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I N L E I D I NG E N AG E N D A
Volgende agendapunten worden behandeld:

Statuten en huishoudelijk reglement mobiliteitsraad (doelstellingen, werking, samenstelling)

Toelichting huidig en toekomstig mobiliteitsbeleid:
o Nieuw kader voor mobiliteitsbeleid sinds 2019: decreet basisbereikbaarheid
o Huidige partners in mobiliteitsprojecten (projectstuurgroep)
o Werking vervoerregio Midwest – opmaak regionaal mobiliteitsplan
o Lokaal mobiliteitsplan
o Lopende projecten
De secretaris licht het huidig mobiliteitsbeleid toe d.m.v. een presentatie. De presentatie werd als bijlage bij
dit verslag gevoegd. Voorafgaandelijk werd aan alle leden de statuten, het huishoudelijk reglement en de
bijhorende gemeenteraadsbeslissingen overgemaakt.

TO E L I C H TI N G M O BI L I TE I TS B E L E I D
Mevr. Delesie geeft bij de kaart ‘lokale fietsnetwerken’ in het lokaal mobiliteitsplan aan dat fietsers bij
voorkeur gebruik maken van wegen die autoluw zijn (concept ontvlechting), in tegenstelling tot de
(verbindings)wegen die in het lokaal mobiliteitsplan zijn aangeduid als lokale fietsroute. De secretaris
verduidelijkt dat dit concept zeker verder bekeken kan worden in kader van de herziening van het lokaal
mobiliteitsplan. Bijvoorbeeld de nieuwe tunnel onder de Expresweg t.h.v. de Molenstraat zou aanleiding
kunnen geven tot het schrappen van een aantal parallelle verbindingen als lokale fietsroute die frequent
worden aangedaan door gemotoriseerd verkeer. Waarschijnlijk zal niet voor alle te maken fietsverbindingen
tussen de verschillende dorpen in Wielsbeke en buurgemeentes een valabel autoluw alternatief beschikbaar
zijn.
Dhr. Vandewiele is verwonderd dat de Rijksweg als bovenlokale functionele fietsroute is aangeduid, gezien
hier op vandaag buiten de bebouwde kom slechts aan één zijde een fietspad aanwezig is. Hier is dan ook
al eens een dodelijk ongeval gebeurd. De secretaris licht toe dat hier al geruime tijd een fietsfondsdossier
lopende is in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer met als doelstelling het aanleggen van veilige
fietsinfrastructuur (initiatiefnemer: AWV; wegbeheerder).
Er wordt tevens aangegeven dat als alternatief voor het naar voor schuiven van de autoluwe routes als
lokale fietsroute, op bepaalde wegen het autoverkeer kan teruggedrongen worden ten voordele van meer
ruimte voor fietsers.
Mevr. Delesie en dhr. Planckaert vinden de frequentie van vergaderen, namelijk minimaal 2x per jaar, vrij
laag. Zeker in deze opstartfase kan het aangewezen zijn om frequenter te vergaderen.
Deze opmerking zal intern teruggekoppeld worden met het college.
De volgende mobiliteitsraad zal plaatsvinden op dinsdag 22 maart om 19u in OC Leieland

O V E R I G E V R AG E N
Mevr. Delesie vraagt zich af of er werkgroepen rond bepaalde thema’s kunnen opgericht worden. De
secretaris verduidelijkt dat in de statuten (artikel 12) is opgenomen dat dit zeker mogelijk is. Dit kan op de
volgende mobiliteitsraad verder besproken worden.
Mevr. Delesie stelt verder dat op dit ogenblik de communicatiekanalen van de gemeente om
mobiliteitsproblemen te melden niet volledig duidelijk zijn. Dhr. Vandewiele beaamt dat er niet steeds een
antwoord door de gemeente wordt geformuleerd op zijn vragen. De secretaris en voorzitter nemen deze
opmerking mee, er zal een algemeen e-mailadres opgericht worden waarnaar vragen omtrent
mobiliteitskwesties kunnen gestuurd worden. Ook eventuele suggesties voor mogelijke agendapunten
vanuit de leden van de mobiliteitsraad kunnen naar dit e-mailadres gestuurd worden. Dit e-mailadres zal via
verschillende communicatiekanalen van de gemeente kenbaar gemaakt worden aan de inwoners van
Wielsbeke. De secretaris verduidelijkt dat de oprichting van de mobiliteitsraad ook als doel heeft een vlottere
doorstroming van vragen teweeg te brengen en (het al dan niet) behandelen ervan te kunnen toelichten.
Ondertussen werd het e-mailadres mobiliteit@wielsbeke.be aangemaakt. Algemene vragen,
probleempunten die te maken hebben met verkeer of mobiliteit en mogelijke agendapunten voor de
mobiliteitsraad kunnen naar dit e-mailadres gestuurd worden.
De vraag wordt gesteld hoe de uitnodiging van de variabele leden zal gebeuren, alsook de selectie van
agendapunten. De secretaris zal (in samenspraak met de voorzitter) een inschatting maken welke
agendapunten relevant zijn om te bespreken op de Mobiliteitsraad. Op basis van de geselecteerde
agendapunten zal de secretaris inschatten welke variabele leden het best uitgenodigd moeten worden. Alle
leden zullen echter steeds op de hoogte worden gebracht van het samenkomen van de mobiliteitsraad. Ook
als variabele leden willen aansluiten op de mobiliteitsraad terwijl deze aanvankelijk geen uitnodiging hebben
ontvangen, zal hier pragmatisch mee omgegaan worden en zal dit geen probleem zijn. Ook omtrent de
agendapunten wordt ernaar gestreefd zo transparant mogelijk te communiceren waarom bepaalde
suggesties bijvoorbeeld niet weerhouden werden als agendapunt.

