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Verslag:

Doel & Kader van werkgroep
•
•
•
•

Toelichting bij het doel van de werkgroep.
Kennismaking
Toelichting bij de resultaten van de enquête specifiek met betrekking tot het thema van de
werkgroep.
Aanreiken van verschillende informatiebronnen.

In de werkgroepen zal er hard gewerkt worden aan een combinatie van concrete maatregelen
(op korte termijn), principes en doelstellingen (op lange termijn) die bij het einde van de
werkgroep meegenomen zullen worden in het beleid.
Vanuit de burger voorzien we voldoende aanwezigheid van geëngageerde inwoners van
Varsenare. Vanuit de politiek zal er een draagvlak zijn doordat elke fractie de kans krijgt 1
persoon af te vaardigen in de werkgroep.
Zo moeten we ertoe komen dat de standpunten en voorstellen die geconcretiseerd zullen
worden het draagvlak hebben dat ze nodig hebben om gerealiseerd te kunnen worden.

Thema’s en Topics die binnen deze werkgroep besproken zullen worden:

FIETS-SCHOOL
1) Fietsroutes (lokaal, bovenlokaal, recreatief, knooppunten)
o Fietsplan Brugge met aanduiding bovenlokale fietsroutes (Zandstraat/ Doornstraat)
o Fietsrouteplanners knooppunten
o Groene Gordel Brugge
o Fietsroutes vanuit de wijken koppelen aan bestaande & verloren gegane trage wegen
o ‘zwarte’ punten op de fietsroutes en oplossingen hiervoor uitwerken
o Comfort fietspaden : Must have & Nice to have checklist opmaken
o Fietser moet altijd ‘rechtdoor’ kunnen rijden (vb. kruispunten, wegversmallingen)
o Aantrekkelijk maken om te fietsen (Eyecatchers, avontuur, toegankelijk)
o Aandacht voor spoorwegovergangen/ Oversteekplaatsen Gistelsteenweg
o 2richtingsverkeer fiets waar mogelijk overwegen

o
o
o

Brug/Tunnel om zwarte punten weg te werken
Oversteekplaatsen met ‘drukknop’ om rood licht te genereren en veilige oversteek te
garanderen
Rekening houden met bakfiets/elektrische fiets

2) Fietsstraten
o Opvolgen pilootproject scholen
o Voorbeelden van goed werkende fietsstraten
o Waar is een fietsstraat een oplossing en waar niet?
o Fietssuggestiestroken? Voor/Tegen

3) Trage wegen
o Trage wegen herontdekken
o Plannetjes opzoeken van oude en verloren gegane trage wegen
o Gebruik trage wegen nakijken bij opmaken ‘schoolroutes’ vanuit wijken
o Identificatie schoolroutes met ‘kleur’ of ‘bordjes’
o Comfort trage wegen mits kleine investeringen opwaarderen
o Kwaliteit voetpaden (drempel, doorgangen, hellingsgraad, ..)
4) Fietsenstallingen
o Parkeren fietsen in centrum: ruimte, overdekt, veilig
o Oplaadpunten fiets
o Fietspompen
o Rustpunten groepen fietsers (recreatief)
o Fietsen parkeren bij bushaltes
o Bakfiets/elektrische fiets: infrastructuur?

5) Schoolomgeving-Schoolstraten- parkeren aan school
o Educatieproject 4/5/6e leerjaar?
o Smiley-borden (digitaal) in schoolomgeving
o Educatieve schoolroutes vastleggen (fiets/trage wegen)
o Ingangen school opdelen? (fiets –auto’s)
o Kiss & Ride
o Fietskaravaanprojecten op touw zetten om fietsen te stimuleren richting school
vanuit de wijken
o Stroomlijnen ochtendspits door duidelijke route voor wagens in schoolomgeving en
vb. kinderen verzamelen op SPC en dan te voet naar school

Voorbereiding:

1. Volgende sessie 27/11: “Durf dromen”
a. Focus op ‘wilde dromen’: denk volledig out of the box over alle onderwerpen en
maak plannetjes + denk ook aan het creëren van ruimte voor activiteiten + ideeën
mogen zeker overlappen met de 2 werkgroepen.
b. Politici: doorgeven van alle nieuwe projecten die op stapel staan zodat daarmee
rekening kan gehouden worden.
c. Focus op ‘bronverzameling’: zoek inspiratie op:
i. www.tragewegen.be
ii. Provincie West-Vlaanderen
iii. Brugge
iv. Stad Deinze
v. Kortrijk-Mechelen
vi. Routeplanners knooppunt fietsroutes
vii. Etc…
d. Zoek inspiratie op en deel die in de groep.
e. Zoek Quick Wins in de omgeving (vb. extra zebrapad, verlichtingspaal, spiegel):
i. Lijst die op met foto en argumentatie
2. Sessie december 18/12: “Fiets Trajecten”
Daar gaan we aan de slag met focus op de fiets en vooral de fietsroutes (bovenlokaal,
vanuit de wijken en koppeling aan fietsknooppunten + identificeren
opportuniteiten).

