesdiensten op vaste punten laten leveren net buiten de stadskern. Extra laten betalen indien men pakje aan huis laat 
leveren. binnenring éénrichtingsverkeer 

• Centrum Roeselare autovrij! De weinige parkeerplaatsen op de markt opofferen voor een bruisende markt met veel horeca en gezelligheid. Noordstraat, 

Sint-Amandstraat, Zuidstraat en Polenplein ...  blijven vaak de snelste en gemakkelijkste routes om van noord naar zuid te gaan en omgekeerd 🤷🏻♂    Zorg 
daarnaast voor voldoende alternatieven voor er ontradend wordt gewerkt.  

• Centrum verkeersvrij  

• Centrum voor eens en voor altijd autovrij. Volledige Beekstraat zone 30 en fietsstraat. Evenals straten om en rond scholen... 

• centrumstraten verkeersvrij te maken van 10uur tot 18 uur 

• eerder positieve maatregelen, dan alleen maar meer belasten en beperkingen opleggen, bv verkeerslichten beter afstemmen  (oa kruispunt mandellaan 
en kaaien), knelpunten oplossen (bv  kruispunt zuidstraat aan klein seminarie), beter en veiliger inrichten infrastructuur. mensen gaan niet enkel van a 
naar b, maar combineren woon-werkverkeer met boodschappen doen, oppikken kinderen, sport- of andere activiteiten... beter openbaar vervoer (netter, 
stipter, uitgebreide dienstregeling, veilige stationsomgeving...) 

• Eerst goed openbaar vervoer, veilige fietspaden en dergelijke voorzien, Dan pas kun je verlangen dat mensen de auto laten staan.   Randparking vind ik 
dan wel een goed idee, wanneer er ook weer een goede verbinding met shuttle is met ee stad.   

• Er is een mentaliteitswijziging nodig. De kortste weg is niet de beste of snelste. In buitenland volgen ze pijlen en nemen de ring of grotere wegen. 

• geen autoverkeer meer in centrum 

• Markten verkeersvrij maken (bijvoorbeeld Tielt). Grote parkings aan de rand van het centrum en aan de hand van deelfietsen/ openbaar vervoer 
iedereen in het centrum brengen.   Autos hebben geen plaats in een centrum, de straten moeten voorbehouden zijn voor fietsers, voetgangers en 
eventueel bussen. Zo kunnen er ook extra terrassen gemaakt worden op straat. 

• Meer autovrije centra met meer parkings buiten centrum 

• Sensibiliseren om het Gedrag van mensen te veranderen. Hebben we allen wel 2 wagens op de oprit nodig? Nemen we de fiets of gaan we te voet naar 
bv de bakker dicht bij huis? Meer beweging voor de mens (fysiek en mentaal goed) én goed voor het milieu en minder drukte op de weg. Maar dit is een 
mind shift dat veel tijd en een goede aanpak vergt... 

• Stadscentrum autovrij maken  

• Verkommerde woningen op het platteland mettertijd afbreken en de eigenaars in ruil een korting geven op een rijwoning of appartement in de kern. 
Handhaving van de wet in fietsstraten. Meer fietsstraten. Expohallen Roeselare en veiling uitbouwen tot randparking ipv Wallenparking. Burgemeesters 
en schepenen 'Weg van mobiliteit' laten lezen. 

• Verstandig rekeningrijden. snelwegen goedkoop, N wegen buiten bebouwde kom *2, N wegen binnen de bebouwde kom en gemeente wegen *4. De 
markttarieven vragen voor de bewonerskaarten of als je toch supervriendelijk voor de autobezitters wenst te zijn toch min de helft van de huur van 
een garage.   

• Waarom is er geen sprake van rekeningrijden? Taboe? 

• Zoek een goede fiets-, autocombinatie ipv steeds op de kap van de auto te zitten. Stop ook met alle verkeer naar 1 richting te sturen. Zo zorg je alleen 
maar voor meer overlast.  

10.7 PARKEREN 

• Auto's en parkeren  uit de stadskern en meer zone 30 binnen stadsring. 

• Auto’s interimkantoren op randparking zo hebben bewoners plaats om auto te parkeren of boodschappen uit te laden . In plaats van ganse dag 
parkeerplaats innemen en 1 persoon met alle sleutels autoronde om parkeerschijven te verzetten !!!!  

• Eenrichtingsverkeer op de "binnenring": Patersstraat, Leenstraat, Delaerestraat, Jan Mahieustraat, St Amandstraat, Noordstraat, A. Rodenbachstraat, 
Wallenstraat, Vrouwenstraat, St Michielsplein, Zuidstraat. De straten binnen deze ring worden terugkerende lussen en verkeersarme straten, alle 
eenrichtingsverkeer. Parkeren op straat in de volledige bebouwde kom enkel voor bewoners van de bebouwde kom. Geen aparte zones meer. Een 
pendelbus tussen Schiervelde en centrum. De parking Schiervelde is bij weinig bezoekers gekend! 

• Enkel parkeren in de reeds bestaande ondergrondse parkings Munt, station en Manestraat+ bouwen nieuwe! 

• gratis parkeren in de binnenstad bij aankoop bij lokale handelaars 

• Ik spreek voor de stadskernen (vb Roeselare):  - Vermijd langdurig parkeren in de stad, beperk de parkeerplaatsen in de winkelstraten, grote markt.  - 
Parkeren in de stadskern enkel mogelijk maken voor mensen met een beperking, en om te laden en te lossen.  - Meer fietsstraten en overal zone 30 
binnen de stadskern, ook in woonwijken.  - Voorzie kiss&ride zones voor de scholieren aan de binnenring. zodat automobilisten hun kinderen niet in het 
centrum moeten afzetten.  - Maak het centrum tijdens de spitsuren deels autovrij (opening en sluitingsuur scholen).  - Goedkope parkings aan de rand 
van de stad. 

• Meer toezicht in het dorp  op het verkeerd parkeren. 

• Minder parkeerplaatsen met een blauwe kaart in de kleine ring. Ik woon in een nogal rustige straat maar als het batjes is bijvoorbeeld zijn er geen 
parkeerplaatsen meer voor de inwoners. Ik kan ook niet naar buiten gaan met de tandem als iemand voor mijn huis parkeert. 

• parkeerruimtes voorzien in druk bewoonde straten ipv de auto's te laten parkeren in de straat elk voor zijn woning. De ene auto tegen de andere  

• Parkeren in de straten ENKEL VOOR BEWONERS EN HUN BEZOEK! Wie er geen zaken heeft moet mazr gebruik maken van de vele parkings. Wij zijn de 
wildparkeerders KOTSBEU! 

 
 

10.8 DEELMOBILITEIT 

 

• Deelauto's idd voor verschillende gemeenten: bv op provinciebaan voor Ledegem, Dadizele, Slyps en Moorslede.  
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• meer inzetten op auto-deel-systemen, ook in kleinere gemeenten     

• Deelauto's en fietsen zullen wel minder toekomstgericht zijn na Corona. Ik zie daar dus niet direct een oplossing in. 

• bij nieuwe woonprojecten verkavelaar verplichten om autodeelplaatsen te voorzien. 
 

10.9 VARIA 

• Alle vorige verkeersplannen resulteerden in meer gereden kilometers door omrijden, enz.. De deelauto's bvb rijden ook, ze zijn geen beperking van het 
aantal gereden alleen van het aantal geparkeerde auto's. De stadsbus zal volgend jaar niet meer naar het kerkhof rijden, hoe moeten bejaarde mensen 
zonder rijbebewijs hun overledenen gaan bezoeken ? 

• Allemaal leuke plannen dat veranderen van mobiliteit in Vervoerregio Roeselare, maar veel mensen aan de rand van die regio hebben niet zo veel aan 
die plannen, omdat zij eerder verbonden zijn met omliggende steden. Er moet worden samengewerkt over heel zuid West-Vlaanderen om de mobiliteit 
te gaan veranderen. Niet regio per regio apart. 

• Als ik de vragen lees, heb ik de indruk dat u helemaal geen openbaar vervoer meer wil. 

• Bedrijfscamionetten niet meer in de straten op een andere plaats 

• Bepaalde straten toch in hooglede die voel liggen met putten asfalteren zou veiliger źijn  

• beter afspreken waar er gewerkt wordt,als ik de kleinkinderen naar school breng in dezelfde stad dan zijn er 3 straten met wegenwerken,wordt er 
voldoende gebriefd,soms heb ik de indruk dat iedereen denkt dat alles gevolgd wordt op fb 

• Beter afstemmen wegenwerken + verhogen efficiëntie (langere werkdagen) en beperken van verkeershinder 

• Beter onderhouden wegen ! N37   

• Betere afstelling van opeenvolgende verkeerslichten aan kruispunten: groene golven  Neem een voorbeeld aan Nederland voor de inrichting van 
rotondes en kruispunten 

• Betere verkeerscirculatie aan winkelwegen zoals het Mamoetcenter. Zie circulatieplan in Oostende.  

• Betrouwbaar en voor iedereen bereikbaar openbaar vervoer, goede dienstverlening, goede planning, geen gijzelingsacties van reizigers door de 
vakbonden meer. 

• Breedste voetpaden want je kunt onmogelijk met buddy op voetpad rijden je moet op de straat rijden 

• Cintrole oo gsm achter het stuur 

• Correcte en duidelijke signalisatie bij wegenwerken. Anders is er veel verkeer dat zijn weg begint te zoeken  door de woonwijken. Dit is een groot 
probleem in Izegem en Emelgem. De omleidingsborden worden niet doordacht geplaatst.  

• De achterkant van het station openen voor het autoverkeer 

• de bebouwde kom nog uitbreiden  

• De enquête draait een beetje te veel op aanvullende taks als het over de wagen gaat !!!  Want zijn eentonige antwoorden. 

• De F32 realiseren 

• De hardrijders ook snachts aanpakken in de dorpskern.  

• De henri horriestraat opnieuw in tegengestelde richting open maken zodat het verkeer niet allemaal tot het einde van de ooststraat moet rijden. 

• De knip aan het station zorgt nog steeds voor veel sluipverkeer in Krottegem. Toch efficiënter zonder knip 

• De Lijn meerdere keren per dag in de hele regio laten rijden. Overstappen zorgen ervoor dat mensen eigen auto nemen. 

• De meeste ideeen zijn gewoon slecht voor de gewone werkmensen vooral hun portemonnee.  

• De verkeersinfrastructuur aanpassen aan de noden van vandaag. Een vlotte verbinding Aalter/Deinze en Roeselare zou al veel helpen. 

• De weg verbinden voor zwaar verkeer langs het kanaal van Izegem naar Ingelmunster 

• denk aub aan senioren dat wij zelfstandig kunnen blijven winkelen en wonen  

• Denk ook aan ambulances en dienstvoertuigen.   De westlaan is een ramp op het piekuur. Wanneer er dan moet een dienstvoertuig voorbij komen ... is 
dit een fiasco. Duidelijk niet over nagedacht 

• Denk vooral na op langere termijn en pak de lang gekende pijnpunten als eerste aan ipv ze te negeren  

• Een stad moet autoluw zijn! 

• Een volwaardig stadsnet Roeselare is een absolute must! 

• Enquête vragen slecht opgemaakt. Te subjectief. Kan geen goed resultaat opleveren. Zorgen dat actieve mensen (belastingbetaler!!!) die vaak onderweg 
zijn, hun beroep verder kunnen uitoefenen. Verkeerslichten met zichtbaar tel-systeem ipv vaste radars. Middenvak-en linksrijders beboeten. Onbekwame 
chauffeurs vd weg halen. Fietsgedrag strenger aanpakken. 30 km/u buiten de schooluren en in dorpskernen vóór 7u en na 19u afschaffen.   

• Er mag gerust méér nagedacht worden over het verleggen van parkeerproblematiek naar omliggende straten en/of wijken. Deze straten staan 
(overdag) immers continu vol met wagens van onderwijsmedewerkers, verpleegpersoneel,... enz.   

• Er moet ook samengewerkt worden tussen regios. Bijv stationbeernem is per fiets onbereikbaar vanuit wingene, zwevelele, egem...Wegenwerken in 
wingene, oostkamp, overal waardoor je verplicht wordt kleine landelijke wegen te nemen wat onaangenaam is voor autorijder en bewoner.  

• Geen opgefokte, uitgebouwde, lawaai voertuigen. Zones 30 en fietsstraten in alle kernen. 

• Gemeente Ruiselede heeft een betere verbinding nodig naar Beernem en Aalter, niet persé met de vervoersregio Roeselare. Zitten wij wel juist 
ingedeeld? Hoe zit het met onderlinge afstemming van de vervoersregio's? 

• GITSESTRAAT 30 km  wordt vergeten  

• Glijdende of onregelmatige uren op het werk 

• goedkopere milieuvriendelijke auto's.   Inzetten op het uitbouwen van de wegeninfrastructuur voor zelfrijdende auto's/vrachtwagens, plus inzetten op 
werkgelegenheid voor wie daardoor zijn werk verliest.    

• Graag opnieuw verkeersborden die de snelheid aangeven langs de wegen. Want op veel plaatsen weet je niet meer of je 90/70/50 mag. Fietsstraten 
mogen voor mij overal verdwijnen. 

• Groepsaankoop elektrische bakfiets/fiets 

• Het circulatieplan terug aanpassen aan de situatie voordat er een circulatieplan was! Stad en ardooisesteenweg terug verbinden. Bredere wegen, 
parkeerbedrijf buiten, scholen aan de rand bouwen zoals az delta 

• Het gaat toch niets veranderen  

• Het moeilijker maken dat sluipwegen gecreëerd worden. 

• Het voltooien van de zuidwestelijke tangent in Tielt is de oplossing voor heel wat problemen in Tielt. 

• hou rekening met een verouderende bevolking.  ook zij willen mobiel blijven en shoppen met pak en zak is niet mogelijk.(fiets openbaar vervoer)  kijk 
maar waar jullie de winkels hebben ingeplant!  meer gebruik maken van variabele snelheden ipv van eenheidsworst. 

• Houdt rekening dat de banen niet te smal worden, zodat landbouwverkeer nog vlot kan passeren. Bij heraanleg van wegen, is dit vaak een pijnpunt. Op 
die manier worden gevaarlijke situaties gecreëerd. 

• Ik ben van Tielt 

• Ik zie de problemen niet direct oplosbaar o.v.politieke onmacht 

• in een personenwagen zijn 5 plaatsen ; bekijk een hun bezetting : in het merendeel van de gevallen zit 1 persoon  in veel gevallen kan een fiets of step 
die wagen vervangen ; weer het autoverkeer uit de stads- en dorpskernen en leg randparkings aan 
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• in veel landelijke gemeenten is er echt nood aan een ringweg om het zwaar verkeer uit het centrum te houden, en de snelheid van 70 is op veel wegen 
belachelijk laag zeker in de minder drukke uren zoals na 20h en voor 8h 

• In weekends meer op latere uren dan iedereen iets drinken op cafe zou veel miserie vermijden op menselijkk en op economis    

• In woonwijken meer snelheidsbeperkende maatregelen zoals bloembakken,... 

• Industrieterrein Meulebeke (Marialoopsteenweg). Begin is nog 50 maar ze rijden daar snel 90 of meer. Meer vaste flitspalen plaatsen op zo’n plekken.  

• Kleine deelgemeenten en hun aanbod openbaar vervoer is heel beperkt 

• Knip aan het station van Roeselare terug open maken zal verkeer door het stadscentrum ontlasten. 

• Kruispunten aan Westlaan en Koning Albert I-laan vervangen door turborotondes met voorsorteerstroken zoals in Nederland vaak het geval is. (Vlotter 
en veiliger) 

• Laat alles op zijn beloop. Ingrijpen komt steeds te laat, is frustrerend voor iedereen en is nooit goed 

• Laat iedere stad de snelheid aanpakken  

• Laatstejaarsstudenten (secundair) verbieden om met de auto naar school te komen. Voertuig staat een ganse dag geparkeerd in de schoolomgeving, 
terwijl deze leerlingen op enkele kilometers van de school wonen. 

• Landelijke dorpskernen ook voorzien van openbaar vervoer. 

• landelijke wegen toelaten enkel voor bewoning en fieters 

• Leg de focus op alternatieve transportmiddelen in plaats van de wagen het zwarte schaap te maken.. 

• Logisch nadenken. Niet van dorpskern tot dorpskern zone 50 maken.   Infrastructuur aanpassen naargelang snelheid. Vroeger 90, nu 50 maar wel op 
verbeterde baan.  

• Lokaal, maar dringend: veiliger inrichting Izegemstraat (van Ketenstraat tot station) in Ingelmunster: nu levensgevaarlijke flessenhals voor fietsers 

• Maak aparte rijstroken voor vrachtwagens en stem de verkeerslichten beter op elkaar af dan is er sowieso vlotter verkeer  

• Maak het wonen in het buitengebied duurder, behalve voor landbouwers als hoofdberoep, en zorg voor goede OV-verbindingen tussen de 
gemeentekernen. 

• Maak meer gebruik van ronde punten in plaats van verkeerslichten bij infrastructuurwerken. 

• Maak tijd voor verplaatsing met openbaar vervoer quasi gelijk met autoverplaatsing.  

• Mag nog meer geflitst worden in Torhout. Want rijden hier veel te snel 

• Meensesteenweg van Roeselare tot Menen is een hel qua veiligheid! 

• Meer aandacht voor wonen/werken  in de stad. Te veel leegstand. Geen mega grote appartementsblokken meer 

• Meer aangepast vervoer voor mensen met een rolstoel... Ook taxo's 

• Meer de mening vragen van burgers die in bepaalde straten wonen. Zij weten best wat er speelt in de straat.  

• Meer parkeerplaats langs de provinciale invalswegen. Waar de meest oudere mensen komen te overlijden en die woningen worden nadien betrokken 
door mensen met wel een wagen. Of eventueel een gebied op wandelafstand waar er meer auto's kunnen gestationeerd worden ineens.  

• Meer ruimte geven aan de auto ! 

• Meer spreiding van het verkeer.   De bestaande drukke verkeersaders kun je niet verder dicht laten slibben door nog meer verkeer die richting uit te 
sturen 

• mensen die alleen in de auto zitten elke dag andere opties tonen zoals een 125cc motor of een brommer want iemand die alleen rijdt hoeft niet telkens 4 
plaatsen in te nemen. of het promoten van 1persoons wagens 

• Mensen ergeren zich aan snelheidsbeperkingen vooral van 30 k/h wanneer er weinig of geen verkeer is.  Wegpiraten veel harder aanpakken, gewone 
burgers houden zich meestal aan de snelheid,   ze rijden dan eens 5k/h te snel  en worden beboet maar niet deze personen veroorzaken de vele 
ongevallen. 

• Mensen ouder dan 85 verbieden nog te rijden. Geen rijbewijs behalen onder de 21 jaar. Tolwegen invoeren tussen bepaalde uren van de dag.  

• mensen van het ocmw ook evenveel laten betalen voor het openbaar vervoer 

• Mentaliteit van de mensen wijzigen is het belangrijkste. Ik zie niets over sensibilisatie 

• Met alle respect maar de gestelde vragen zijn niet bepaald verkeersvriendelijk of origineel.   

• Met het huidige verkeersplan rij ik enorm veel overtollige kms om van de ene kant van de stad naar de andere kant te komen.  Rij maar eens van 
Rumbeke naar de noordkant. Geen logica. 

• Minder auto's, meer veiligheid en een schoon milieu . 

• minder éénrichtingsverkeer - verkeersdrempels - gemaakte hindernissen zoals chicanes , betere verf voor de verkeerslijnen en tekens op de baan , 
verkeerslichten beter op mekaar afgesteld . 

• Minder fietsstraten in bebouwde kom en opnieuw 50km/u. 30km/u enkel aan scholen rond begin- en eindtijd. Verder overal duidelijke signalisatie hoe 
snel er mag gereden worden.(50/70/90) 

• Minder file in de binnenstad, betere circulatie. Dagelijks stilstaand verkeer.  Geen flessenhalseffect aan station, Beverensesteenweg. Vlotter doorgaand 
verkeer richting Beveren, Ardooie. 30 km pu in de binnenstad! 

• Minder grote winkelketens toelaten die allemaal hetzelfde verkopen 

• Mooie plaatsen waar je maar 70 mag terug naar 90 zetten en omgekeerd. Gevaarlijke plaatsen minderen 

• Moorslede: dorpskern grote eenrichtingslus maken, momenteel veel (agressief) kruisend verkeer in de Roeselaarsestraat + snelheid tussen Nettingstraat 
en Oude Molenweg (fietswinkel) naar 50/uur brengen 

• Mss een averechts idee, mensen komen het moe om altijd traag te rijden.  Waarom niet ,op een baan waar makkelijk 70km/h kan gereden worden ook 
70km/h rijden en niet beperken tot 50km/h. Ik weet het, het is niet logisch.  Maar het zou in de bebouwde kom mss rustiger gereden worden. Daar men 
al eens wat"rapper" heeft mogen rijden buiten de bebouwde kom  

• Netwerk van vrijwilligers voor personenvervoer, met bundeling van ritten in dezelfde richting.   Meer (betaalbaar) openbaar vervoer in landelijke 
gemeenten, ook in het weekend en na de schooluren.   Elektrische fietsen betaalbaarder maken en promoten.  

• niet direct een ander idee 

• Nieuw fietspad (evt gescheiden van de weg) langs de baan Kanegem - Tielt.  

• Nieuwbouwwoningen VERPLICHT met een garage, al die geparkeerde autos op de baan zijn soms gevaarlijker dan een te hoge snelheid... 

• nieuwe industrie zones vestigen langs de waterwegen ipv gewestwegen. Alles raakt stilaan volgebouwd langs de gewestwegen en dat creëert ook 
extra verkeer  

• ÑñnnDe fietspadden aanpassen vooral in de Oekensestraat is slecht en geen echt fietspad   

• Nog meer beperkingen via wetten opleggen is geen goede oplossing gezien men de wetten moeilijk kan handhaven,   Vooral de snelheidsbeperkingen 
worden niet gerespecteerd (zone 30 !!!!!!)  De wegen infrastructuur aanpassen is veel beter maar natuurlijk ook veel duurder 

• Omwegen zorgen ervoor dat je meer km rijdt(vervuiling), sommige wegen veel drukker worden(overlast bewoners) en langer op de weg bent(minder 
tijd voor gezin) 

• ontsluiting van de stationsomgeving. achterkant station terug naar koning albert I laan mogelijk maken 

• Ook connectie tussen vervoersregio's onderling op elkaar afstemmen.  Steden/gemeenten die op rand van regio liggen 'knooppunt' steden maken (bv. 
Torhout als 'knooppunt stad' tussen regio Brugge en regio Roeselare) 

• Op 70 jarige leeftijd kwamen we in het centrum wonen. Alles te voet of met de fiets ,alleen de nodige verplaatsingen met de auto. Wat zien we in die 3 
jaar ? Grote winkels naar de stadsrand ipv winkelstraten, kliniek 7 km buiten centrum, banken op de ring , alle garages op de grote ring. Toch weer naar 
de auto grijpen . Ja, veel gebeurt via computer en zo meer maar de levendige kern wordt kunstmatig" bloeiend" gehouden.  

• Op botermarkt -paterstraat rijden vele zotten.bloembakken zouden daar niet slecht zijn.of een flitspaal 
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• Op landelijke wegen automobilsten wijzen (door signalisatie en sensibilisreing) op de aanwezigheid van fietsers op de weg en hun verantwoordelijk als 
autobestuurder om die met aangepaste snelheid en op voldoende afstand te kruisen of te voorbij te steken. Zoiets kan zonder veel kosten onmiddellijk 
aangapakt worden    

• opeenhoping van winkelcentra langs drukke wegen inperken 

• Open alle busbanen voor motorfietsen. 

• Pak vooral sluipverkeer op landelijke wegen aan.  Doorgaand verkeer rijdt er de kinderen bijna van de weg. 

• parkeerregulering (auto en fiets) aan de verschillende stations van regio op elkaar afstemmen, hoger aanbod aan OV in de kernen (30' frequentie),  

• Pas de lesuren van de scholen aan zodat 2 scholen binnen een straal van bvb 750m niet gelijktijdig starten of stoppen.   

• Perron 2 in Tielt is niet toegankelijk voor een elektrische rolwagen!  

• Ruimtelijke ordening sterk reorganiseren. Industrie aan de rand bij snelwegen, landbouwbedrijven dichtbij grote  wegen. Autovrije straten tussen 
dorpen. 

• Sinds oktober 2019 zijn wij met onze zaak (2de vestiging) gevestigd te bruggesteenweg 261 te roeselare. (Andere vestiging al 10 jaar te Brugge)   Enkel en 
alleen elektrische tweewielers!   De oplossing!   Electric scooters & bikes  Jammer dat de vlaamse regering de premies voor elektrische  scooters heeft 
afgeschaft, dit gaf een boost... jammer 

• Sommige dorpskernen 1 richting maken 

• Sorry maar dit onderzoel is te eenzijdig opgesteld, je krijgt niet de mogelijkheid om andere ideeen te hebben.  Niet idereen is in staat met de fiets te 
rijden. Zonder te spreken over de weersomstandigheden.  Zorg er voor dat we met de auto kunnen blijven rijden, dat een milieuvriendelijke auto 
goedkoper wordt voor prive personen, niet voor bedrijven. Tot zover 

• spreiden van het verkeer ;bestellingen voormiddag/  namiddag  rest.   

• Stations aantrekkelijker maken, vb station Lichtervelde (overstap vergemakkelijken, aantrekkelijke wachtruimte...) 

• Steeds op de eerste plaats aandacht hebben voor de mobiliteit van bewoners. Daarmee bedoel ik dat je geen plan moet bedenken waardoor bewoners 
kilometers moeten omrijden om hun huis te kunnen bereiken (zoals momenteel op de planning staat voor de Gitsestraat door het geplande invoeren 
van eenrichtingsverkeer). Beter iedereen in beide richtingen laten rijden, maar dan wel aan maximum 30 km/u. 

• Sterke anti-auto bias in de vragen maakt deze studie vooringenomen, onwetenschappelijk en waardeloos als tool om beleid op te baseren.    
Capaciteitsverhogende investeringen in infrastructuur, voornamelijk aan de rijksweg.  Aanmoedigen van scholen/bedrijven/... om 
verschillende/glijdende start en einduren te hebben.    Indien mogelijk sneller, properder, veiliger, efficienter en meer comfortabel openbaar vervoer 
zonder er gewoon nog meer belastingen in te pompen.  Momenteel tot 2-3x langer onderweg met de trein om in de drukte naar een ander zijn slechte 
muzieksmaak te luisteren. En dat van en naar relatief goed bereikbare plaatsen met het openbaar vervoer en aan bijna het dubbel van de prijs, subsidies 
nog buiten beschouwing gelaten. 

• Stoo met open ruimte in t e vullen met woningen!!! Schandalig is ook de woontoren aan het station die de verkeersdrukte zal laten exploderen! Meer 
groen en minder beton! 

• Stop met ondoordacht eenrichtingsverkeer. Het zorgt voor meer verkeer bij de bewoners (bvb regio krottegem) doe de knip aan het station weg ! 

• Stoppen met huizen en appartementen te bouwen  . Beton stop voor industrie  . 

• Stoppen met winkels bij te bouwen, er is een overvloed aan alles. 

• Te veel en te zware tractoren zijn een serieuze overlast in onze regio, vertragen verkeer en zijn gevaarlijk voor de zwakke weggebruiker 

• Tegenstrijdige signalisatie aan kruispunten aan pakken, hier in Meulebeke hebben 2 wegen op een kruispunt allebei een stopteken en dit leidt tot 
gevaarlijke situaties 

• Telewerk promoten  Carpool promoten  Zwaar verkeer niet door dorpscentrum laten rijden (rijksweg Wielsbeke) 

• Tractoren rijden bijzonder hard door de dorpskern (kruiskerke Ruiselede). Ze zouden niet door de bebouwde kom/dorpskern mogen rijden. Er wordt 
ook totaal niet op gecontroleerd. 

• tractoren zoveel mogelijk apart rijden zoals in Nederland 

• Trager verkeer is de oplossing. Ruimte maken voor groen en fietsers waardoor de autobestuurder automatisch trager moet rijden. Dit heeft veel invloed 
op veel dilemma's van de vorige vraag.  

• U spreekt steeds over: gewone auto’s duurder maken, duurdere boetes.   Misschien is het omgekeerde veel effectiever:milieuvriendelijke auto’s 
goedkoper/interessanter maken. Mensen die geen boetes hebben een heel jaar belonen (bv: €20 belastingsvoordeel).  

• Urbanisatie is een beleidslijn die ontbreekt, men blijft bouwgronden vrijmaken, steeds op verdere afstand van de woonkernen of in lintbebouwing. 
M.a.w. : het politiek beleid heeft onherstelbare schade aangebracht.  Enquêtes zijn schaamlapjes? 

• uw enquête is vooringenomen en getuigt van weinig vernieuwing. Spijtig. Minder Auto's in woonkernen krijg je door in te zetten op veilig wandelen en 
fietsen, niet door koning auto op de eerste plaats te zetten.  1 toegang per woonkern, verbod op passage vrachtwagens op schooluren. Een beetje 
politieke moed aub 

• Veel meer accent op verplichtingen en niet vrijblijvend. Stop het weg kijken van overtredingen en negeer alle soorten uitvluchten. STOP bepampering.     

• veel vragen geven geen optie tot een oplossing en zijn puur geldgewin 

• veilige en propere ruiterpaden (meer het lang gras afrijden, omgewaaide bomen/takken wegdoen)  

• Verbinding aan station trg open maken. 

• verbod op alcoholgebruik bij het besturen van een gemotoriseerd voertuig / fiets, zwaardere boetes of straffen voor mensen die zware 
verkeersovertredingen ( herhaaldelijk) begaan. Voet- en fietspaden   + oversteekplaatsen beter verlichten vooral 's avonds!  

• verbod op pakjesleveranciers in de stadskern. middelgrote kernen zoals torhout toegankelijk houden voor auto. fiets-auto: een en/en verhaal.  op 
termijn alleen nog elektrische wagen - beperkt in afmeting in de stadskern toelaten. in afwachting fiets-autostrades: prioriteit 1 

• Verder moet het gebruik van een wagen niet duurder worden dan het openbaar vervoer, maar moet het openbaar vervoer goedkoper worden door 
hogere efficiëntie van de organisatie. 

• Verkeerslichten beter afstemmen door slimme camera's 

• Verkeersprobleem aanpakken spoorweg Rumbeke aub! 

• Verplicht telewerk zoveel mogelijk.  Pas de wegen aan aan het verkeer, we betalen er genoeg voor! 

• Vertrekken vanuit het standpunt van iemand zonder auto. 

• Verzamel eerst meer kwantitatieve  data over het verkeer vooraleer beslissingen te nemen. (Bijvoorbeeld rust elke straat in de regio uit met een 
telraam, zie telraam.net) 

• Vlotter verkeer op kleine en grote ring.  Ook veilig en vlot verkeer op de voornaamste invalswegen.   

• Voedingswinkels open laten tot 22u00 om de massale autorush na het werk voor boodschappen te doen te vermijden.  

• Voetpaden op verhoogde berm in dorpen en steden   Meer fietsstraten rond de scholen 

• Voor Roeselare : een openbaar vervoer zoals in Brugge + lussen voor het verkeer   Ruimer: meer vrijliggende fietspaden en beter openbaar vervoer 

• voorzie parking bij lokale handelaars. 

• Zeeeeer eenzijdige vragen   Domme enquête  

• Zeker door niet de stadslijnen af te schaffen. Volgens mij toch veel gebruikt.  
 

 
 


