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LEESWIJZER 
 
 
 
De opbouw en structuur van de rapportering van het beleidsplan 2012 laat toe om deze op een dubbele wijze te lezen. 
 
Voor de geïnteresseerde begeleider van het planproces en de relevante aspecten voor de herwerking van het oude mobiliteitsplan gebeurt dit:  
 

1. Door in het informatieve deel (hoofdstuk 2) van het beleidsplan een korte samenvatting te geven van de relevante onderzoeksaspecten en de doelstellingen 
te formuleren voor de herziening van het mobiliteitsplan; door in het richtinggevend deel (hoofdstuk 3), het beleidsscenario en de gewenste 
ontwikkelingsrichting voor het verkeer en vervoer in Wielsbeke te beschrijven.  

2. Door in het actieprogramma (hoofdstuk 4) de concrete acties te beschrijven die het gemeentebestuur en de andere partners van het mobiliteitsplan zullen 
nemen om het gewenste mobiliteitsbeleid uit te voeren.  

 
Het mobiliteitsplan werd voorbereid door: 

• bilateraal overleg tussen de diensten van Wielsbeke en de ontwerper op 
 

05/01/2009 
12/03/2009 
30/03/2009 
26/10/2009 
10/04/2010 
21/05/2010 
08/06/2010 
19/10/2010 
21/10/2010 
25/02/2011 
25/03/2011 
28/10/2011 
27/01/2012 
27/02/2012 

 

• bilateraal overleg met de mobiliteitsbegeleider op 
 

03/02/2011 
09/02/2011 
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Procesverloop spoor 2 VERBREDEN EN VERDIEPEN van het oude mobiliteitsplan van 2001. 
 
 
Conform verklaring mobiliteitsplan 2001 PAC          06/09/2001 
 
 
SNELTOETS  
 
Bespreking in GBC             29/04/2008 
Conform verklaring PAC            07/07/2008 
 
VERKENNINGSNOTA 
Bespreking in de GBC            12/01/2009 
Conform verklaring PAC            11/05/2009 
 
UITWERKINGSNOTA 
Bespreking in de GBC             02/07/2010, 10/12/2010 
Conform verklaring PAC            09/05/2011 
 
BELEIDSPLAN  
Bespreking in de GBC             25/02/2011, 16/12/2011 
Voorlopige vaststelling van het mobiliteitsplan in de GR        28/03/2012 
Publieke consultatie, voorlopige vaststelling mobiliteitsplan: openbaar onderzoek    16/04/2012 
Publicatie openbaar onderzoek artikel in het gemeentelijk informatieblad      mei – juni 2012 
Openbaar onderzoek             16/04/2012 tot 16/05/2012  
Proces verbaal sluiting openbaar onderzoek door technische dienst      21/05/2012 
Kennisname opmerkingen/suggesties openbaar onderzoek door CBS       29/05/2012 
Beslissing CBS ivm. de bezwaarschriften         september 2012 
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1. INLEIDING 
 
Het eerste mobiliteitsplan van Wielsbeke werd conform verklaard op 6 september 2001. De milieuovereenkomst met thema mobiliteit dateert van 2008. 
 
Opzet en aanleiding voor de herziening van het mobiliteitsplan “verbreden en verdiepen” zijn recente ruimtelijke ontwikkelingen en projecten integreren in een 
geactualiseerd plandocument. 
 
Sinds het eerste mobiliteitsplan zijn de belangrijkste kenmerken en evoluties in Wielsbeke met betrekking tot de ruimtelijke structuur en de mobiliteit: 

• Het doortrekken van de N382 

• Module projecten voor fietspaden en de ontsluiting van zones voor economische activiteiten 

• De uitbouw van watergebonden activiteiten, laad- en loskaaien en de containerterminal 

• Ruimtelijke opties voor de uitbouw van het wonen en de zones voor economische activiteiten. 
 
Het verbreden en verdiepen van het mobiliteitsplan omvat 4 fasen: 

• De sneltoets 

• De verkenningsfase  

• De uitwerkingsfase 

• Het geactualiseerd beleidsplan. 
 
Het mobiliteitsplan van 2001 is  in de Gemeentelijke Begeleidingscommissie (GBC) aan de sneltoets onderworpen. De GBC heeft de actualiteitswaarde van het oude 
mobiliteitsplan onderzocht en besloten het huidige mobiliteitsplan op een aantal thema’s te verbreden of te verdiepen. Voor het verbreden en verdiepen werden 
volgende thema’s geselecteerd: 

• Toetsing GRS en milieu  

• Afstemming met beleidsplannen hogere overheden en buurgemeenten 

• Meerjarenprogramma infrastructuur 2006/2012  

• Toets strategische projecten  

• Actualisatie maatregelen kernen en doortochten na uitvoering N382 

• Actualisatie beleidsscenario en beleidsplan mobiliteitsplan 

• Actualisatie actieprogramma. 
 
De sneltoets werd op 7 juli 2008 door de PAC gunstig geadviseerd. 
 
In de verkenningsfase is voor de thema’s (met de subthema’s) de problematiek nader omschreven, doelstellingen geformuleerd en de onderzoeksopzet aangegeven.  
 
De verkenningsnota werd op 11 mei 2009 door de PAC gunstig geadviseerd. 
 
De auditeur deelde in zijn advies van 11 mei 2009 mee dat “het aantal thema’s in de verkenningsnota nog talrijk blijft, maar dat de verdere detaillering zal blijken in de 
verdere uitwerking. Het is dan ook de bedoeling om enkel de relevante thema’s te onderzoeken en van dit onderzoek de resultaten weer te geven. Uit deze resultaten 
kunnen dan nieuwe acties voorgesteld worden die kunnen opgenomen worden in de actietabel. 
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Op advies van de mobiliteitsbegeleider werden volgende thema’s in de verkenningsnota onderzocht: 

• Thema 1: Afstemmen ruimtelijke ontwikkelingen op gebruik verkeersnetwerken, 

• Thema 2: Bovenlokale ontsluiting vrachtverkeer via de N382, 

• Thema 3: Fiets- en voetgangersnetwerk. 
 
Wat betreft het thema ‘openbaar vervoer’ werd door de leden van de GBC beslist om dit thema niet te verbreden of te verdiepen. 
 
Voor het thema ‘parkeren’ werd een parkeerbezettingsonderzoek uitgevoerd. Als gebied werd de kern van Wielsbeke afgebakend en onderzocht. Uit het 
parkeerbezettingsonderzoek bleek dat in de kern van Wielsbeke bij een aanbod van 137 parkeerplaatsen de bezetting 37% was, namelijk 51 plaatsen. 
Verder onderzoek, bvb. nachttellingen of parkeeronderzoek, is dan niet meer relevant. De gemeente wenst dan ook het huidige parkeerbeleid met vrij parkeren niet in 
vraag te stellen. Het thema parkeren werd dan ook in de uitwerkingsnota niet verder onderzocht. 
 
Ondersteunende en flankerende maatregelen zijn volgens de GBC een niet afzonderlijk te onderzoeken werkdomein. Flankerende maatregelen zijn van toepassing op 
elk van de werkdomeinen en thema’s. Vandaar dat flankerende thema’s steeds aansluiten bij een te onderzoeken thema. 
 
In de uitwerkingsfase gebeurt voor elk van de geselecteerde thema’s het nodige verdere onderzoek en worden concepten voorgesteld en afgewogen.  
 
De uitwerkingsnota werd op 9 mei 2011 door de PAC gunstig geadviseerd. 
 
In het advies van de auditor werden specifieke opmerkingen gegeven op de verschillende onderzoeksthema’s en suggesties gedaan voor het nieuwe beleidsplan.  
 
Het advies van de auditor was: 
 
“De onderzoeksthema’s werden beperkt tot een drietal, maar werden niet altijd voldoende uitgewerkt. Met name het eerste thema komt wat te kort in het precies 
aangeven waar in de toekomst – met de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen in het achterhoofd - knelpunten op de verschillende netwerken te verwachten zijn. 
Er gaat ook weinig ambitie uit van dit plan in opbouw en is soms wat dubbelzinnig. De negatieve trend in verplaatsingswijze wordt doorgetrokken( bv. modal split bij de 
bedrijvenzones), terwijl anderzijds gepleit wordt voor verdichting van het BFF. De gereden snelheden krijgen in de nota veel aandacht, maar vormen geen 
aangrijpingspunt naar verbetering (oversteekbaarheid voor zachte weggebruikers blijft slecht, ongevallen en snelheid is een gekende slechte combinatie, (). 
Dit zou rechtgetrokken moeten worden in het beleidsplan. 
De aanbeveling over deze nota is dat verder gewerkt mag worden aan het beleidsplan, maar echter met een duidelijke inspanning rond hoger gemaakte opmerkingen. 
Een verdere uitwerking van de multimodale (!) mobiliteitseffecten kan in het informatieve deel van het beleidsplan – of een afzonderlijk document. 
 
De nota wordt met deze bemerkingen, gunstig geadviseerd.” 
 
In de laatste (huidige) fase wordt het beleidsplan van het mobiliteitsplan uitgewerkt. Hierbij worden de nieuwe voorstellen vanuit de onderzochte thema’s geïntegreerd 
en wordt ook het actieprogramma geactualiseerd. Het beleidsplan is opgebouwd volgens het nieuwe decreet (informatief en richtinggevend gedeelte) en het 
participatietraject wordt beschreven. Verder wordt er nagegaan of de taakstellingen zijn gehaald.  
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1.1. PARTICIPATIETRAJECT 
 
In het decreet van 20 maart 2009 is vastgelegd dat er een participatietraject moet worden uitgewerkt om de bevolking te informeren en inspraak te verlenen bij de 
uitwerking van het mobiliteitsplan. De gemeente krijgt daarvoor de volledige vrijheid om het participatieproces zelf uit te werken op de voor de gemeente meest 
aangewezen wijze.  
 
Door de gemeenteraad werd in zitting van 7 juli 2010 het participatietraject vastgelegd. 
 
“Gelet op het collegebesluit van 5 februari 2010 waarbij wordt voorgesteld om de participatie van de bevolking bij de opmaak van het mobiliteitsplan als volgt te 
organiseren: 

• Het beleidsplan zal uitgebreid toegelicht worden in een openbare zitting van de gemeenteraad. 
• De bevolking zal geïnformeerd worden door een artikel in het gemeentelijk informatieblad en op de gemeentelijke website met de mogelijkheid tot inzage van 

het beleidsplan en tot het indienen van opmerkingen.” 
 

1.2. INFORMATIEF EN RICHTINGGEVEND DEEL 
 
In het decreet van 20 maart 2009 werd eveneens vastgelegd dat, zoals in andere beleidsplannen bv. het GRS, het gemeentelijke mobiliteitsplan moet worden 
opgebouwd uit een informatief en richtinggevend gedeelte. 
 
Het informatieve deel geeft een overzicht van de planningscontext en de huidige mobiliteitscontext met knelpunten en kansen. Het informatieve gedeelte bevat 
eveneens een samenvatting van het uitgevoerde onderzoek en de gewenste maatregelen. 
 
Het richtinggevend gedeel bevat een omschrijving van de gewenste ontwikkeling van de mobiliteit in Wielsbeke, gekoppeld aan een concreet en realistisch 
actieprogramma. 
 

1.3. BETROKKEN ACTOREN EN PROCESVERLOOP 
 
De bij de uitwerking van het mobiliteitsplan van Wielsbeke betrokken actoren zijn de leden van de GBC en de gemeenteraad. De lijst van de leden van de GBC en de 
gemeenteraad is in bijlage bijgevoegd.  
 
Het projectverloop van het opstellen van het mobiliteitsplan is eveneens bijgevoegd in bijlage.  
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2. INFORMATIEF DEEL 
 
De gemeente Wielsbeke is gelegen in het zuidoosten van de provincie West-Vlaanderen, meer bepaald in de driehoek Kortrijk - Roeselare - Waregem, en maakt deel 
uit van het arrondissement Tielt.  
 
Wielsbeke omvat de deelgemeenten Ooigem, Sint-Baafs-Vijve en de kern van Wielsbeke zelf. 
 
De gemeente Wielsbeke is op hoger schaalniveau gelegen in de benedenhoek van de driehoek van autosnelwegen E40, E17 en de E304. De dichtste op-afritten zijn 
in Waregem op 5 à 6 km en in Roeselare op 16 à 17 km. De spoorlijn Antwerpen/Gent-Kortrijk/Rijsel situeert zich ten zuidoosten van de gemeente in Waregem. 
 
De waterwegen die de gemeente doorkruisen zijn de rechtgetrokken Leie en het kanaal Roeselare-Leie, dat aldaar aansluit op de Leie. Beide waterlopen zijn 
gekalibreerd voor binnenscheepvaart tot 1350 ton.  
 
Op regionale schaal maakt de gemeente deel uit van de industriële as die zich langsheen het kanaal Roeselare-Leie heeft ontwikkeld. Deze zone bestaat uit twee 
sterk verstedelijkte gebieden met name, het gebied Roeselare (Roeselare, Izegem, Ingelmunster) in het westen en Waregem met Wielsbeke en Oostrozebeke in het 
oosten en is te beschouwen als een geïndustrialiseerd stedelijk netwerk op provinciaal niveau.  
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FIG 1: RUIMTELIJKE SITUERING, bron WVI  
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2.1. SAMENVATTING ONDERZOEK 
 
Door de keuze van de verschillende thema’s in de sneltoets en in de verkenningsnota geeft de gemeente Wielsbeke het ambitieniveau weer van haar 
mobiliteitsbeleid: 

• Vanuit de doelstelling verkeersveiligheid: het richten van de vrachtverkeer op welbepaalde routes, de uitbouw van het fietsroutenetwerk en het bevorderen van 
duurzame vervoerswijzen. 

• Vanuit de doelstelling bereikbaarheid: het afstemmen van het gebruik van de verkeersnetwerken op de ruimtelijke ontwikkelingen en de veiligheid van 
schoolroutes en fietsnetwerken. 

• Vanuit de doelstelling leefbaarheid: het beperken van de mobiliteitsimpact van de ruimtelijke ontwikkelingen, vooral van de economische activiteiten.  

• Vanuit de doelstelling toegankelijkheid: de multimodale bereikbaarheid van de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen en strategische projecten. 

• Vanuit de doelstelling milieu: het beperken van de omgevingsimpact (lawaai, J..) van het verkeer. 
 
Wielsbeke wil inzicht verkrijgen in de verkeersimpact veroorzaakt door toekomstige ontwikkelingen en projecten om deze af te stemmen op het gebruik van de 
verkeersnetwerken. Dit betekent het nagaan van de bovenlokale ontsluiting van het vrachtverkeer via de N382 en in de richting E17. Welke wegen komen in 
aanmerking voor de selectie als regionale routes van dit vrachtverkeer, hoe wordt de oost-west relatie van het vrachtverkeer doorheen Wielsbeke afgewikkeld. 
 
Welke bijdrage kan het openbaar vervoer en het fiets- en voetgangersnetwerk betekenen voor de bereikbaarheid en toegankelijkheid van Wielsbeke en de deelkernen 
Ooigem en Sint-Baafs-Vijve.  
 
1. In Wielsbeke zijn een aantal ruimtelijke projecten gepland, die al dan niet verkeer zullen genereren. Zij hebben niet alleen invloed op het wegennet, maar 

vragen ook de nodige aandacht omtrent het fietsgebruik en het gebruik van het openbaar vervoer. 
 
Kan de verkeersimpact teruggeschroefd worden door meer aandacht te besteden aan een multimodale ontsluiting van deze locaties? 
Hoe is de ontsluiting van deze projecten naar het hogere wegennet zonder dat deze hinder op het lokale verkeersnet veroorzaken? 
Kan ook de impact op de kern van Ooigem ontlast worden van zwaar verkeer? 
 
De gemeente wenst een betere afstemming van de categorisering en het gebruik van de wegen na de afwerking van de N382. Naast de mobiliteitsvisie van 
De Lijn zoals in het toekomstplan 2020 beschreven, wenst de gemeente een betere bediening dan in de basismobiliteit te voorzien (haltes binnen een 
acceptabele loopafstand van woningen, voorzieningen en bedrijven en meer dan twee ritten tijdens de spitsperiode en één rit tijdens de daluren). 

 
2. De N382 is tot aan de gemeentegrens met Oostrozebeke afgewerkt. Op het grondgebied van Wielsbeke ontbreekt een goede aansluiting van de N382 met de 

Verbindingsstraat - Fabiolalaan en de Zwaantjeshoek. 
 
Met het afwerken van de N382 is te verwachten dat de verkeersintensiteiten in Wielsbeke stagneren of in elk geval niet verder toenemen op de lokale wegen. 
Met de afwerking van de N382 moet nagegaan worden of de selectie van het oude mobiliteitsplan moet aangepast worden aan de mobiliteitsvisie van het 
huidig beleid. 
 
Welke routes voor het vrachtverkeer zijn gewenst in Wielsbeke rekening houdend met de categorisering van de wegen? 
Welke maatregelen zijn mogelijk en gewenst na de realisatie van de N382 op de doortochten in Wielsbeke en de verschillende kernen om het vrachtverkeer 
op geselecteerde routes te concentreren? 
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3. De gemeente bezit een fijnmazig netwerk van fietsroutes zowel voor functionele als recreatieve verplaatsingen. Na afwerking van de N382 zal de impact van  

het (vracht)verkeer op de lokale wegen verminderen. Dit geeft extra mogelijkheden voor fietsverplaatsingen en de afbakening van verblijfsgebieden. 
 
De gemeente wenst de netwerken voor fietsers en voetgangers (verblijfsgebieden en schoolomgevingen) bij te sturen en te vervolledigen. 
 

 
Om op deze vragen een antwoord te geven werd onderzoek verricht. 
 
Op advies van de mobiliteitsbegeleider werden volgende thema’s in de verkenningsnota onderzocht: 
• Thema 1: Afstemmen ruimtelijke ontwikkelingen op gebruik verkeersnetwerken, 
• Thema 2: Bovenlokale ontsluiting vrachtverkeer via de N382, 
• Thema 3: Fiets- en voetgangersnetwerk. 
 
Wat betreft het thema ‘openbaar vervoer’ werd door de leden van de GBC beslist om dit thema niet te verbreden of te verdiepen. 
 
Voor het thema ‘parkeren’ werd een parkeerbezettingsonderzoek uitgevoerd. Als gebied werd de kern van Wielsbeke afgebakend en onderzocht. Uit het 
parkeerbezettingsonderzoek bleek dat in de kern van Wielsbeke bij een aanbod van 137 parkeerplaatsen de bezetting 37% was, namelijk 51 plaatsen. 
Verder onderzoek, bvb. nachttellingen of parkeeronderzoek, is dan niet meer relevant. De gemeente wenst dan ook het huidige parkeerbeleid met vrij parkeren niet in 
vraag te stellen. Het thema parkeren werd dan ook in de uitwerkingsnota niet verder onderzocht. 
 
Ondersteunende en flankerende maatregelen zijn volgens de GBC een niet afzonderlijk te onderzoeken werkdomein. Flankerende maatregelen zijn van toepassing op 
elk van de werkdomeinen en thema’s. Vandaar dat flankerende thema’s steeds aansluiten bij een te onderzoeken thema. 
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2.1.1. WERKDOMEIN A THEMA 1: RUIMTELIJKE ONTWIKKELINGEN  
 
Voor de komende jaren worden in Wielsbeke verschillende nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen verwacht zoals de reorganisatie van ‘Hernieuwenburg’. 
 
Het masterplan voor ‘Hernieuwenburg’ voorziet in de reorganisatie van de site met het gemeentehuis, bibliotheek, sociaal huis, politiekantoor, sporthal, 
tennisterreinen en technische dienst. 
 
Een tweede projectzone is de culturele cluster in  Sint-Baafs-Vijve met het André Demedtshuis en ‘Den Aert. Deze cluster is intussen gerealiseerd’. Naast de zaal Den 
Aert als culturele infrastructuur zal ook de ‘plaats’ van Sint-Baafs-Vijve heringericht worden met parkeerplaatsen voor Den Aert en de verbinding voor voetgangers en 
fietsers met de Oude Leiearm. Op het plein in de Sint-Bavostraat zijn voldoende parkeerplaatsen (90P). 
 
De verkeersimpact van deze twee projecten tijdens het spitsuur is beperkt. Beide zones zijn goed met het openbaar vervoer en de fiets bereikbaar. 
 
2.1.1.1. WONEN 
 
Voor het wonen voorziet de gemeente een aantal nieuwe woonlocaties. Deze sluiten aan bij het bestaande woonweefsel en spreiden zich over de drie deelkernen van 
Wielsbeke. 
 
De locatie van de woonprojecten concentreert zich in de kernen van de deelgemeenten met goede OV – aansluitingen (conform het decreet basismobiliteit) en 
bestaande fietsvoorzieningen. Desondanks wenst de gemeente dat deze nieuwe woonzones beter door De Lijn ontsloten worden: 
 

• In Sint-Baafs-Vijve zijn tussen de Rijksweg en de Oude Leiearm 73 woningen en 36 appartementen voorzien. In de Vijvedreef – Loversstraat worden 34 
woningen en in Kraaienhof 11 woningen gepland. 

• In Wielsbeke worden in de toekomst in de Molenstraat 26 woningen en in de Molenstraat –Lapierrestraat 19 woningen gebouwd. Op de site Rijksweg – 
Lobeekstraat – Kapellestraat zijn 97 woningen voorzien. Op de hoek Rijksweg- Heirweg zijn 14 woningen in aanbouw. In de buurt van dit project is aan de 
Rijksweg het project ‘le cateau’ met 25 woningen (7 kavels voor woningen en 18 appartementen) gestart. Een derde project langs de Rijksweg voorziet 
16 woningen. 

• In Ooigem worden in de Guido Gezellestraat 61 woningen (in 3 projecten van resp. 37, 11 en 13 woningen) voorzien. 
 
De nieuwe ontwikkelingen sluiten rechtstreeks aan of liggen binnen verblijfsgebieden van Wielsbeke, Sint-Baafs-Vijve en Ooigem  zodat er een goede bereikbaarheid 
is te voet en per fiets. Diverse voorzieningen zoals scholen, winkels en recreatieve infrastructuur, cultuur en diensten, J.. liggen op wandel- of fietsafstand. De 
toeristische fietsnetwerken van Westtoer verbinden de drie kernen met de Leie en het omliggende  landschap van de Leiestreek.   
 
Het lokale fietsroutenetwerk, als aanvulling van het BFF van de provincie, heeft een fijnmazig netwerk voor het fietsverkeer.  De gemeente zal, zoals in het verleden, 
de kwaliteit van de fietsvoorzieningen bewaken en binnen de budgettaire mogelijkheden systematisch uitbouwen. 
 
Met het invoeren van de basismobiliteit met bijhorende haltes en frequenties op de lijnen 81, 53 en 54 en de belbus 88 liggen de nieuwe woonprojecten op 
loopafstand van haltes van De Lijn. Voor het project Rijksweg – Lobeekstraat – Kapellestraat is een bijkomende halte van De Lijn gewenst. 
 
De geplande woonontwikkelingen hebben goede verbindingsmogelijkheden – looproutes met de haltes van De Lijn, de voorzieningen, de fietsnetwerken en het 
omliggende landschap(zie figuur 2, 3 en 9) . 
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De gemeente zal geen bijkomende initiatieven nemen om het derde betalerssysteem uit te breiden. Er zal wel verder aan de promotie van het openbaar vervoer 
gewerkt worden. 
 
De gemeente Wielsbeke heeft een doorlopend programma om de nodige halte-infrastructuur met schuilhokjes en (waar gewenst) fietsenstallingen te verbeteren. 
 
Ook voor de auto-ontsluiting worden geen problemen verwacht. De gemeente zal door tonnagebeperking en de selectie van industriële ontsluitingswegen, 
woonstraten en lokale wegen van vrachtverkeer vrijwaren. 
 

 
FIG 2: NIEUWE WOONPROJECTEN 
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FIG 3: NIEUWE WOONPROJECTEN – BEREIKBAARHEID OPENBAAR VERVOER 

 
2.1.1.2. KANTOREN- EN DIENSTENZONE LOBEEK 
 
In de projectzone Lobeek zijn volgende activiteiten mogelijk:  
 
- Kleinschalige detailhandel met nood aan goede ontsluiting (minder dan 400 m² netto handelsoppervlakte); supermarkt (voeding) en drankenhandel; krantenwinkel; 

doe-het-zelf-zaak,  
- op handel gerichte kleinschalige bedrijvigheid; reparatie, onderhoud en verkoop van auto’s, moto’s, fietsen, computers; meubelmaker, schilder, loodgieter, 

interieurinrichting, J; 
- private en overheidsdiensten en kantoorachtigen; ondersteunende activiteiten voor overheidsbesturen, technische loodsen en opslagruimte, post en 

telecommunicatie; verhuur voertuigen; carwash; wasserette; 
- industriële reiniging van kantoren, fabrieken, J; 
- kopiecenter; interimkantoren; notariskantoor, advocatenkantoor, accountants; boekhouders, bedrijfsrevisoren, financiële instellingen; belastingconsulenten; 
- architectenbureau, ingenieursbureau, landmeters; 
- reclamebureau; kantoren van bedrijven uit aanpalende bedrijvenzones of bedrijven binnen de gemeente; 
- ondersteunende faciliteiten en voorzieningen voor bedrijven en werknemers; horeca, hotel en restaurant; traiteur en catering; seminarieruimtes, ontvangst- en 

vergaderruimtes; sociale secretariaten; callcenter; personeelsselectie en –plaatsing; kinderopvang; fitnesscenter; 
- voorzieningen voor zacht recreatief medegebruik; trapveldje en speeltuin; hindernissenparcours. 
 
Intussen heeft de gemeente beslist een nieuwe sporthal en de loods voor de Technische Dienst op deze dienstenzone in te planten. 
 
De verdere concrete invulling van deze zone van 5 ha is op heden niet gekend. De verkeersgeneratie is dan ook moeilijk in te schatten. Hier is verder onderzoek en 
overleg in de toekomst noodzakelijk. De mobiliteitsimpact van de nieuwe sporthal en de loods voor de technische Dienst is beperkt.  
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De zone Lobeekstraat sluit aan op de kern van Wielsbeke en is goed ontsloten voor fietsers door de lokale fietsroute, de zone 30 van de schoolomgeving. Een 
bijkomende halte van De Lijn is gewenst. 
 
2.1.1.3. BEDRIJVIGHEID 
 
De gemeente wenst zeven zones voor economische bedrijvigheid te ontwikkelen (zie figuur 4). 
 
Bestaande nog niet ingevulde terreinen:  

• invullen van de bestaande site Wielsbeke III en IV met resp. 5.4 ha en 2.8 ha 

• ambachtelijke zone Ooigem, Guido Gezellestraat (Kanaalzone West) 3.2 ha, 

• ambachtelijke zone Ooigem, Oostrozebeeksestraat (Kanaalzone West) 2.0 ha, 

• Breestraat, site Wielexco met 2.6 ha. 
 
Nieuwe terreinen: 

• Breestraat – N357 met 9.1 ha, 

• Grote Molstenstraat  met 10 ha. 
 
Optimalisatie van het bestaande bedrijventerrein  
 

• In Ooigem is door een nieuwe ontsluitingsweg voor de Kanaalzone West, Oostrozebeeksestraat – Guido Gezellestraat, de optimalisatie van het bestaande 
bedrijventerrein mogelijk. De werken voor deze weg zijn intussen gestart. 

 
De zones voor de uitbreiding bedrijvigheid zijn gelegen langs wegen die een directe verbinding met de N382 realiseren. Er is geen extra of zeer beperkte invloed op 
het lokale wegennet, enkel door voertuigen van werknemers die in Wielsbeke zelf zouden komen wonen.  
 
Voor het fietsverkeer zijn voor de vier zones fietsvoorzieningen voorzien. Bij de inrichting van de Zone Breestraat is het aangewezen om een doorsteek naar de halte 
van De Lijn aan het rond punt op de Rijksweg te voorzien. 
 
De zone Breestraat is gelegen tussen de Rijksweg en de Breestraat en zal aangesloten worden op de Breestraat. Voor de Breestraat zijn fietspaden voorzien. De 
Breestraat voorziet in de aansluiting met de N382. 
 
De Zone Grote Molstenstraat zal via de Verbindingsstraat rechtstreeks aansluiten op de N382. 
 
Ook de Kanaalzone West is via de Fabiolalaan en de Verbindingsstraat aangesloten op de N382. 
 
De verkeersimpact van de drie locaties op de kernen van Wielsbeke is dus zeer beperkt. 
 
De  Zone Breestraat wordt bediend door de lijn 81 Roeselare-Izegem-Ingelmunster-Anzegem met een halte ter hoogte van het rond punt Breestraat/N357. De zone 
Grote Molstenstraat en Kanaalzone West worden bediend door de lijn 53 Kortrijk-Ooigem-Wakken-Aarsele-Tielt en de lijn 54 Tielt-Oostrozebeke-Wakken-Ooigem 
langs de Fabiolalaan en de Stationsstraat. De haltes 15 en 16 bedienen telkens een zone: de halte Station de zone Grote Molstenstraat en de halte Beukenlaan de 
Kanaalzone West. De belbus 88 Waregem Noord-West stopt eveneens op deze halten. De frequentie en inplanting van de haltes is conform het decreet 
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basismobiliteit. Het is van belang dat de looproutes voor voetgangers tot aan de halte veilig zijn en voetgangersvoorzieningen aanwezig zijn. Voor de Zone Breestraat 
en Zone Grote Molstenstraat is dit niet het geval. 
 
Het BFF met de functionele fietsroute verloopt voor de Zone Breestraat langs de Rijksweg/N357; hier zijn fietspaden aanwezig. In de Breestraat worden fietspaden 
voorzien. De halte zelf is uitgerust met een schuilhuis met fietsenstallingen. Op de Fabiolalaan – Stationsstraat (Oostrozebeke) zijn fietspaden voorzien. De Breestraat 
is opgenomen in het lokale fietsroutenetwerk. 
 
2.1.1.4. BESLUIT RUIMTELIJKE ONTWIKKELINGEN  
 
De impact van de woonprojecten op het grondgebied van de gemeente is eerder beperkt. Door een toename van inwoners zullen de autobewegingen op het 
wegennet van de gemeente uiteraard toenemen. Deze aantallen zijn eerder laag, waardoor weinig verkeershinder kan worden verwacht.  
 
Het masterplan Hernieuwenburg en de culturele cluster Sint-Baafs-Vijve voorzien de reorganisatie van deze sites en zullen geen bijkomende verkeershinder 
genereren in de avondspits. 
 
Over de ontwikkelingen in de dienstenzone Lobeek heerst op heden te veel onzekerheid over de uiteindelijke bestemming. Verder onderzoek is aangewezen. 
 
Wat betreft de projecten met betrekking tot bedrijvigheid, stellen we vast dat de bijkomende verkeersbewegingen aanzienlijk hoger liggen. 
 
De uitbreiding van de bijkomende bedrijvigheid in de Breestraat, ten oosten van het kanaal Verbindingsstraat – Fabiolabrug  Kanaalzone West en het kantoren- en 
sport- en dienstencentrum Lobeek sluit aan op de wegen van het hogere wegennet en zal geen bijkomende hinder in de doortochten van Wielsbeke veroorzaken. 
Wielsbeke III en IV zijn ontsloten via de N382. 
 
Met de afwerking van de N382 worden deze ontwikkelingen opgevangen (zie2.1.2.1.). De gemeente zal verder een selectie maken van industriële ontsluitingswegen 
waarop deze ontwikkelingen aantakken. 
 
2.1.2. WERKDOMEIN B THEMA 2: BOVENLOKALE ONTSLUITING VRACHTVERKEER VIA DE N382  
 
2.1.2.1.TOEKOMSTIGE VERKEERSAFWIKKELING OP DE N382 
 
De N382 is tot aan de gemeentegrens met Oostrozebeke afgewerkt. Op het grondgebied van Wielsbeke ontbreekt een goede aansluiting van de N382 met de 
Verbindingsstraat - Fabiolalaan en de Zwaantjeshoek. 
 
Met het afwerken van de N382 is te verwachten dat de verkeersintensiteiten in Wielsbeke stagneren of in elk geval niet verder toenemen op de lokale wegen. Met de 
afwerking van de N382 moet nagegaan worden of de selectie van het oude mobiliteitsplan moet aangepast worden aan de mobiliteitsvisie van het huidig beleid. 
 
Op de N382 is het aandeel van het vrachtverkeer zeer hoog, nl. meer dan 30%. Op de wegen die ook vandaag een industriële ontsluitingsfunctie hebben, 
zoals de N357 en de Ooigemstraat ligt het aandeel vrachtverkeer tussen 20% en 30%. Dat is drie keer meer dan het Vlaamse gemiddelde. De Stationsstraat kent 
naast veel vrachtverkeer ook hoge auto-intensiteiten. Met de afwerking van de N382 is te verwachten dat het verkeer in de kern van Wielsbeke, Ooigem en Sint-
Baafs-Vijve zal verminderen. 
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In de politiezone werden regelmatig snelheidsmetingen verricht. Bij een toegelaten snelheid van 70 km/u werden op de N382 voor de voertuigen uit de richting 
Oostrozebeke 78% snelheidsovertredingen vastgesteld; voor de voertuigen uit de richting Waregem 56%. In het algemeen wordt op de N382 door alle voertuigklassen 
te snel gereden. Op een weg met een snelheidsbeperking van 70 km/u is een V85 van 88 km/u en 93 km/u uitzonderlijk hoog. 
 
De ongevallen in Wielsbeke concentreren zich voornamelijk op de wegen die sterk belast zijn door het (vracht)verkeer en op de doortocht in Wielsbeke . Er is een 
zwart punt op de niet af gewerkte N382, nl. het kruispunt met de Molenstraat. Hier heeft de gemeente reeds lang een aanpassing gevraagd, m.n. de bouw van een 
autotunnel onder de N382. 
 
2.1.2.2. BESLUIT BOVENLOKALE ONTSLUITING VRACHTVERKEER VIA DE N382 
 
Met de afwerking van de N382 heeft de gemeente de kans om het vrachtverkeer op welbepaalde routes te leiden. Een aangepast handhavingsbeleid zal zowel op 
ongevallen als op snelheid van het auto- en vrachtverkeer gericht moeten zijn om overdreven snelheid af te bouwen en de kans op ongevallen te vermijden. 
 
Met de gewenste uitbreiding van de economische activiteiten zullen de verkeersintensiteiten op de N382 toenemen. Er is een groei met meer dan 900 pae. te 
verwachten. Op het grondgebied van Wielsbeke zal dit enkel in aansluiting met de N43 in Waregem voor problemen kunnen leiden. 
 
De gemeente Wielsbeke zal alle maatregelen nemen om het vrachtverkeer op de N382 te concentreren en sluipverkeer op het lokale wegennet vermijden. 
 
De actualisatie van de categorisering van de wegen kan volgens het onderzoek behouden blijven. De gemeente heeft dit aangevuld met een selectie voor 
vrachtverkeer. Er wordt daarom voorgesteld de signalisatie aan te passen aan de gewenste routes voor het vrachtverkeer. 
 
Voor Wielsbeke blijft de vraag voor de aansluiting van de N357 met de N43 en de E17 op het grondgebied van Waregem bestaan. Wielsbeke geeft hier de suggestie 
om een directe aansluiting via een kanaalweg met de N382 te onderzoeken om zo de kern van Sint-Eloois-Vijve te ontlasten. 
 
Een andere mogelijkheid is het samenvoegen van de bebouwde kom van Sint-Eloois-Vive en Sint-Baafs-Vijve voor plaatselijk vrachtverkeer. 
 
Als overgangsmaatregel zal de gemeente Wielsbeke de Stationsstraat toegankelijk laten voor het vrachtverkeer.  
 
Uit het onderzoek blijkt dat de inrichting van de doortochten met bijhorende snelheids- en tonnagebeperking na realisatie van de N382 mogelijk is. 
 
De herinrichting van de doortocht in Wielsbeke zal dan uitgaan van volgende principes: 
• Tonnagebeperking 7.5.T 
• 50 km/u voor de verblijfsgebieden, bebouwde kom en zone 30 in de schoolomgeving  
• Verbinding tussen centrumgebied en school met Hernieuwenburg door het afbouwen van de verkeersfunctie op de N357 
• Verbinding kern van Sint-Baafs-Vijve  door het afbouwen van de verkeersfunctie op de N357. 
 
De gemeente is voorstander van een aangepast snelheidsbeleid met een algemene beperking (en handhaving) van 70 km/u buiten de bebouwde kom en een 
selectief snelheidsbeleid binnen de bebouwde kom met zone 30 in de schoolomgevingen. 
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In uitvoering van het plan voor de routes zwaar vervoer zal samen met de bedrijven en de WVI een bewegwijzeringsplan opgesteld worden. Samen met de provincie 
(mobiscan)  zal de gemeente in de eigen administratie en bij bedrijven bedrijfsvervoersplannen en duurzame verplaatsingen bevorderen. De gemeente denkt hier o.a. 
aan fietsvergoedingen of dienstfietsen voor de administratie. 
 
2.1.3. WERKDOMEIN B THEMA 3: FIETS- EN VOETGANGERSNETWERKEN  
 
2.1.3.1. BESTAANDE NETWERKEN  
 
De gemeente bezit een fijnmazig netwerk van fietsroutes zowel voor functionele als recreatieve verplaatsingen. Na afwerking van de N382 zal de impact van  het 
(vracht)verkeer op de lokale wegen verminderen. Dit geeft extra mogelijkheden voor fietsverplaatsingen en de afbakening van verblijfsgebieden. 
 
De gemeente heeft in het verleden reeds veel aandacht besteed aan de kwaliteit van de fietsvoorzieningen. Het Vlaams gewest heeft langs de N382 vrijliggende 
fietspaden aangelegd. Ook de Rijksweg en de andere hoofdwegen hebben  aanliggende fietspaden. Enkel op de Heirweg ontbreken fietspaden. Met de plannen voor 
de Ridder de Ghellinckstraat - Breestraat, bij de heraanleg van de Ooigemstraat, zijn fietspaden voorzien. Op de Fabiolalaan en de Stationsstraat (op het grondgebied 
Oostrozebeke) zijn i.h.k. van het Fietsfonds, fietspaden voorzien. 
 
In het algemeen blijft het oversteken voor fietsers een probleem. Bij herinrichting en waar mogelijk heeft de gemeente reeds oversteekvoorzieningen aangelegd. 
 
Binnen de verblijfsgebieden (bebouwde kom) zijn de schoolomgevingen als zone 30 ingericht. 
 
Wielsbeke telt drie scholen: 
• de vrije basisschool in Ooigem, Mgr. Debrabanderstraat, 
• de vrije basisschool in Sint-Baafs-Vijve, Cartonstraat, 
• de vrije basisschool Wielsbeke, Baron van der Bruggenlaan en de Molenstraat. 
 
Deze scholen zijn ingebed in het verblijfsgebied van Wielsbeke en de omgeving is afgebakend als zone 30. 
 
De schoolroutes stemmen over het algemeen overeen met de bestaande fietsroutes. Er zijn bijgevolg geen ontbrekende schakels op het grondgebied van Wielsbeke . 
 
De gemeente en de politiezone overleggen regelmatig met de schooldirecties en de oudercomités over de verkeersveiligheid rond de scholen. 
 
2.1.3.2. BESLUIT FIETS- EN VOETGANGERSNETWERKEN  
 
Met de bestaande fietsvoorzieningen en de voorziene projecten zal het fietsroutenetwerk afgewerkt worden. De afwerking van de N382 geeft kansen om de 
verkeersimpact op de kernen van Wielsbeke te verminderen en veilige voet- en fietsvoorzieningen uit te bouwen. Het oversteken zal echter problematisch blijven 
vooral door de hoge snelheden van het auto- en vrachtverkeer. 
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2.2. DOELSTELLINGEN  
 
Met het huidige mobiliteitsplan wil de gemeente de verkeersleefbaarheid en de -veiligheid in Wielsbeke verhogen en alternatieve vervoersmodi stimuleren. Hier ziet de 
gemeente vooral mogelijkheden in de uitbouw van veilige en comfortabele fietsverbindingen. Ook de De Lijn zal een bijdrage kunnen leveren voor een betere 
bereikbaarheid van de zones voor economische ontwikkeling en van de kantoren- en dienstenzone Lobeek.  
 
Hiervoor heeft de GBC algemene en meer specifieke doelstellingen aangegeven. Verder werden specifieke doelstellingen per thema in de GBC besproken.  
 
De doelstellingen zijn geordend in volgorde van schaalniveau: 
 
Doelstellingen op Vlaams niveau: 
 
Vanuit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen worden algemeen een aantal doelstellingen naar voor geschoven die moeten leiden tot een ‘duurzame mobiliteit’: 
• op een selectieve wijze de bereikbaarheid van de economische knooppunten en poorten waarborgen 
• op een selectieve en billijke wijze de verplaatsingsmogelijkheden voor alle doelgroepen naar alle doelgebieden waarborgen 
• ondanks de toenemende mobiliteit, de verkeersleefbaarheid minstens op het huidige niveau handhaven 
• de trendmatige daling van de verkeersonveiligheid verder zetten 
• het versterken van de natuur- en milieukwaliteit. 
 
Doelstellingen op Provinciaal niveau: 
 
• de provincie streeft naar een duurzaam mobiliteitsconcept, waarbij het STOP-principe centraal staat, 
• bijzondere aandacht gaat naar de uitbouw van het Bovenlokaal Functioneel Fietsnetwerk. Hierbij gebruiken we het Fietsvademecum als norm en streven we 

naar de aanleg van fietsinfrastructuur met een voldoende hoog comfortniveau, 
• de inrichting van bushaltes met fietsenstallingen moet de combinatie fiets + openbaar vervoer aantrekkelijker maken, 
• het promoten van duurzame mobiliteitsvormen houdt voldoende wegcapaciteit vrij voor de ontwikkeling van economische activiteiten.  
 
Doelstellingen op lokaal niveau voor Wielsbeke zijn: 
 
• de centrumfunctie van Wielsbeke moet verder uitgebouwd worden met respect voor de draagkracht van de gemeente, 
• bijkomende woongelegenheden moeten geconcentreerd worden in de kernen, met prioriteit, voor de kern van Wielsbeke zelf, 
• de landelijke delen moeten behouden blijven, 
• de kwaliteit van het openbaar domein in de verblijf- en centrumgebieden moet opgewaardeerd worden, 
• de doorstroming van het openbaar vervoer doorheen de centra en langs de belangrijkste wegen moet verbeterd worden, 
• de verkeersdruk in het centrum van Wielsbeke, Ooigem  en Sint-Baafs-Vijve moet verminderd worden, 
• de verbetering van het openbaar vervoersaanbod in de verschillende richtingen, en 
• de veiligheid aan de schoolpoorten en de fietsroutes moeten verbeterd worden, 
• door middel van een aantal flankerende maatregelen zoals vervoersmanagement, sensibilisering, informatie en handhaving moet het duurzame 

mobiliteitsbeleid ondersteund worden, 
• een verhoging van de verkeersveiligheid en -leefbaarheid wordt nagestreefd. 
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Per thema werden specifieke doelstellingen geformuleerd. 
 
DOELSTELLINGEN RUIMTELIJKE ONTWIKKELINGEN 
 
In het algemeen wenst de gemeente dat alle projecten multimodaal bereikbaar zijn en het STOP-principe vooropstaat. Alle nieuwe woonprojecten worden als zone 30 
uitgevoerd, zijn goed ontsloten door het fietsroutennnetwerk en in de nabijheid van haltes van De Lijn 
 
De gemeente wenst een betere afstemming van de categorisering en het gebruik van de wegen na de afwerking van de N382. Naast de mobiliteitsvisie van De Lijn 
zoals in het toekomstplan 2020 beschreven, wenst de gemeente een betere bediening dan in de basismobiliteit te voorzien (haltes binnen een acceptabele 
loopafstand van woningen, voorzieningen en bedrijven en meer dan twee ritten tijden de spitsperiode en één rit tijdens de daluren).  
 
DOELSTELLINGEN BOVENLOKALE ONTSLUITING VRACHTVERKEER VIA DE N382 
 
Met de afwerking van de N382 kan de gemeente gericht op het rijgedrag van het vrachtverkeer inwerken door snelheidscontroles uit te voeren en door de selectie 
van wegen met een industriële ontsluitingsfunctie. De bestaande snelheidsregimes moeten waar nodig aangepast worden. 
 
DOELSTELLINGEN FIETS- EN VOETGANGERSNETWERKEN 
 
De gemeente wenst veilige en comfortabele fietsvoorzieningen uit te bouwen. Deze moeten comfortabel zijn en aangelegd conform het Vademecum Fiets-
voorzieningen (gewenste minimale breedtes, conflictpresentatie t.h.v. kruispunten, oversteekbewegingen en beperken van conflicten met snelrijdend verkeer). 
 
De gemeente wenst dat er een globale visie rond snelheidsbeperkingen wordt opgenomen in het mobiliteitsplan, rekening houdend met de fietsnetwerken voor 
voetgangers en fietsers. Dit gaat samen met het gewenste snelheidsregime. 
 
Verder zal de gemeente Wielsbeke het milieuscenario van het mobiliteitsplan tweejaarlijks toetsen en permanent opvolgen. 
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3. RICHTINGGEVEND DEEL 
 
3.1. BELEIDSSCENARIO MOBILITEITSPLAN 
 
Met het duurzame scenario van het oude mobiliteitsplan als basis, bouwt het huidige scenario verder op de in dit scenario aangegeven uitgangspunten: 
 
Wielsbeke verder ontwikkelen als duurzame, leefbare en mobiele gemeente met het faciliteren van voetgangers en fietsers, kwaliteitsverbetering van het openbaar 
vervoer. Dit betekent in eerste instantie het verderzetten van het huidig beleid. 
 
De doelstellingen van dit beleid zijn: 
• geconcentreerde ruimtelijke ontwikkeling van de kernen, functies op wandel- en  fietsafstand door een fijnmazig fietsnetwerk en veilige schoolroutes, 
• ontsluiting gebieden voor economische activiteiten en vrijwaren van de kernen van vrachtverkeer, 
• snelheidsbeleid, verdere inrichting van de kernen en zone 30 gebieden, integrale invoering van zone 70 voor wegen buiten de bebouwde kom in overleg met 

de buurgemeenten en het Vlaams Gewest. 
 
Concreet betekent dit: 
• functionele en ruimtelijke versterking van de kernen, 
• verhoging identiteit door kwalitatieve inrichting van het openbaar domein, 
• conditioneren van het vrachtverkeer op de gewenste routes. 
 
De gewenste ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente hebben in het algemeen een laag dynamisch karakter met een beperkte invloed op de mobiliteit. Nieuwe 
projecten sluiten aan op het bestaande woonweefsel en respecteren de schaal en de draagkracht van de omgeving. 
 
Flankerende maatregelen moedigen het gebruik van bus en fiets aan. 
 
Dit scenario wordt in het beleidsplan per werkdomein toegelicht. Het beleidsplan zal uitgaan van vijf basisdoelstellingen: 
• verbeteren van de verkeersleefbaarheid, 
• verbeteren van de verkeersveiligheid, 
• het in stand houden van de bereikbaarheid van de kernen, 
• het vrachtverkeer richten op welbepaalde routes, 
• het stimuleren van bus en fiets. 
 
Verder zal de gemeente Wielsbeke het aspect milieu van het mobiliteitsplan tweejaarlijks toetsen en permanent opvolgen. 
 
Conform de richtlijnen zal om de vijf jaar een sneltoets worden uitgevoerd. Zowel het voortgangsrapport als de sneltoets dienen door de GBC, in samenwerking met 
alle bij de GBC betrokken partners, te gebeuren. 
 
De mobiliteitsambtenaar staat in voor de monitoring en evaluatie - opvolging van de acties van het mobiliteitsplan. 
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FIG 4: DUURZAAM MOBILITEITSSCENARIO 2011  
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3.2. LINK MET HET MILIEUBELEIDSPLAN 
 
In overleg met de GBC werd de uitbreiding van het mobiliteitsplan met het thema milieu besproken. 
 
Met de duurzaamheidsambtenaar zal het volgende integrale milieuscenario in de jaarlijkse evaluatie van het mobiliteitsplan bewaakt worden: 
 
• Versnippering: in Wielsbeke worden geen verkeersinfrastructuren gepland die voor bijkomende versnippering kunnen zorgen.  
• Luchtvervuiling: Wielsbeke zal samen met de buurgemeente de indicatoren voor concentraties van SO2, NOX, PM, ozon, J(µg/m3) binnen een regionale 

context monitoren. Voor het eigen voertuigpark wordt het programma ‘Milieutoetsing Voertuigenpark’ toegepast. Verder wordt de toepassing van de integrale 
zone 70 opgevolgd en worden alternatieven voor de auto aangeboden om de kern en de buurgemeenten beter te bereiken.  

• Energieverbruik en emissie van broeikasgassen: het brandstofverbruik van de eigen voertuigen wordt bijgehouden en nadien geëvalueerd. De gemeente kiest 
bij vervanging van voertuigen consequent voor de zuinigste types.  

• Het fietsnetwerk zal continu uitgebouwd worden en er worden campagnes gevoerd om korte ritten af te leggen met de fiets of te voet.  
• Lichthinder: er zijn geen problemen met lichtvervuiling. De gemeente zal aangepaste lampen (spaarlampen) en een aangepast verlichtingsregime toepassen.  
• Geluidshinder en trillingen: verkeer als belangrijkste bron van geluidshinder en trillingen zal door geluidswerende infrastructuur indien nodig (schermen, 

wallen,J), en door de materiaalkeuze bij wegenaanleg en snelheidsbeperkingen bestreden worden. 
• Ruimtelijke planning: alle opties en acties binnen het ruimtelijke planningsbeleid worden aan een milieutoets onderworpen en op mobiliteitseffecten 

onderzocht. 
• Groeninrichting: de gemeente zal de groene sporen door de gemeente systematisch plannen en ecologisch beheren met als zwaartepunt het bermbeheer 

langs (landelijke) wegen en het natuurtechnisch inrichten van bermen, taluds, grachten. 
• Afval: opvolgen van de afvalstromen op het container- (milieu) park en door zelf milieuverantwoorde producten te gebruiken bij het onderhoud en de aanleg 

van wegen, door een inventarisatiesysteem op te zetten om de eigen afvalstromen (eigen wagenpark, wegenbouw) in kaart te brengen en op te volgen. 
• Water: door gecontroleerd gebruik van dooizout en de afvoer van hemelwater te laten infiltreren, eerst buffering en dan pas af te voeren, te organiseren. 

Uitvoeren van watertoets bij de aanleg van infrastructuur.  
• Klachtenregistraties: systematische registratie en opvolging van klachten. 
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3.3. WERKDOMEIN A: RUIMTELIJKE ONTWIKKELINGEN  
 
3.3.1. RUIMTELIJKE PLANNING 
 
De gemeente werkt momenteel aan de herziening van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS).

1
  

 
De plenaire vergadering omtrent de herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan ging door op 27 januari 2011.   
 
In het nieuwe GRS worden alle planningselementen van hogere planniveaus onderzocht en geïntegreerd.  
 
Globale toekomstvisie

2
  

 
“Wielsbeke is van oudsher een industriële gemeente, waar ook vandaag de industrie een zeer belangrijke socio-economische en ruimtelijk structurerende actor is. De 
ruimtelijke ontwikkeling – van huisnijverheid in linnen- en vlasverwerking tot grootschalige industriële bedrijvigheid met internationale allure – heeft tot een nieuw soort 
industrieel landschap geleid, dat niet (meer) appelleert aan het historische beeld.  
  
Deze ruimtelijke ontwikkeling heeft zich eerder tegen het landschap afgespeeld i.p.v. in samenhang ermee, waardoor de ruimtelijke structuur vervaagd is.  
De globale gemeentelijke toekomstvisie bestaat erin de eigen demografische en economische dynamiek verder te ondersteunen, maar dan meer gestructureerd in en 
door het landschap en rekening houdend met de ruimtelijke context.  
  
De kernen, de beekvalleien, de bedrijventerreinen en de structurerende open ruimtegebieden zijn hierbij de belangrijkste aanknopingspunten om het karakter van het 
landschap te differentiëren en te versterken. Gezien het belang van de open ruimte, is het nodig te streven naar een evenwicht tussen het behoud van de open ruimte 
enerzijds en het ter beschikking stellen van ruimte voor bouwpercelen en ruimte om zowel bestaande activiteiten te behouden/uit te breiden en om het opstarten van 
nieuwe activiteiten mogelijk te maken anderzijds. De tussenruimte rond de historische, grootschalige bedrijven kan hierbij een belangrijke ruimtelijk modererende 
functie aannemen.  
 
Zuinig en gedifferentieerd omspringen met de ruimte is de boodschap, benutten van restruimten een pluspunt. Voorbeelden van een dergelijk hergebruik van ‘verloren 
ruimte’ is het vrijwaren van de ingesloten ruimte tussen de Leiemeander en de Leiewig voor een containeroverslag en het benutten van de oude spoorwegbedding als 
nieuwe drager voor een subregionale verbinding. Laatstgenoemde potentie genereert ook de kans om de door de Rijksweg ‘ontdubbelde’ kernen structureel te 
hechten.” 
 
Als globale doelstellingen formuleert het GRS.

3
 

 
“Behouden en versterken van de gemeentelijke identiteit  
Zoals blijkt uit het informatief gedeelte heeft de gemeente Wielsbeke een duidelijk aanwijsbare ruimtelijke en programmatische identiteit bepaald door haar ligging en 
haar historisch gegroeide, endogene socio- economische en socio-culturele ontwikkeling. Wielsbeke heeft een gunstige geografische ligging aan de Leie, het kanaal 

                                                      
1
 WIELSBEKE Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Gecoördineerde versie herziening voor voorlopige vaststelling, april 2011, Grontmij 
2 GRS, richtinggevend deel, Pagina 7  
3
 GRS, richtinggevend deel, Pagina 8 
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en hoofdontsluitingswegen zoals de E17, kent een ruimtelijk gefragmenteerde, doch sterke economische structuur, een directe en dynamische wisselwerking tussen 
werk- en woonsituatie, heeft relatief ruim uitgebouwde voorzieningen voor culturele, educatieve, sociale en sportactiviteiten en een eigen landschappelijke structuur.  
Deze identiteit is te behouden en te versterken door een geëigende fysiek-ruimtelijke en functioneel-ruimtelijke benadering, geïnspireerd door volgende krachtlijnen:  
 
Vrijwaren van de gemeentelijke dynamiek  
De dynamiek van Wielsbeke wordt vooral gedragen door een sterke industriële en ambachtelijke bedrijvigheid. De gemeente zal ernaar streven de eigen 
gemeentelijke dynamiek - zowel op het vlak van de bedrijvigheid (ambachtelijke, industriële en agrarische) als op demografisch vlak - op te vangen en alle kansen te 
gunnen, binnen de grenzen van de ruimtelijke draagkracht.  
  
Ruimte voor grootschalige, met de tijd mee gegroeide bedrijven  
Reeds decennia lang wordt Wielsbeke gekenmerkt door de aanwezigheid van geïsoleerde, met de tijd mee gegroeide, grootschalige bedrijven. Deze bedrijven 
bepalen voor een belangrijk deel het beeld van de gemeente en ze nemen bovendien een belangrijk aandeel van de gemeentelijke dynamiek voor hun rekening. Niet 
alleen zijn ze sterk bepalend voor de gemeentelijke tewerkstelling, ook is hun ruimtelijke impact groot (vervoersstromen, zowel van werknemers als van vrachtverkeer;  
ruimtelijk beeld; ...).  
Wielsbeke wil deze bedrijven blijvend kansen geven om te ontwikkelen, zonder de potentiële grenzen van hun groei uit het oog te verliezen. Hun groei moet in 
evenwicht zijn met de leefbaarheid van de kernen en de kwaliteit van de open ruimte.  
  
Ruimte voor kwaliteit  
Ruimte maken voor kwaliteit veronderstelt in de eerste plaats het streven naar een duurzame ruimtelijke ontwikkeling op basis van een werkbare en evenwichtige 
ontwikkeling van verschillende functies. Cruciaal in deze ontwikkeling is de kwaliteit van de fysiek-ruimtelijke condities. In die optiek wil de gemeente naast de zorg 
voor de leefbaarheid en de milieukwaliteit aandacht besteden aan de kwaliteit van het oudere woningpatrimonium, de bestaande en nieuwe publieke voorzieningen, 
de publieke ruimte en de beeldbepalende elementen op lokaal en intra lokaal niveau.  
  
Optimaliseren van de leefbaarheid en de eigenheid van de kernen  
De drie deelgemeenten, Wielsbeke, Sint-Baafs-Vijve en Ooigem hebben elk een eigen gezicht en een eigen karakter, die op hun beurt hun oorsprong vinden in de 
eigen genese. Ondanks hun specifiek karakter hebben ze gemeenschappelijk dat ze alle gelegen zijn aan een Leiemeander. Van dit ruimtelijk gegeven is ten volle 
gebruik te maken.  
Naast het benaderen van elke deelgemeente volgens zijn eigen identiteit, met respect voor de ruimtelijke draagkracht, is hun verankering aan de Leie te bevestigen 
om zodoende de kernen ruimtelijk te linken. Toekomstperspectieven inzake bovenlokale wegeninfrastructuur openen de weg om deze link effectief te realiseren en 
tegelijk de leefbaarheid in de kernen te optimaliseren.  
  
Voldoende kwalitatieve voorzieningen  
Ondanks de nabijheid van stedelijke gebieden als Waregem en Kortrijk, is het voor Wielsbeke noodzakelijk om het aanbod en de kwaliteit van de culturele, 
educatieve, sociale en sportvoorzieningen te verbeteren. De gemeente streeft ernaar voldoende primaire voorzieningen (convenience) op loop- of  
fietsafstand te hebben.”  
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FIG 5: GEWENSTE RUILTELIJKE STRUCTUUR VAN DE GEMEENTE WIELSBEKE, GRS, bron Grontmij 
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3.3.2. STRATEGISCHE RUIMTELIJKE PROJECTEN 
 
In Wielsbeke zijn een aantal ruimtelijke projecten gepland, die al dan niet verkeer zullen genereren. Zij hebben niet alleen invloed op het wegennet, maar vragen ook 
de nodige aandacht omtrent het fietsgebruik en het gebruik van het openbaar vervoer. 
 
De strategische ruimtelijke projecten zijn:  

• Voor het wonen wenst de gemeente 10 locaties te ontwikkelen met in totaal 412 bijkomende woningen. 

• Voor de uitbreiding van economische activiteiten zijn 4 locaties voorzien van in totaal 24.1 ha. In Ooigem wordt binnen de Kanaalzone West, de optimalisatie 
van de bestaande bedrijven door een nieuwe ontsluitingsweg voorzien. 

• In de dienstenzone Lobeek met 5 ha is, naast de Sporthal en een nieuwe loods voor de Technische Dienst, o.a. een ontwikkeling met kantoorachtige functies 
zoals notarissen, advocaten, winkelbedrijven, bijkomende sport- en vrijetijdfaciliteiten, J. mogelijk. 

• Met de vernieuwing van de site Hernieuwenburg met het gemeentehuis, sociaal huis, bibliotheek, politie en sportinfrastructuur en de site Den Aert en het 
André Demedtshuis aan de Leie worden deze locaties o.a. recreatieve en toeristische trekpleisters. Voor beide sites heeft de gemeente in een masterplan de 
nodige parkeerplaatsen en de aansluiting aan de fietsnetwerken voorzien. Beide sites zijn eveneens goed door De Lijn ontsloten. 

 
Na onderzoek van de ruimtelijke ontwikkelingen heeft de gemeente een visie uitgewerkt over de relatie van deze ruimtelijke ontwikkelingen met de verkeersnetwerken 
voor voertuigen, de wegen met  industriële ontsluitingsfunctie, het gewenste snelheidsbeleid en fietsnetwerken en de afbakening van de verblijfsgebieden. Deze 
komen ook in de andere hoofdstukken aan bod.  
 
3.3.3. GEWENSTE CATEGORISERING VAN HET WEGENNET 
 
De categorisering is opgebouwd vanuit de opties voor de stedenbouwkundige ontwikkeling van Wielsbeke en de huidige en gewenste verkeersinfrastructuur. 
 
Met de categorisering van de wegen streeft de gemeente ernaar het gebruik van de wegen af te stemmen op de door de categorisering aangegeven bestemming 
van deze wegen. Regelmatige evaluatie van de verkeersstromen is aangewezen. 
 
De verblijfsgebieden zijn af te bakenen volgens de categorisering en de routes voor vrachtverkeer. Het snelheidsregime moet aan de categorisering aangepast 
worden indien nodig. 
 
Het voorstel voor de geactualiseerde categorisering van de wegen in Wielsbeke is: 
 
Secundaire weg I: 
• N382 
 
Lokale wegen I, lokale verbindingswegen: 
• Het volledige traject van de N357 Rijksweg 
• N327 Wakkensesteenweg 
• R. de Ghellinckstraat en Breestraat  
• Stationstraat van N 382 tot aan Lobeekstraat, van Lobeekstraat tot de N357 is de Stationsstraat een lokale weg III 
• Ooigemstraat van N382 tot sas 
• Desselgemsestraat (vanaf de 1e Linie Regimentstraat richting Desselgem) 
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• Bavikhoofsestraat (vanaf de G. Gezellestraat richting Hulste) 
• Molenstraat (tussen de Boffonstraat en de Ooigemstraat) 
• Heirweg 
• Fabiolalaan 
• Verbindingsstraat 
 
Lokale wegen II met een ontsluitende functie: 
• Molenstraat tussen Boffonstraat en N357  
• Baron van der Bruggenlaan 
• Lobeekstraat 
• Wielsbeeksestraat 
• Bavikhoofsestraat  
• Desselgemsestraat 
• Oostrozebeeksestraat tussen Wielsbeeksestraat en Fabiolalaan 
 
Lokale wegen III  
• alle andere wegen zonder ruimere verkeersfunctie zoals woonstraten en landbouwwegen met een ontsluitende functie 
 
Lokale wegen met een industriële ontsluitingsfunctie zonder tonnagebeperking: 
• Wakkensteenweg (specifiek voor de ontsluiting van Balta) 
• R. de Ghellinckstraat en Breestraat (voor de ontsluiting van resp. Unilin Wielsbeke en Bospan) 
• Rijksweg, tussen het rondpunt met de Breestraat en de Molenstraat - Heirweg (specifiek voor de ontsluiting van Beaulieu) 
• Rijksweg tussen Wakkensteenweg en N43 Waregem 
• Oostrozebeeksestraat (tussen de Kanaalweg en de kruising met de Zwaantjesstraat) 
• Zwaantjesstraat tussen Oostrozebeeksestraat en Fabiolalaan en de nieuwe weg in het verlengde van de Zwaantjesstraat 
• Vaartstraat (parallel met het kanaal Roeselare-Leie) 
• Heirweg 
• Ooigemstraat 
• Molenstraat tot Boffonstraat 
• Pannenstraat 
• Hooiestraat richting Waregem N43 
 
plus de N382 als secundaire weg 
 
Wegen met tonnagebeperking 7.5T: 
• Zonale afbakening van de kern van Wielsbeke, Sint-Baafs- Vijve, de Stamphoek en de kern van Ooigem. De Rijksweg tussen de Wakkensesteenweg en de 

N43 is opgenomen voor de industriële ontsluitingsfunctie (van hoofdzakelijk Balta). 
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FIG 6: CATEGORISERING WEGEN 
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FIG 7: WEGEN MET EEN INDUSTRIËLE ONTSLUITINGSFUNCTIE 
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3.4. WERKDOMEIN B: GEWENSTE VERKEERSSTRUCTUUR PER VERVOERWIJZE 
 
3.4.1. VERBLIJFSGEBIEDEN EN VOETGANGERSVOORZIENINGEN 
 
De verblijfsgebieden zijn afgebakend in het duurzame mobiliteitsscenario. 
 
Samen met snelheidsremmende maatregelen (zone 30) beperken zich de voorzieningen voor voetgangers tot brede voetpaden en veilige oversteekplaatsen in het 
centrum, de woonwijken en de schoolomgevingen. 
 
Binnen een zone 30 blijft verkeer mogelijk. In de meeste straten zijn immers niet zozeer de intensiteiten van het autoverkeer problematisch, dan wel de snelheid van 
de wagens. En precies het drukken van de snelheid is het belangrijkste middel om de verkeersleefbaarheid te verhogen. Een zone 30 komt de leefbaarheid in het 
algemeen op verschillende manieren ten goede: naast de specifieke voordelen, vooral voor de beveiliging van de voetgangers en fietsers, heeft de lage snelheid van 
de wagens nog tal van andere positieve effecten, op het geluid, het verbruik van de auto, minder schadelijke uitlaatgassen, enz. 
 
Eén van de belangrijkste eisen in een zone 30 is dat de gewenste snelheid logisch moet zijn voor de autobestuurder. Het is ondertussen voldoende aangetoond dat 
een verkeersbord alleen de snelheid niet doet dalen. Infrastructurele maatregelen zijn dus vereist zodat de gewenste snelheid normaal gezien niet kan worden 
overschreden. Het inrichten van een zone 30 kan gebeuren door middel van relatief eenvoudige maatregelen die niet duur zijn, zoals plateaus, asverschuivingen, 
wegversmallingen, enz. 
 
Doordat op die manier de snelheid van het autoverkeer wordt gedrukt, bestaat er in een zone 30 geen behoefte meer aan afzonderlijke fietsvoorzieningen, waarvoor 
trouwens toch dikwijls de ruimte ontbreekt. 
 
In verblijfsgebieden staat de woonkwaliteit en de omgevingskwaliteit voorop. Door het afbakenen van de verblijfsgebieden wenst de gemeente: 

• De vervoerswijzekeuze te beïnvloeden ten voordele van het fietsgebruik en het te voet gaan. 

• De verblijfskwaliteit vaan het openbaar domein te verbeteren. 

• Knelpunten, zoals de oversteekbaarheid voor voetgangers wegwerken. 

• In de verblijfsgebieden de leefbaarheid te verbeteren. 
 
Op termijn kunnen de verblijfsgebieden dan uitgroeien tot zone 30-gebieden. 
 
Het hoofddoel van een zone 30 is het tot stand brengen van veilige verblijfsgebieden, met hoofdzakelijk plaatsgebonden verkeer. De aanwezigheid van doorgaand 
verkeer sluit zone 30-maatregelen echter niet uit. Verblijfsgebied moet hier ruim worden geïnterpreteerd. De aanwezigheid van een school, een grootwarenhuis, enz. 
mag geen beletsel vormen om in dit gebied een zone 30 uit te bouwen, integendeel zelfs. 
 
Concreet houdt dit in dat vooral aandacht zal gaan naar: 

• Schoolomgevingen; de veiligheid (en vooral het oversteken) ter hoogte van de scholen is de laatste jaren sterk verbeterd doordat er reeds verkeersplateaus 
aangelegd zijn.  

• Bij de verdere herinrichting van het centrum moeten voldoende brede voetpaden voorzien worden. 

• Een bijkomende maatregel is de herwaardering van de trage wegen in de verblijfsgebieden en het buitengebied. In Wielsbeke zijn verschillende ‘voetwegels’ 
aanwezig die met zeer beperkte maatregelen tot aangename, veilige en kortste voetgangers- en fietsverbindingen uitgebouwd kunnen worden. 
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FIG 8: VERBLIJFSGEBIEDEN 
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3.4.2. FIETSROUTENETWERK 
 
Naast het voetgangersverkeer is de fiets, weliswaar op iets langere afstanden (5 à 10 km), een duurzame vervoerswijze waaraan uitzonderlijke aandacht moet 
geschonken worden in het duurzame mobiliteitsbeleid van de gemeente. De fiets kan voor lokale verplaatsingen binnen de gemeente als volwaardig alternatief voor 
de auto dienen.  
 
Het fietsroutenetwerk streeft naar veilige fietsverbindingen van de woonbuurten naar het centrum van Wielsbeke, het buitengebied en de buurgemeenten. 
 
Wielsbeke kent verschillende fietsroutenetwerken: 
• het fietsroutenetwerk van het oude mobiliteitsplan, 
• het netwerk van het GRS, 
• het BFF, Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk, 
• het toeristische netwerk van Westtoer. 
 
In het voorstel worden deze samengevoegd en enkele aanpassingen voorgesteld. 
 
Uit het onderzoek blijkt dat Wielsbeke reeds over een fijnmazig netwerk voor voetgangers en fietsers beschikt. Het recreatieve netwerk is volledig. Toch wenst de 
gemeente een aanvulling op het noordelijke jaagpad van de Leie met aansluitingen op het jaagpad van het kanaal Roeselare – Leie. 
 
De gemeente zal de opname van een tracé ten noorden van de Leie in het lokale of provinciale fietsroutenetwerk verder onderzoeken. 
 
Bij realisatie van het fietsroutenetwerk wenst de gemeente een fietstunnel onder de Wielsbeeksestraat naast de 3-trapssluis en een fietsbrug tussen Ooigem en 
Beveren-Leie ter hoogte van de oude Leiearm (roterij). De uitbreiding van het BFF tussen de Leiebrug aan de Desselgemsestraat en de 3-trapssluis is door de 
Bestendige Deputatie op 10/12/2009 goedgekeurd. 
 
De noordelijke trakelweg langs de Leie zou ook best opgenomen worden in het BFF. Medegebruik van de jaagpaden of trakelwegen voor fietsers moet mogelijk 
blijven. De economische functie van de waterwegen moet volgens W&Z voorrang hebben. Medegebruik door fietsers is echter steeds mogelijk. De provincie streeft 
naar een multifunctioneel gebruik van het jaagpad, waarbij én de economische ontwikkeling én het gebruik van het jaagpad voor fietsers blijvend gecombineerd kan 
worden. 
 
De gemeente vraagt om de Heirweg op te nemen in het BFF (Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk). De Heirweg is de kortste verbinding tussen Wielsbeke en 
Wakken (Dentergem). De vraag voor opname van de Heirweg in het BFF werd door de Deputatie tot op heden niet weerhouden. 
 
Het BFF van de provincie wordt aangevuld met de volgende lokale fietsroutes: 
• Molenstraat - Heirweg 
• Bavikhoofsestraat - Wielsbeeksestraat - Ooigemstraat -Stationsstraat 
• Guido Gezellestraat van de Bavikhoofsestraat tot de Fabiolalaan 
• Vierlindenstraat - R. de Ghellinckstraat - Breestraat 
• W.B. Cartonstraat - Roterijstraat - Abeelestraat - Bossenstraat 
• Lobeekstraat - Kapellestraat - Schoolstraat 
• Kloosterdreef. 
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Het fietsroutennetwerk wordt aangevuld door trage wegen. 
 
Trage wegen zijn wegen die uitsluitend of grotendeels gebruikt worden door niet-gemotoriseerd verkeer. Hieronder vallen, naast sommige buurtwegen, ook 
bijvoorbeeld openbare jaagpaden, voetwegen en kerkwegels. 
 
Trage wegen zijn belangrijk omdat ze verschillende functies combineren:  

• trage wegen kunnen autoluwe verbindingen zijn tussen woonkernen, scholen, recreatiegebieden en andere attractiepolen binnen gemeenten; 

• trage wegen hebben ook een recreatieve functie voor wandelaars en fietsers; 

• trage wegen kunnen een belangrijke rol spelen in het verbinden van natuurgebieden; 

• tenslotte hebben ze ook een cultuurhistorische waarde: het zijn dikwijls relicten van oude wegen, waarlangs men historische elementen zoals kapelletjes 
aantreft. 

 
Een aantal trage wegen zijn reeds opgenomen in het toeristische netwerk, bv. in “De Vlaskoorde”. 
 
Nieuwe verbindingen worden oa. voorzien tussen de Hulstersestraat en de Guido Gezellestraat langs het sportcentrum Leieland, tussen het Ooigembos en de nieuwe 
brug over de Leie, verbinding 13° Liniestraat en de Leie, langs de oude Leiearm en het A. Demedtshuis en de Leie, tussen de Roterijstraat en de W. B. Cartonstraat 
langs De Vlasschaard, J 
 
Wielsbeke zal een beleid voeren voor het behoud en de (natuur technische) inrichting van de trage wegen en dit in concrete actieplannen uitwerken. 
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FIG 9: FIETSROUTENETWERK4  

                                                      
4
 Intussen is de omgeving van de 3-trapssluis opgenomen in het BFF en een start- en projectnota opgemaakt. 
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3.4.3. OPENBAAR VERVOERNETWERK 
 
Het behoud (en de uitbouw van een kwalitatief openbaar vervoernet is een essentieel onderdeel van een duurzaam mobiliteitsbeleid. Enerzijds biedt het een goed 
alternatief voor het maken van verplaatsingen met de auto. Anderzijds dient het ook een sociale functie door het bieden van een basismobiliteit, zodat iedereen over 
een minimaal vervoersaanbod beschikt. 
 
De basismobiliteit in Wielsbeke werd ingevoerd in 2005. In 2009 heeft de evaluatie van TTB gebruikers  geleid tot volgende conclusies voor Wielsbeke: 
• “In dit net ontbreken een aantal hoogwaardige lijnen: Roeselare - Kachtem - Izegem - Ingelmunster - Oostrozebeke - Wielsbeke - Waregem. 
• Het aanbodsniveau (aantal bussen) in de gemeenten Wielsbeke, is te laag; hier wordt niet of nauwelijks voldaan aan de geldende normen inzake 

basismobiliteit.” 
 
Deze visie is door De Lijn in de mobiliteitsvisie 2020 neergelegd. In het algemeen betekent dit: 
 
Voor de kwaliteitsvolle bereikbaarheid van stad en streek worden snelbussen en verbindende buslijnen ingezet. Op de relaties Tielt – Roeselare en Roeselare – 
Waregem worden snelbussen ingezet. De regionale ontsluitende buslijnen vormen nog een aanvulling op de spoorgebonden exploitatie en de verbindende buslijnen.  
 
Op het regionale niveau wil De Lijn kwaliteitsvol ontsluitend openbaar vervoer aanbieden tussen de kleinstedelijke gebieden, waarbij ook de tussenliggende (belang- 
rijke)haltes en attractiepolen worden bediend.  
 
Om dit te bereiken, zullen bepaalde regionale verbindingen gerealiseerd of geoptimaliseerd moeten worden. 
 
Met de in het Neptunusplan 2020 voorziene ontsluitende streeklijn Waregem - Wielsbeke - Dentergem - Tielt en de snelbus Roeselare - Wielsbeke - Waregem zal de 
bereikbaarheid van de stations Roeselare, Tielt en Waregem verbeteren.  
 
De Lijn wil haar aanbod de komende jaren verder verbeteren via netmanagement. De concrete opties voor Wielsbeke zijn momenteel niet duidelijk. 
 
De gemeente Wielsbeke wenst in elk geval, dat de dienstverlening niet afgebouwd wordt en bijkomende zones voor economische activiteiten en de kantoor- en 
dienstenzone Lobeek door De Lijn bediend worden. De gemeente zal zelf een bedrijfsvervoerplan opstellen en bedrijven ondersteunen bij het opstellen van een 
bedrijfsvervoerplan. 
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FIG 10: HUIDIG OV AANBOD VAN DE LIJN, BASISMOBILITEIT  
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FIG 11: MOBILITEITSVISIE 2020, snelbus, verbindende en ontsluitende streeklijnen Wielsbeke 
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3.4.4. HERINRICHTING VAN WEGEN 
 
De volgende jaren zijn binnen de meerjarenplanning van Wielsbeke een aantal concrete infrastructuurprojecten voorzien of al in uitvoering: 
 
OOIGEM 
Bavikhoofsestraat vak Leopold III-laan - grens Bavikhove ter hoogte van August Marinplein 
Nieuwe ontsluitingsweg bedrijvenzone Zwaantjeshoek, nieuwe parallelweg langs kanaal plus Zwaantjesstraat tot Fabiolalaan ( Kanaalzone West) 
Wielsbeeksestraat tussen sas en rotonde centrum  
Fietspaden Fabiolalaan – Oostrozebeeksestaat 
Dorpskern Ooigem,  
Oostrozebeeksestraat, Bavikhoofsestraat, Desselgemsestraat, Wielsbeeksestraat 
Aansluiting Verbindingsstraat met N382 
Fietspaden 3 trapsluis (fietstunnel en brug) 
 
WIELSBEKE 
N382, tussen R. de Ghellinckstraat – grens Oostrozebeke 
Ooigemstraat, tussen sas en rotonde N382 
Breestraat - R. de Ghellinckstraat, tussen N382 en grens Oostrozebeke 
Rijksweg N357, gecombineerd dossier met Oostrozebeke 
Heirweg, tussen Bossenstraat en N327 
Waterstraat 
Dorpskern Wielsbeke, Baron Van der Bruggenlaan 
Tunnel Molenstraat - N382 
 
SINT-BAAFS-VIJVE  
Dorpskern Sint-Baafs-Vijve, Rijksweg, Leiestraat, Sint-Bavostraat 
Fietsroute Leie langs het A. Demedtshuis 
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FIG 12: MAATREGELEN DOORTOCHTEN  

 
 
 
3.4.5. SNELHEIDSBELEID 
 
Samenhangend met de wegencategorisering en op basis van de snelheidsmetingen kiest de gemeente voor volgend snelheidsbeleid: 

• hoofdwegen: 120 km/u 

• primaire wegen: 90 km/u of 70 km/u 

• secundaire wegen70 km/u buiten de bebouwde kom en 50 km/u binnen de bebouwde kom 

• lokale wegen: 70 km/u buiten de bebouwde kom en 50 km/u binnen de bebouwde kom 

• 30 km/u: schoolomgevingen en afgebakende zones. 
 



 

MOBILITEITSPLAN WIELSBEKE BELEIDSPLAN  

 

 

41 

 

 
 

FIG 13: SNELHEIDSREGIMES 
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3.4.6. PARKEERBELEID 
 
De huidige parkeerdruk in Wielsbeke is beperkt. Uitbouw van extra parkeervoorzieningen is niet aan de orde, met uitzondering van de nieuwe sporthal in de 
Lobeekstraat en Den Aert. Bij bouwprojecten zal door een gemeentelijke parkeernorm afwenteling van bewonersparkeren op het openbare domein vermeden worden. 
 
De gemeente zal in een parkeersignalisatieplan de parkeerplaatsen aangeven en de routes daar naartoe signaleren. 
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3.5. WERKDOMEIN C: ONDERSTEUNENDE EN FLANKERENDE MAATREGELEN 
 
Ondersteunende en flankerende maatregelen beïnvloeden het mobiliteitsgedrag. Dit zijn geen afzonderlijke maatregelen maar moeten samenhangend en 
geïntegreerd op elkaar afgestemd worden. Naast infrastructurele maatregelen dragen deze zo bij tot meer duurzame verplaatsingen. 
 
3.5.1.  VERVOERSMANAGEMENT MET BEDRIJVEN, DIENSTEN, SCHOLEN EN EVENEMENTEN 
 
De gemeente zal zoals in het verleden de scholen verder ondersteunen bij het opstellen van een schoolvervoersplan en sensibiliserende acties. Verder werkt men 
samen met de provincie om bij bedrijven en in de eigen administratie bedrijfsvervoersplannen en duurzame verplaatsingen te bevorderen. 
 
In uitvoering van het plan voor de routes zwaar vervoer zal een bewegwijzeringsplan samen met de bedrijven opgesteld worden. 
 
3.5.2.  TARIFERING 
 
De gemeente zal geen bijkomende initiatieven nemen om het derde betalersysteem uit te breiden. Er zal wel verder aan de promotie van het openbaar vervoer 
gewerkt worden. 
 
3.5.3.  ALGEMENE SENSIBILISERING 
 
De algemene sensibiliseringscampagnes uit het verleden worden gecontinueerd:  
met ‘belgerinkel naar de winkel, 10.000 stappen, ik Kyoto, kaart toeristische routes, verkeerscontroles politie, J..  
 
Bijkomende maatregelen kunnen zijn: 
• Stimuleren van het openbaar vervoergebruik 
• Halteaccommodatie 
• Stimuleren van het fietsgebruik 
• Actieplan veilige schoolomgeving 
• Gemachtigde opzichters  
• Actie nieuwe bewoners  
• Fietsstallingen 
• Mobiliteitsadvies bij toeristische info  
• Mobiliteitsplan evenementen 
• Bedrijfs- en schoolvervoersplannen 
• Flankerende maatregelen m.b.t. parkeren 
• Communicatie over de bereikbaarheid van Wielsbeke bv. minder hinder maatregelen bij werken. 
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3.5.4. BEWEGWIJZERING 
 
Met de Provincie, het Vlaams gewest en de WVI zal het routeplan voor het zwaar vervoer door aangepaste signalisatie uitgevoerd worden. 
 
3.5.5.  HANDHAVING 
 
Het huidige handhavingsbeleid binnen de politiezone wordt continu opgevolgd, bij de jaarlijkse evaluatie van het mobiliteitsplan betrokken en gecommuniceerd. 
 
3.5.6.  MONITORING EN EVALUATIE 
 
Conform de richtlijnen zal om de vijf jaar een sneltoets worden uitgevoerd. Zowel het voortgangsrapport als de sneltoets dienen door de GBC, in samenwerking met 
alle bij de GBC betrokken partners, te gebeuren. 
 
De mobiliteitsambtenaar staat in voor de monitoring en evaluatie/opvolging van de acties van het mobiliteitsplan. 
 
3.5.7. OVERLEG 
 
De gemeente zal verder samen met de buurgemeenten grensoverschrijdende mobiliteitsaspecten overleggen. Verder worden maatschappelijke actoren en de 
bewoners bij de uitvoering van het mobiliteitsbeleid betrokken, oa. bij herinrichtingsprojecten en wegeniswerken. 
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4. ACTIEPROGRAMMA 
 
De volgende tabel geeft een overzicht van de geplande maatregelen om het mobiliteitsplan uit te voeren. Er wordt daarbij een indicatie gegeven van de termijn 
waarbinnen de ingreep gepland wordt, samen met een eerste raming van de kostprijs. 
 
Telkens wordt de verantwoordelijke partner aangeduid. 
 
Het actieprogramma wordt opgebouwd op basis van de 3 werkdomeinen: 
Werkdomein A: ruimtelijke ontwikkelingen en hun beleidseffecten,  
Werkdomein B: netwerken,  
Werkdomein C: ondersteunende maatregelen. 
 
Per actie wordt aangegeven: 
nummer van de actie;  
inhoud van de actie;  
locatie van de actie;  
tijdshorizon;  
korte termijn KT (0 -3 jaar);  
middellange termijn MLT (4 -6 jaar);  
lange termijn LT (+6 jaar tot 10 jaar);  
initiatiefnemers;  
betrokken partners;  
kostenraming: voor (minimaal de) KT-acties, met een eindtotaal KT;  
hoofddoelstelling waarin de actie kadert;  
prioriteit: hoog, gemiddeld of laag 
 

NR ACTIE LOCATIE DOELSTELLING TIMING RAMING € PRIORITEIT INITIATIEF-
NEMER 

PARTNERS 

WERKDOMEIN 
A 

        

A1 GRS   Lopend 
project 

-- -- Gemeente   

A2  Realisatie 
Hernieuwenburg 

Kern 
Wielsbeke 

Verkeersleefbaarheid 
Toegankelijkheid 
Bereikbaarheid 

Lopend 
project 

-- -- Gemeente  

A3  Realisatie 
woonprojecten Sint-
Baafs-Vijve 

Sint-Baafs-
Vijve 

Verkeersleefbaarheid 
Verkeersveiligheid  

Lopend 
project 

-- -- Gemeente Privé  

A4  Realisatie 
woonprojecten 
Wielsbeke 

Wielsbeke Verkeersleefbaarheid 
Verkeersveiligheid 

Lopend 
project 

-- -- Gemeente Privé 
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A5 Realisatie 
woonprojecten 
Ooigem 

Ooigem Verkeersleefbaarheid 
Verkeersveiligheid 

Lopend 
project 

-- -- Gemeente Privé 

A8  Realisatie 
dienstenzone Lobeek 

Kern 
Wielsbeke 

Bereikbaarheid 
Toegankelijkheid 

Lopend 
project 

-- -- Gemeente Privé  
WVI 

 Realisatie 
bedrijvenzones 

Wielsbeke 
Ooigem Sint-
Baafs-Vijve 

 Lopend 
project 

  Gemeente Privé  
WVI 

WERKDOMEIN 
B 

        

B1 OOIGEM Bavikhoofsestraat vak 
Leopold III-laan - 
grens Bavikhove ter 
hoogte van August 
Marinplein 

Ooigem Verkeersleefbaarheid 
Verkeersveiligheid 

KT 2.000.000 Hoog  Gemeente -- 

B2  Nieuwe 
ontsluitingsweg 
bedrijvenzone 
Zwaantjeshoek, 
nieuwe parallelweg 
langs kanaal plus 
Zwaantjesstraat tot 
Fabiolalaan 
(Kanaalzone West) 

Ooigem Toegankelijkheid 
Bereikbaarheid 

KT 4.000.000 Hoog  Gemeente AWV 
Fietsfonds  

B3 Wielsbeeksestraat 
tussen sas en rotonde 
centrum 

Ooigem Verkeersleefbaarheid 
Verkeersveiligheid 

MLT -- Gemiddeld  Gemeente -- 

B4 Fietspaden 
Fabiolalaan – 
Oostrozebeeksestaat 

Ooigem Verkeersveiligheid 
Verkeersleefbaarheid 

KT Zie B2 Hoog  Gemeente AWV 
Fietsfonds 

B5 Dorpskern Ooigem Ooigem Verkeersleefbaarheid 
Verkeersveiligheid 

LT -- Laag   Gemeente  

B6 Oostrozebeeksestraat, 
Bavikhoofsestraat, 
Desselgemsestraat, 
Wielsbeeksestraat 

Ooigem Verkeersleefbaarheid 
Verkeersveiligheid 

LT -- Laag  

  

Gemeente  

B7 Aansluiting 
Verbindingsstraat met 
N382 

Ooigem Toegankelijkheid 
Bereikbaarheid 

KT Zie B2 Hoog  Gemeente AWV 

B8 Fietspaden 3 trapsluis 
(fietstunnel en brug) 

Ooigem Verkeersleefbaarheid 
Verkeersveiligheid 

KT 550.000 Hoog  Gemeente AWV 
Fietsfonds 
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B9 WIELSBEKE N382, tussen R. de 
Ghellinckstraat – grens 
Oostrozebeke 

Wielsbeke Verkeersleefbaarheid 
Verkeersveiligheid 
Bereikbaarheid 

Lopend 
project  

-- --  Gemeente AWV 

B10 Ooigemstraat, tussen 
sas en rotonde N382 

Wielsbeke Verkeersleefbaarheid 
Verkeersveiligheid 
Bereikbaarheid 

Lopend 
project  

-- -- Gemeente  

B11 Breestraat - R. de 
Ghellinckstraat, tussen 
N382 en grens 
Oostrozebeke 

Wielsbeke Verkeersleefbaarheid 
Verkeersveiligheid 
Bereikbaarheid 

Lopend 
project  

-- -- Gemeente  

B12 Rijksweg N357, 
gecombineerd dossier 
met Oostrozebeke 

Wielsbeke Verkeersleefbaarheid 
Verkeersveiligheid 
Bereikbaarheid 

MLT -- Gemiddeld  Gemeente  

B13 Heirweg, tussen 
Bossenstraat en N327 

Wielsbeke Verkeersleefbaarheid 
Verkeersveiligheid 

MLT -- Gemiddeld  Gemeente Fietsfonds? 

B14 Waterstraat Wielsbeke Verkeersleefbaarheid 
Verkeersveiligheid 

MLT -- Gemiddeld  Gemeente  

B15 Dorpskern Wielsbeke, 
Baron Van der 
Bruggenlaan 

Wielsbeke Verkeersleefbaarheid 
Verkeersveiligheid 

MLT -- Gemiddeld  Gemeente  

B16 Tunnel Molenstraat - 
N382 

Wielsbeke Verkeersleefbaarheid 
Verkeersveiligheid 

MLT -- Gemiddeld  Gemeente AWV 

B17 SINT-
BAAFS-VIJVE  

Dorpskern Sint-Baafs-
Vijve, Rijksweg, 
Leiestraat, Sint-
Bavostraat 

Sint-Baafs-
Vijve 

Verkeersleefbaarheid 
Verkeersveiligheid 

MLT -- Gemiddeld  Gemeente AWV 

B18 Fietsroute Leie langs 
het A. Demedtshuis 

Sint-Baafs-
Vijve 

Verkeersleefbaarheid 
Verkeersveiligheid 
Toegankelijkheid 

MLT -- Gemiddeld  Gemeente Fietsfonds? 

WERKDOMEIN 
C 

        

C1  Stimuleren van het 
openbaar 
vervoergebruik 

 Toegankelijkheid 

 

Door-
lopend 

-- Gemiddeld De Lijn Gemeente 

C2 Halteaccommodatie  Toegankelijkheid  Door-
lopend 

-- Hoog  Gemeente De Lijn  

C3 Stimuleren van het 
fietsgebruik 

 Verkeersleefbaarheid 
Verkeersveiligheid 

Door-
lopend 

-- Hoog  Gemeente AWV 
Provincie 

C4 Actieplan veilige 
schoolomgeving 

 Verkeersleefbaarheid 
Verkeersveiligheid 

Door-
lopend 

 Hoog  Gemeente Scholen 
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C5 Gemachtigde 
opzichters 

 Verkeersleefbaarheid 
Verkeersveiligheid 

Door-
lopend 

-- Gemiddeld Gemeente scholen 

C6 Actie nieuwe 
bewoners 

 Verkeersleefbaarheid 
Verkeersveiligheid 

Door-
lopend 

-- Gemiddeld Gemeente De Lijn 

C7 Fietsstallingen  Toegankelijkheid  Door-
lopend 

-- Gemiddeld Gemeente  

C8 Mobiliteitsadvies bij 
toeristische info 

 Toegankelijkheid 

 

Door-
lopend 

 Gemiddeld Gemeente  

C9 Mobiliteitsplan 
evenementen 

 Bereikbaarheid Door-
lopend 

-- Gemiddeld Gemeente Privé  

C10 Bedrijfs- en 
schoolvervoers-
plannen 

 Bereikbaarheid Door-
lopend 

 Gemiddeld Bedrijven 
Scholen  

Gemeente 

C11 Flankerende 
maatregelen m.b.t. 
parkeren 

 Bereikbaarheid Door-
lopend 

 Gemiddeld Gemeente  

C12 Communicatie over de 
bereikbaarheid van 
Wielsbeke bv. minder 
hinder maatregelen bij 
werken 

 Bereikbaarheid Door-
lopend 

 Hoog  Gemeente Bedrijven  

 
TABEL 1: ACTIEPROGRAMMA 

 
 
Alle partners kunnen zich vinden in het voorgestelde actieprogramma. De gemeente Wielsbeke en de andere partners zullen of hebben reeds de nodige kredieten 
voor de acties op korte termijn gebudgetteerd. De budgeten voor de middellange en lange termijn zijn afhankelijk van de geëigende beslissings- en 
investeringskanalen van de partners. 
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5. TAAKSTELLINGEN 
 
In de verkenningsnota werden voor de geselecteerd thema’s een aantal taakstellingen geformuleerd. In onderstaande tabel wordt aangegeven in hoeverre deze 
taakstellingen ook effectief in het beleidsplan aan bod kwamen.  
 

UIT TE WERKEN THEMA RELATIE MET 
ANDERE THEMA’S 

TAAKSTELLING TAAKSTELLING  
GEHAALD 

RUIMTELIJKE ONTWIKKELINGEN    

afstemmen ruimtelijke ontwikkeling op gebruik 
verkeersnetwerken (regionaal en lokale bedrijventerreinen), 
bereikbaarheid hoofdwegennet 

ruimtegebruik en 
milieu 

mobiliteits- en milieu-impact 
verkeer 

OK 

NETWERKEN    

bovenlokale ontsluiting van vrachtverkeer via de N382 en E17, 
regionale routes vrachtverkeer  

wegencategorisering afstemmen ruimtelijke 
ontwikkeling op gebruik 
verkeersnetwerken, 
bereikbaarheid 
hoofdwegennet  

OK 

oost - west relatie vrachtverkeer doorheen Wielsbeke  wegencategorisering afstemmen ruimtelijke 
ontwikkeling op gebruik 
verkeersnetwerken, 
bereikbaarheid 
hoofdwegennet 

OK 

openbaar vervoer naadloos reizen  bereikbaarheid stations en 
buurgemeenten 

MOBILITEITSVISIE 
2020 

fiets- en voetgangersnetwerk trage wegen, 
evalueren en verder 
uitwerken van het 
fietsroutenetwerk 

integratie trage wegen in 
voet- en fietsnetwerk 

OK 

bevorderen van duurzaam schoolverkeer volgens STOP – 
principe (STOP = stappen, trappen, openbaar vervoer, privé 
vervoer) 

voet- en fietsnetwerk, 
openbaar vervoer, 
verkeersveiligheid 
schoolomgevingen 

duurzaam schoolverkeer,  
beïnvloeden model-split 

OK 

snelheidsplan verkeersveiligheid en  
-leefbaarheid 

aangepast snelheidsplan 
aan verkeersomgeving 

OK 
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PARKEERBELEID    

parkeerbeleidsplan ruimtelijke 
ontwikkeling en 
projecten in de kern 
van Wielsbeke 
 

parkeerverordening en  
–beleid,  
signalisatie 

geen aanpassingen 
parkeerbeleid  
noodzakelijk 

FLANKERENDE MAATREGELEN    

flankerende maatregelen overkoepelend beleidsondersteunend, 
sensibilisering  

OK 

 
TABEL 2: TAAKSTELLINGEN 

6. ORGANISATIE 
 
6.1. PARTICIPATIETRAJECT  
 
Door de gemeenteraad werd in zitting van 7 juli 2010 het participatietraject vastgelegd. 
 
“Gelet op het collegebesluit van 5 februari 2010 waarbij wordt voorgesteld om de participatie van de bevolking bij de opmaak van het mobiliteitsplan als volgt te 
organiseren: 

• Het beleidsplan zal uitgebreid toegelicht worden in een openbare zitting van de gemeenteraad. 
• De bevolking zal geïnformeerd worden door een artikel in het gemeentelijk informatieblad en op de gemeentelijke website met de mogelijkheid tot inzage van 

het beleidsplan en tot het indienen van opmerkingen.” 
 
Tijdens het participatietraject werden volgende opmerkingen geformuleerd: 
 
13 gelijklopende bezwaarschriften ivm. de Verbindingsstraat: 

• “Hoge verkeersintensiteiten in hun straat. 
• Veiligheidsgevoel in de straat. 
• Geluidshinder en hinder aangaande stof. 
• Suggestie om het vrachtverkeer langs N382 te laten omrijden tot in Ingelmunster om dan via kanaal te komen naar Ooigem.” 

 
1 bezwaarschrift ivm. de kanaalzone Ooigem: 

• “toegang bedrijventerrein aan kanaalbrug. 
• Verkeer langs Fabiolalaan.” 

 
Het college heeft intussen besloten het beleidsplan ongewijzigd te laten.  
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6.2. AANPASSINGEN ANDERE BELEIDSPLANNEN 
 
Omwille van de gelijktijdig verlopende planprocessen van het GRS en het mobiliteitsplan zijn deze onderling op elkaar afgestemd.  
 
Het mobiliteitsplan suggereert Wielsbeke een aanvulling van het BFF. 
 
De noordelijke trakelweg langs de Leie zou ook best opgenomen worden in het BFF. Medegebruik van de jaagpaden of trakelwegen voor fietsers moet mogelijk 
blijven. De economische functie van de waterwegen moet volgens W&Z voorrang hebben. Medegebruik door fietsers is echter steeds mogelijk. De provincie streeft 
naar een multifunctioneel gebruik van het jaagpad, waarbij én de economische ontwikkeling én het gebruik van het jaagpad voor fietsers blijvend gecombineerd kan 
worden. 
 
De gemeente vraagt om de Heirweg op te nemen in het BFF (Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk). De Heirweg is de kortste verbinding tussen Wielsbeke en 
Wakken (Dentergem). De vraag voor opname van de Heirweg in het BFF werd door de Deputatie tot op heden niet weerhouden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brugge, 3 september  2012  
 
U. Keppler, dipl.ing.sted. 
 
 

BIJLAGEN  
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