
Bijlage 1: Voorstellen uit buurt na oproep tot voorstellen van 29 januari 

 

 

Het is natuurlijk zo dat ook de Reigerstraat zwaar getroffen wordt door de werken 

aan het station. 

Veel en te snel verkeer.. zware vrachtwagens etc. 

 

Zone 30 is trouwens heel slecht of helemaal niet aangeduid.. 

 

De staat van het wegdek is natuurlijk ook slecht (en verslechtert nog), 

dat geldt uiteraard ook voor Maaltebruggestraat, Tuinwijklaan etc. 

 

Eigenlijk zou de Sint-Denijslaan (ter hoogte van ingang station) terug open 

moeten voor het verkeer.. nu wordt die helemaal geclaimd door de aannemers 

van de werken; er zijn wel grenzen aan het 'algemeen belang'…. 

 

Misschien moeten er nu ook meer prikacties, ludieke acties gevoerd worden met de wijk; 

pers mobiliseren? De affiche-campagne is natuurlijk een stap in de goede richting.. 

Maar soms moet het wel drastischer, al dan niet met goedkeuring van de politie.. 

 

Voor het dossier VLM zou ik suggereren om toch ook de Vlaamse bouwmeester te 

contacteren: hoe kan dit gekaderd worden in een breed stedenbouwkundig plan/visie?? 

Gevaar voor grootschaligheid.. bouwpromotoren etc. 

 

 
Hier enkele bemerkingen ivm verkeersproblematiek in onze wijk. 
  
*Vooreerst, Congreslaan is zone 30, signalisatie geverfd op straat. 
Er zouden beter voor alle duidelijkheid verkeersborden geplaatst worden in straten waar deze beperking 
geldig is. 
Er wordt zo goed als niet aan deze snelheidsbeperking gehouden door het doorgaand verkeer. 
Onafhankelijkheidslaan,Congreslaan, De Smet de Naeyerlaan worden gebruikt om 'snel een hoek af te 
steken' tussen Kortrijkse Steenweg en Krijgslaan. 
Snelheid wordt mede opgedreven door de breedte van de lanen. 
  
* Afwezigheid van zebrapaden op tal van plekken. oa kruising Onafhankelijkheidslaan en Congreslaan 
(verbinding voetpad aan huiszijde van Onafhankelijkheidslaan), kruising Congreslaan en de Smet de 
Naeyer Laan, dus een veilige oversteekplaats naar het park komende van de Congreslaan. 
  
*Dubbele zebrapad ter hoogte van ' 't blauw kot'? 
  Eén zeer lang zebrapad en ietswat ervoor een afgebleekte ter hoogte van de tramhalte en 
verkeerslichten? 
  
Hopelijk jullie hiermee ietswat van dienst geweest te zijn. 
Alvast bedankt voor jullie vele inspanningen hieromtrent. 
  
 
in functie van de buurtavond stuur ik u mijn suggestie om het sluitpverkeer aan te pakken nl het plaatsen 
van borden "verboden af te slaan uitgezonderd plaatselijk verkeer", in de Voskenslaan en aan de 
Kortrijksesteenweg en het antwoord van de bevoegde schepen. 



  
Het komt erop neer dat verkeersborden toch niet nageleefd worden en de politie dit niet kan controleren, 
dus blijft het sluipverkeer maar door onze wijk rijden. 
   
Subject: RE: verkeersoverlast 
  
U heeft uiteraard overschot van gelijk wanneer u stelt dat snelheidsremmende maatregelen geen soelaas 
bieden voor het sluipverkeer. Op korte termijn lijkt dat echter het meest haalbare. 
  
Eerdere pogingen van de werkgroep Sint-Pieters-Buiten om tot een nieuw circulatieplan voor de wijk te 
komen, zijn echter gestrand op weerstand bij de bewoners uit de wijk. Wij vrezen dat een inrij- en 
afslagverbod (uitgezonderd plaatselijk verkeer) weinig zoden aan de dijk zal brengen. Zonder 
infrastructurele maatregelen, zoals bijvoorbeeld een knip in de Tuinwijklaan, zullen zeer veel 
automobilisten dit verbod negeren. Voor de politie is dit bovendien zeer moeilijk te controleren. Hoe 
onderscheid je immers plaatselijk van doorgaand verkeer? 
  
En zulke ingrijpende infrastructurele maatregelen als het fysiek doorknippen van straten, vragen om een 
groot draagvlak in de hele wijk. 
We willen hierover gerust verder met de bewoners in gesprek gaan en zulke maatregelen overwegen 
wanneer de grote meerderheid van de bewoners zich hier achter kan scharen. 
   
Onderwerp: Re: verkeersoverlast 
  
bedankt voor uw antwoord. 
Laat me even toe het probleem te verduidelijken : dat er al lang te snel wordt gereden is een feit. 
  
Wat ons enorm stoort is dat er niets gedaan wordt aan het sluipverkeer. 
Vroeger, toen onze wijk nog rustig was en er enkel verkeer kwam dat plaatselijk was, werd het verkeer via 
de Voskenslaan en de Kortijksesteenweg uit onze wijk gehouden. 
Sinds de werken in de buurt, is dit niet meer zo. 
  
We stellen vast dat het verkeer dat afrijdt op de R4 richting station, afslaat in de Tuinwijklaan ipv door te 
rijden richting Sterre. 
  
Het is nochtans eenvoudig op te lossen : plaats borden verboden af te slaan uitgezonderd plaatselijk 
verkeer, in de Voskenslaan en aan de Kortrijksesteenweg. Zo vermijd je dat andere straten van onze 
buurt belast worden met het sluipverkeer. 
  
Snelheidremmende maatregelen lossen voorlopig weinig op als er zoveel auto's door onze wijk blijven 
rijden. 
 
 
Volgens mij zou het een goed idee zijn om de ganzendries eenrichting te maken in de andere richting 

(dus richting st pietersaalstraat) – daardoor kan er geen sluipverkeer ontstaan dat van de kortrijkse 

steenweg via de ganzendries richting voskenslaan- The Loop rijdt ! 

 

 
Ik heb de flyer met bijzondere aandacht gelezen en deel u hierbij mijn visie op de situatie mee :  
Ik ben niet akkoord dat de St. Denijslaan als straat voor wijkontsluiting wordt benoemd ; deze straat is 
evenzeer een woonstraat. Door allerhande ingrepen is deze straat de laatste jaren gedegradeerd tot een 
straat voor doorgaand verkeeer. 
De oorzaken zijn gekend en heb ik al tientallen keren aangehaald in mails naar de werkgroep 
Buitensporig, echter zonder gevolg of gehoord te worden (blijkbaar niet interessant genoeg of ik behoor 



niet tot het juiste groepje) :  
- doorknippen van de as Noord - Zuid (Voskenslaan - Albertlaan) zonder alternatief, waardoor de St. 
Denijslaan tot  nieuwe (en drukke) verbindingsstraat is geëvolueerd. 
- afsluiten oprit R4 aan de Dupuislaan 
- Vaerwyckweg, die niet wordt doorgetrokken naar de Fabiolaan en de St. Denijslaan dus alle extra 
verkeer te verwerken krijgt. 
  
Ik zie twee mogelijke oplossingen om de buurt leefbaarder te maken : een milderende en een drastische : 
- milderende :  
--terug open stellen van de oprit R4 aan de Dupuislaan 
-- doortrekken van de Vaerwijkweg naar de Fabiolaan, waardoor het extra verkeer verdeeld wordt en 
iedere buurt een gedeelte van de extra last krijgt > zoals een spreidingsplan  
  
- drastische :  
afsluiten van de doorsteek Dupuislaan - Snepkaai. : op die manier, krijgen we hier uitsluitend nog lokaal 
verkeer. 
P.S. het afsluiten van de Cantréstraat om de bewoners in de Stormvogelstraat e.d. de nodige rust te 
geven is geen oplossing : op die manier krijgt de St. Denijslaan nog meer verkeer te verwerken (van deze 
bewoners) en moeten deze ook in de file van de St. Denijslaan en de Dupuislaan gaan staan om de 
betreffende wijk te kunnen bereiken. 
  
Wat de hinder van de R4 betreft, stel ik voor om eindelijk geluidschermen te plaatsen aan het 
Vijvermeerspark ? - In Oostakker krijgen ze er nu ook en deze wijk werd altijd als argument gebruikt om er 
aan het Vijvermeerspark geen te plaatsen (onder het thema, zij niet, dus jullie ook niet) en bijkomend kan 
er, zoals in Duitsland, gedacht worden aan een "Lärmschutz - zone" ; dit is een bepaalde zone, waar men 
trager moet rijden (gecontroleerd door flitscamera's, anders wordt dit toch niet gevolgd) , omwille van de 
lawaaihinder voor de omwonenden. 
  
Benieuwd of ik eindelijk eens gehoord zal worden ? (tot slot van rekening woon ik in deze buurt nog maar 
38 jaar en heb ik hier de zaken, in tegenstelling tot vele anderen, compleet weten veranderen - als 
vertegenwoordiger, die maar 50.000 km/jaar doet (ook in het buitenland), heb ik ook maar "weinig" 
ervaring in de afwikkeling van wegverkeer - dit in tegenstelling tot sommige betweters, die iedere dag de 
trein nemen om naar het werk te gaan) 
 
  

Onlangs kreeg ik jullie brochure 'Samen nadenken over de verkeerscirculatie in de woonwijk 

Sint-Pieters-Buiten. 

Ikzelf ben woonachtig in 'Zieklien', wat vroeger een vrij rustige straat was is nu een en al 

chaos van verkeer. 

Deze straat wordt momenteel als doorgangsstraat gebruikt vanuit alle kanten van de 

wijkomgeving. 

Graag had ik jullie dan ook willen vragen om daar echt werk van te maken , het dringt zich 

op!! 

Veel lawaai, fijn stof door stilstaand verkeer op spitsmomenten, auto's die op voetpaden 

rijden (nu 2-richtingstraat,welke 

eigenlijk aangelegd werd voor 1-richtingsstraat). Vrachtwagenverkeer zwaar tonnage 

vanuit  t'station wat zeer schadelijk is voor de straatbedekking en onze funderingen. 

Voorstel 1-richtingsstraat en de straat enkel laten gebruiken voor bestemmingsverkeer , 

laden en lossen van vrachtwagens 

zou een aanvaardbare situatie betekenen. 

Ik en mijn buren hopen op een positieve evaluatie hiervan naar de toekomst toe. 

 

 
Ik weet niet zeker of ik er bij zal kunnen zijn volgende donderdag (baby van 2 maanden en verhuis...). Hier 
alvast enkele bedenkingen: 



 
- ik heb een paar maanden geleden contact opgenomen met de buurtinspectuur met de vraag of zo'n 
digitaal bord zou kunnen geplaatst worden in de St Denijslaan om de mensen (de snelheidsduivels en 
anderen) te sensibiliseren op het feit dat er maar 5km/u gereden mag worden. Ik heb jammer genoeg 
niets meer gehoord, ik denk nochtans dat het een goede zaak zou kunnen zijn. 
 
- ik denk dat het plaatsen van verkeersdrempels in de St Denijslaan de snelheidsduivels zou kunnen 
belemmeren (de rechte strook en de goede zichtbaarheid in de St Denijslaan zet te veel aan om door de 
straat te 'vlammen') + het zou misschien minder verkeer teweeg brengen (bestuurders hebben meestal 
een hekel aan verkeersdrempels). 
 
- ik vind dat er een voetpad moet komen ter hoogte van het natuurpark! en ter hoogte van de drukkerij 
Alfabet (daar stopt het voetpad aan de ene kant van de straat en moet men oversteken) 
 
- ook vind ik het project van de Outlet-sore een heel triestige zaak. Zogezegd zal het openbaar vervoer 
gepromoot worden maar ik las vooral dat de bouw van een grote ondergrondse parking een van de 
hoogtepunten was + de opening op zondag - nooit meer stilstaan, nooit meer rust... 
 
- ik weet niet wat er gaat gebeuren met de afrit van de R4 - nieuws? 
 
- opening van de Timichetunnel voor buitenrijdend verkeer... een optie? nieuws? 
 
Zo. Hopelijk kan ik erbij zijn de 27ste. Indien niet het geval wens ik jullie een heel constructieve (en 
gezellige) avond! 
 
 
Het is de eerste keer dat ik met jullie brainstorm, ik weet dus niet in welke mate jullie dit al besproken 
hebben of welke de prioriteiten zijn maar hiet nog een kleine bedenking:  
  
een kennis zei dat verkeersdrempels geen goede oplossing zijn om de snelheidsduivels af te 
schrikken. De bestuurders hebben nog steeds een goede zichtbaarheid over de lange strook van de St 
Denijslaan en ze kunnen tussen 2 verkeersdempels in versnellen. 
  
Andere oplossing zie bijlage. Hopelijk is de tekening duidelijk...   
Naast een oplossing voor het vlammend verker biedt het ook een voorstel voor een nieuw fietspad (op 
deze tekening is het fietspad vlak, het gaat niet steeds omhoog en omlaag door de inritten). 
 
 
Voorstellen ivm Tuinwijklaan 

We vinden het fantastisch dat er een werkgroep bestaat die het voortouw neemt om iets te 

doen aan de huidige verkeerssituatie. 

Via deze mail bedanken we alle mensen van de werkgroep die er al zoveel werk in gestopt 

hebben. We hopen echter dat dit ook politiek verder kan opgevolgd worden. Zeker omdat er 

nog projecten gepland staan en het dus echt wel dringend wordt… Ook moet er een grondige 

evaluatie komen van wat de gevolgen zijn van de oprichting van de R4 tot aan het station… 

We zijn 10 jaar geleden in deze buurt komen wonen omdat de Tuinwijklaan een rustige, 

kindvriendelijke straat was. Auto’s waren sporadisch te zien in de straat. Het was veilig om hier 

met de fiets te rijden en er was geen lawaaihinder van voorbijsnellende auto’s. Nu is de straat 

een drukke verkeersweg geworden, waar ook vrachtverkeer dagelijks passeert. Auto’s houden 

zich niet aan de minimumsnelheid en zorgen voor gevaarlijke situaties. Ook onze nachtrust (en 



die van ons dochter) wordt hierdoor verstoord. Zelfs als je een dag thuis bent word je ’s 

morgensvroeg opgeschrikt door voorbijrijdende auto’s, maar het blijft niet enkel bij de spitsuren 

alleen… We hebben de indruk dat veel verkeer niet in onze wijk hoeft te zijn en de Tuinwijklaan 

als doorsteek gebruiken van de R4 naar het centrum en omgekeerd. Men had wel gezegd door 

de werken aan de Sterre dat er meer verkeer zou zijn in onze buurt, maar nu de Sterre open is, 

merken we zeker geen verschil op. De mensen hebben de sluipweg gevonden en zijn duidelijk 

niet van plan om deze te veranderen. 

We denken dat het belangrijk is om aan te tonen dat dit een gezinsbuurt is, maar we merken 

dat jonge gezinnen eerder afgeschrikt worden om hier te blijven wonen, mits het niet meer 

veilig en gezond is voor opgroeiende kinderen. We mogen niet denken aan wat de impact zal 

zijn op de gezondheid van ons dochter. Gent pakt uit met een beleid rond ‘de meest 

kindvriendelijke stad van Vlaanderen’, maar ligt de prioriteit dan niet eerder in de woonwijken 

kindvriendelijk houden, in plaats in de zomer een plein vol zand te leggen als een leuke 

activiteit… Ook bij de verkiezingen heeft Gent gekozen voor een rood-groenbeleid, wat dus ook 

beloftes inhoudt… 

• Enkele voorstellen: 
o Onze voorkeur gaat uit naar: van de Tuinwijklaan een doodlopende straat maken 

(dwz betonnen palen aan de kant van de Voskenslaan). 

o Een andere mogelijkheid: in de Tuinwijklaan enkel éénrichtingsverkeer mogelijk 

maken (dit zorgt ervoor dat maar de helft van het huidige verkeer door onze straten 

rijdt). 

o Lussen maken zodat het drukke autoverkeer langs de grote banen rijdt, die immers 

voorzien zijn op druk verkeer ipv door de woonwijken. Voorbeeld: Krijgslaan – 

Sterre – Voskenslaan. 

o Verkeersborden zetten: ‘enkel doorgang voor bewoners’ + ‘verboden voor 

vrachtverkeer’ (omdat er alternatieven zijn!) 

o Wegversmallingen zodat autoverkeer vertraagt 

o Een apart fietspad voor de fietsers 

o Een petitie starten om aan te tonen aan de burgemeester hoe ernstig de gevolgen 

zijn van de oprichting R4 op de omliggende woonwijken. 

o Het verkeer dat van de R4 komt, kan niet meer onder de spoorweg door, waardoor 

deze een baan zoeken door de woonwijken; dit kan toch niet de bedoeling geweest 

zijn!! Kan hier geen oplossing voor gevonden worden? 

o ACTIE VOEREN voor het bereiken van de media; bv. Waarom niet eens een 

wegblokkade vormen? 

We hopen dat er veel reactie komt! 

 

In principe ga akkoord met de voorgestelde principes. 
Wat het groen betreft, het is niet duidelijk of het groen op straat gaat of meer pleintjes, speelplaatsen? 
Als je het vanuit de lucht bekijkt valt onze buurt eigenlijk mee qua groen, evenveel als de wijk Sint-Pieters 
Aaigem (ten noorden van de spoorweg), en zeker groener dan de Stropwijk. 
Het probleem is dat het meeste groen niet toegankelijk want privé. Er zijn ook veel binnengebieden die 
verhard zijn door parkeerplaatsen. 
Misschien moet men overleggen met dienst mobiliteit en openbare werken of bepaalde straten 



verkeersluwer kunnen gemaakt worden door meer bomen in te planten die tegelijkertijd als 
snelheidsbegrenzers dienen. Persoonlijk vind ik verkeersdrempel uit den boze: indien te steil zijn ze 
schadelijk voor de auto's en bij het terug optrekken krijgt men extra uitlaatgas erbij. Beter lijkt me om 
strategisch, geschrankte obstakels te plaatsen, naar het Nederlandse voorbeeld.  
Persoonlijk ben ik ook aan het streven voor een woonerf in mijn straat, maar de bovenvermelde dienst is 
daar niet enthousiast van omwille van het verlies aan parkeerplaatsen. 
Dan neemt niet weg dat misschien andere straten in aanmerking komen, zoals bv. Hofmeierstraat, 
Gouden Regenstraat en vele andere. 
Mijn contact persoon in dit verband is An.Uyttenhove@gent.be 
 
Terzijde, gisteren zag ik nog een vrachtwagen sukkelen aan het kruispunt 
Voskenslaan/Maaltebruggestraat. Kunnen we niet vragen om de straat ontoegankelijk te maken voor 
+3,5ton? 
Ik denk dat zo'n verkeersbord als C21 of C25 niet veel moeite vraagt: 
 
Waar ik me ook vaak aan erger zijn de lichten aan de Mathildeplein. Eigenlijk gans het kruispunt is slecht 
georganiseerd, zowel voor auto's als voor fietsers. Ik som even enkele problemen: 

• Als de fietsers aan de lichten bij Maxmobiel wacht en groen wordt, dan is de kans groot dat bij het 
naderen van de ondergrondse passage naar de Fabiolalaan een bus of een tram tegen komt. 

• De fietsers die komen van het ondergrondse passage richting Voskenslaan hebben geen rood 
licht, wat tot gevaarlijke situaties leidt als de auto's die van de Sint-Denijslaan komen wel groen 
licht hebben. Sommige auto's stoppen om hoffelijk te zijn, maar tijdens de spitsuur leidt dit tot 
lange files tot voorbij de TImichegtunnel. Dat rood licht is trouwens te kort vind ik. 

• Ook een slecht geplaatst voor dezelfde reden is het zebrapad in het midden van de bocht, die van 
het station naar de overkant gaat. Auto's die net door het groen rijden moeten stoppen voor 
overstekende voetgangers.  Ik zou ofwel het zebrapad weglaten ofwel een licht voor 
voetgangers zetten. 

Tenslotte blijkt ook dat de turborotonde aan de Sterre niet perfect is. Geen wonder dat de meeste rotonde 
één niveau hebben: dat is het meest overzichtelijk. Nu hebben zowel de fietsers die onder de brug rijden 
en de auto's die invoegen uit de Voskenslaan geen zicht op de aansluitingen. De turborotonde is dus 
ontworpen om het verkeer te versnellen, maar dat zal leiden tot gevaarlijke situaties als de Maaltebrug 
terug open zal zijn. Nu rijden immers de meeste voertuigen op de binnenring richting N60 waardoor 
invoegen meevalt, maar dal zal dus veranderen.  
 

Ok, in verband met het woonerf wil ik dit nog meegeven: vorig jaar heb ik in de straat een enquête 
georganiseerd om te weten of er een draagvlak was voor het woonerf. Spijtig genoeg heb ik maar één 
derde van de papieren terug gekregen, maar van de teruggekregen papiertjes was bijna iedereen te 
vinden voor het woonerf, twee hadden geen mening en één was tegen (zie verder). 
Hoe dan ook lijkt me iets dat zorgvuldig geconcerteerd moet worden. Ik heb afgesproken met mevr. 
Uyttenhove dat ik een voorstel van woonerf ging doorsturen, maar ik heb nog geen rijd gehad om eraan te 
beginnen. 
Daarom stel ik voor om de zin te veranderen als volgt: 
"De Koersenstraat zou afgesloten worden ter hoogte van de Kortrijksesteenweg met het oog op het 
maken van een woonerf (1)." 
 
waar (1) is een voetnoot: "overleg met de bewoners is gewenst/noodzakelijk". 
 
Waarom deze nuance? De meeste bewoners willen niet dat er parkeerplaatsen verloren gaan. Diegene 
die tegen was is een andere architecten bureau met 7 medewerkers die hun auto in de straat parkeren. 
Er zal dus genoeg overlegd moeten woorden.  
 
Ondertussen heb ik een mail gestuurd naar de buren in de straat die ik ken om de werkgroep bekend te 



maken en vragen of ze interesse hebben om op de hoogte te blijven van jullie activiteiten. 
 

Willen jullie een “leefbare St. Denijslaan” ? 

Heel simpel : sluit de “doorsteek” van de Maurice Dupuislaan met de Snepkaai/Sneppebrug af. 

Wie naar St. Denijs/Afsnee … wil, kan dit via de Pégoudlaan en wie naar het centrum/Rijsenbergwijk wil 

kan dit via de afrit Drongen. >> geen verkeer meer door een woonwijk. 

 En dit onder hetzelfde thema als iemand uit de Rijsenbergwijk al gezegd heeft : “ IK rijd graag rond 

opdat het in mijn straat rustig zou zijn.” 

Door dit thema is de doorsteek van de Vaernewijkweg al jaren geblokkeerd, waardoor een groot 

gedeelte van het verkeer in de St. Denijslaan afkomstig is, van mensen, die idd. rondrijden i.p.v. de 

doorsteek te kunnen nemen. 

 

Ik heb de teksten op www.sintpietersbuiten.be gelezen. Het klopt, de verkeersdruk op de Tuinwijklaan is 

helemaal niet teruggedrongen. 

Daarom stel ik voor aan de stad te vragen de Tuinwijklaan aan de kant van de Voskenslaan volledig af te 

sluiten. 

Dan is deze weg niet meer voordeling voor sluipverkeer. Enkel nog bewoners zullen de moeite doen om 

via de Maaltebruggestraat, Reigerslaan of Ganzendries de wijk binnen te rijden. 

 

Ik kan niet aanwezig zijn op de vergadering . 

Maar het is duidelijk dat je veel vlugger binnendoor kan rijden , dan wel op de voskeslaan. Het 

bestuur van Gent heeft van de Voskelaan een leuke straat willen maken , maar alle verkeer gaat nu 

binnendoor. 

Het enige wat kan helpen is straten 1 richting maken tegen de stroom in of enkel plaatselijk verkeer. 

Kontrole zou ook helpen. 

Hiervoor moet je geen descundige zijn om dit te weten 

 

graag wil het volgende meegeven ivm zone 30 



voor de Flamingostraat en Leeuwerikstraat. 
 
Zo wat elke buurtbewoner klaagt dat er sneller gereden wordt dan 30 km/uur 
Maar kan niet toegeven dat door de bijzonder slechte staat van het wegdek 
dat "net ietsje sneller" rijden, het "net comfortabeler" maakt met de wagen. 
 
Zo ergens rond de 40 km/uur, al maken sommige graag misbruik en rijden sneller. 
 
Of vinden altijd dat een ander in de fout gaat. 
 
Maar houden zelfs elders dan voor hun eigen deur zich niet aan de zone 30-regel. 
 
't Is maar een overpeinzing, maar 'k wil ze graag meegeven in het wijkdebat. 
 
 
ivm Tuinwijklaan: 
  

je kan toch vrij eenvoudig, zonder verlies van parking (integendeel) en met weinig middelen 

verkeersremmende maatregelen nemen: zie bijlage: 

de vrije doorgang van min 4m voor brandweer blijft verzekerd, er is zelfs 5 m (minimaal om te 

parkeren in een dwarsstrook van 3m) 

(de tekening duidt enkel het principe aan) 
 

 
 
 
Ik denk dat het eerste wat iedereen te doen staat is, de auto laten staan. Ga te voet of met de fiets, dat is nog goed voor 

het hart ook  Verder denk ik dat een echte "zone 30" inrichting al zou helpen, zet mooie grote bloembakken op straat opdat 

auto's wel moet uitkijken. 

Oprit terug open aan Sint Denijslaan, invoegstrook verlengen, wat perfect mogelijk is zonder grote infrastructuurwerken, en 

misschien flitspalen zetten om de snelheid te doen respecteren. Beter afstellen van verkeerslichten aan station, nu staan er 

's ochtends soms files tot op de brug van de Ringvaart. 



Onze woonkeuze is ingegeven door goede verbinding met openbaar vervoer waardoor we hele loopbaan geen auto 

gebruiken voor woonwerkverkeer. Op een vrije dag of s avonds zitten we hier gevangen door de auto's van de bewoners 

van de randgemeenten. Ik heb dan ook geen behoefte aan vermanend vingertje dat wij meer te voet moeten gaan of de 

fiets moeten nemen. We hebben zelfs geen keuze meer. 

Tussenberm op Kortrijksesteenweg ter hoogte van Maaltebruggestraat (kant Maaltebrug) doortrekken zodat de wijk geen 

sluipverkeer krijgt komende van Maaltebrug richting Sterre. Woonwijk met veel kinderen en een lagere school moet 

woonwijk blijven , geen doorsteek om Sterre te vermijden. 

Wat betreft de Leeuwerikstraat vroeg ik me af of het nuttig zou zijn indien de kant waar geparkeerd wordt, halverwege de 

straat zou gewisseld worden. Nu staan alle wagens aan dezelfde kant geparkeerd, waardoor de straat een lange rechte 

doorrijbaan is waar auto's snelheid kunnen halen. Het wisselen van de kant waar geparkeerd wordt is een kleine ingreep die 

ervoor zorgt dat doorrijdende auto's halverwege de straat moeten remmen om een klein "zigzagje" te maken - wat meteen 

de snelheid van het doorrijdende verkeer in de straat drastisch remt. Nadeel is wel dat met deze ingreep vermoedelijk 1 of 2 

parkeerplaatsen in de straat verloren gaan. Een idee? 

Wat de versmalling betreft, denk ik dat dit technisch moet bekeken worden of dit haalbaar en wenselijk is voor de zwakke 

weggebruiker. Fietsen in Maaltebruggestraat ts Zieklien en Leeuwerikstraat, tegen de rijrichting in is niet evident. 

Idee Leeuwerikstraat (parkeerplaatsen wisselen) ook interessant voor Maaltebruggestraat (stuk na Zieklien), maar dan wel 

dicht bij verkeerslichten, want tussen huisnrs 30 en 40 begint men op te trekken om tegen huisnr 20 te vlammen om toch 

maar niet voor het rood te staan.  

Kan ook het fietsverkeer veiliger in de Maaltebruggestraat, ts Kortr St en Zieklien: de auto's uit Zieklien houden geen 

rekening met fietsters richting Voskensln en maken dermate scherpe bocht dat fietsers geen plaats meer hebben aan 

kruispunt. 

Akkoord met hiërarchie. Afrit R4 st Denijslaan Claerhout afsluiten ofwel oprit terug openen. Enkel toegang parking via 

Vaerewijckweg. 

 

Voorstellen na buurtvergadering 27 maart 

Nog een paar opmerkingen: 

 

1)Voor circulatievoorstel 4: Misschien is het simpel op te lossen door borden te plaatsen met 

verplichte eenrichtingsverkeer naar de ring (R4) of parking voor de mensen die respectievelijk uit de 

parking komen of de afrit nemen in de vaerewijklaan (zonder af te slaan aan de hoge school ingang). 

Zo wordt het kruispunt ontlast als doorstromingspunt in de wijk en kunnen de bewoners optimaal 

profiteren van hun straat. 

 

2) In de parking, onder het station, voor men de parking in rijdt kan men nu er 'rond rijden' rond de 

parking ingang, misschien is dit een goed alternatief als kiss en ride zone (en is men lekker droog bij 

het uitstappen). 

 

3) Circulatie voorstel 1 vind ik fantastisch, dit lijkt zelfs ideaal om met paaltjes enkele straten te 

doorknippen. 

 



ik wil jullie nog eens bedanken voor het opzetten van de vergadering afgelopen week. 

Iets wat tijdens de vergadering niet echt besproken werd, en wat zonder kosten voor verlichting 

kan zorgen: 

De files in de Sint-Denijslaan worden grotendeels veroorzaakt door de verkeerslichten aan de 

tramtunnel. 

Het weghalen van die lichten zou ook ineens de files doen verdwijnen. 

Als dat niet aanvaardbaar is (voor de lijn) moeten ze minstens anders geregeld worden, zodat het 

verkeer enkel tegengehouden wordt als er een tram of bus uit de tunnel naar de voskenslaan gaat 

rijden. En dat enkel voor de tijd die nodig is om die tram of bus door te laten. 

Meer ingrijpende acties zouden het probleem tussen Vaerwijckweg en Voskenslaan helemaal 

kunnen weghalen maar zijn duidelijk erg omstreden. 

Ik denk wel dat we er moeten vanuit gaan dat de afrit R4 aan de Dupuislaan onherroepelijk dicht 

gaat. En dat we daarmee rekening moeten houden bij het evalueren van voorstellen. 

Wat betreft aanleg van de sint-denijslaan: 

Die plannen zijn ons een tijd geleden al getoond als finaal. En er is toen gesteld dat de heraanleg 

zou starten zodra de werken aan de sterre en de maaltebrug afgerond zijn. 

Die plannen toonden geen echte snelheidsremmers omwille van de voorschriften van de Lijn. 

(enkel een berlijns kussen bij ons voor de deur - wat niet veel meer dan wat lawaai gaat opleveren 

vrees ik) 

En ook geen bomen omdat die heraanleg van de riool zouden vereisen, en dat teveel zou kosten. 

Als we daar nog iets willen aan veranderen zullen we snel moeten zijn denk ik.  

Persoonlijk zou ik niet aandringen op het weghalen van parkeerplaatsen. Er zullen al redelijk wat 

parkeerplaatsen verdwijnen om plaats te maken voor bushaltes, en zoveel overschot hebben we 

niet op parkeerplaats.  

Wat betreft het idee om een bord 'uitgezonderd plaatselijk verkeer' aan de sint-denijslaan. 



Dat werd algemeen afgedaan als niet afdwingbaar. Maar misschien is het nog zo gek niet: als de 

helft van de mensen die hier nu passeren als sluipweg het respecteert zou dat een geweldige 

verbetering zijn. 

 

 

 


