
 
 

6 juni 2018 - Debat fietsbeleid 
 
Voorafgaand aan het debat stelde Fietsersbond haar nieuwe fietsrapport voor.  

 Dirk De Weerdt gaf toelichting over het fietsrapport op intergemeentelijk niveau.  

 Bart Van der Spiegel gaf verdere aanvulling met specifieke voorbeelden voor Kontich en 
Waarloos. 

De zes partijen die momenteel in de gemeenteraad zetelen, mochten een persoon afvaardigen voor 
dit debat over het fietsbeleid. Marleen Van den Eynde (Vlaams Belang) was om gezondheidsredenen 
verontschuldigd. 

De andere vijf partijen werden vertegenwoordigd door: 

 Dorpslijst Sander: Wim Annaert 

 N-VA: Willem Wevers 

 sp.a: Sonja Birchen 

 Open VLD: Luc Abrams 

 CD&V: Luc Blommaerts  

 

Stelling 1: Akkoord met invoering zone 30 in Kontich en Waarloos Centrum?  

Alle partijen gaan hiermee akkoord.  

Wim Annaert ondersteunt volledig deze stelling. 

Willem Wevers vult aan dat het plan in maart op het college werd goedgekeurd. Momenteel wordt 
door de mobiliteitsdienst onderzocht waar de verkeersborden moeten worden geplaatst. Op de 
doorgangsassen mag 50 of 70 km/h. Enkel door de borden te plaatsen wordt er al een belangrijk 
signaal gegeven. Tegelijk wordt er een begrenzing van 3,5 ton ingevoerd.  

Luc Abrams bedankt de Fietsersbond voor het organiseren van het debat maar vooral voor het 
maken van het schitterende fietsrapport. Het is zeer handig. Hij vraagt zich af hoe de zone 30 zal 
worden gehandhaafd. Hij vindt de plaatsing van verkeerslichten in de Kruisschanslei niet het beste 
voorbeeld. 

Ook Luc Blommaerts wil de Fietsersbond bedanken. Handhaving zal inderdaad het grotere probleem 
worden. 

Willem Wevers vult aan dat in de Kruisschanslei meer dan 50% te snel reed voor het verkeerslicht er 
werd geplaatst. Dit is nu gedaald naar 25 à 30%. Ook de smiley-borden helpen om de v85-snelheid te 
verlagen. De v85-snelheid wordt vaak gebruikt als maatstaf en geeft de snelheid aan waaronder 85% 
van de bestuurders blijven. Sensibiliseren helpt. De politie vormt het slotluik. 

Luc Abrams vindt dat het systeem aan de Antwerpsesteenweg beter is. 

 

Stelling 2: Kan het budget voor fietsvoorzieningen worden opgetrokken?  

Alle partijen gaan hiermee akkoord.  

Willem Wevers is vragende partij om meer te investeren in de fiets. De fiets kan en moet meehelpen 
om de congestie van het wegverkeer weg te werken. Er werd in deze legislatuur al veel geïnvesteerd 
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in fietsinfrastructuur. Er zitten ook nog heel veel projecten in de pijplijn waarvan er meerdere nog 
dit jaar zullen starten. Het openbaar onderzoek voor de fietspaden langs de Koningin Astridlaan start 
dit najaar. De aanleg van fietspaden in de Ooststatiestraat tussen de Kauwlei en het station en de 
aanleg van een fietsstraat voor het smal gedeelte is ook voorzien. 

Sonja Birchen vraagt zich af welk domein er minder geld zal ontvangen. 

Luc Abrams wenst ook meer budget voor voetpaden. Er moet zeker ook meer in fietsstallingen 
worden geïnvesteerd. Open VLD overweegt om mensen die hun nummerplaat indienen te belonen. 

Luc Blommaerts beaamt dat de veiligheid van de zwakke weggebruiker prioritair is. Bestaande 
voetpaden en fietspaden moeten worden vernieuwd. Bijkomende moeten worden aangelegd. 

Wim Annaert vraagt naast meer budget ook een consequenter beleid. Er moet ook worden gekeken 
naar binnenwegen die dorpscentra’s met elkaar verbinden. Hiervoor kunnen er afspraken met de 
eigenaars worden gemaakt. Een groot deel van Waarloos moet niet meer langs de Ferdinand 
Maesstraat gaan, maar kan langs trage wegen zijn bestemming bereiken. De aanleg van een 
comfortabele trage weg vanaf de fietsostrade tot aan de Meylweg is voorzien. 

 

Stelling 3: Blijft de verdwijnpaal omhoog in de brede spits?   

Enkel Dorpslijst Sander is duidelijk voorstander. 

Sonja Birchen vindt dat buiten de schoolspits de paal niet omhoog moet blijven staan. Ze vindt ook 
dat het smal stuk van de Ooststatiestraat geen fietsstraat kan worden. 

Luc Abrams wil dat de paal minder lang omhoog blijft. Hij vraagt om de Rubensstraat fietsstraat te 
maken in de plaats van de Drabstraat. Is er geen andere oplossing mogelijk om de verkeersdrukte in 
het centrum voldoende laag te houden?  

Luc Blommaerts begrijpt dat het verkeer in bijvoorbeeld de Hofstraat en in een aantal 
centrumstraten minder druk is geworden. Maar dat verkeer heeft zich verplaatst naar de 
Helenaveldstraat en de Kruisschanslei. Hij gaat wel volledig akkoord met de fietsstraat in het smal 
stuk van de Ooststatiestraat. CD&V heeft deze aanpassing al aangevraagd in 2016. Hij is voorstander 
van de noordelijke verbindingsweg en wil het doorgaand verkeer rondleiden.  

Wim Annaert benadrukt dat de paal naar aanleiding van een studie werd ingevoerd . De paal zorgt 
voor een verplaatsing van het drukke verkeer naar de buitenkant van het centrum. Door de paal 
wordt er ook meer gefietst van Kontich-Kazerne naar Kontich-Centrum. Bij de markt en braderij zijn 
er ook grote stukken van het centrum geknipt en dan is de middenstand hiermee ook heel blij. 

Willem Wevers legt uit dat de verdwijnpaal deel uitmaakt van een visie. Hij kan meer omhoog. 
Oorspronkelijk stond hij permanent omhoog. Er was immers een strook die voor alle verkeer was 
verboden. Momenteel is er een goed compromis. Op de drukke momenten staat hij omhoog. Op 
rustige momenten niet. Door de paal is er minder verkeer. Het aantal auto’s vanuit Lint is door de 
invoering van het verkeerscirculatieplan gedaald van 750 tot 530 auto’s per uur. Door de knip is de 
verkeersdruk dus gedaald. Hij is voorstander van het behoud van de uren waarbij de paal omhoog 
staat. Hij is zelf voorstander van de verbindingsweg. Als er een verbindingsweg komt, zullen er 
meerdere palen moeten komen om het verkeer naar de verbindingsweg te duwen. De paal dient 
niet alleen om de verkeersdruk in de Ooststatiestraat en in vele andere centrumstraten te 
verminderen. 

Luc Abrams vindt het standpunt van Wim Annaert wat kort door de bocht. Het centrum knippen bij 
kermis en braderij is maar heel kortstondig. Door de paal is er wel meer verkeer in de Beemdenwijk. 
De verbindingsweg kan een hulpmiddel zijn. Zonder de verbindingsweg krijg je het verkeer 
onvoldoende uit het centrum. 

Willem Wevers wil ook verwijzen naar ongevallencijfers. Het aantal letselongevallen is gedaald van 
46 in 2014 naar 18 in 2015. Vermoedelijk heeft de verdwijnpaal hiertoe bijgedragen. De 
verbindingsweg zat vier jaar in de koelkast door sommige R11bis tracés. Het dossier is terug uit de 



koelkast. Er is 750.000 euro voorzien voor het heropstarten van de studie. Uiteraard kan er een 
fietsweg komen parallel aan de verbindingsweg. 

Luc Blommaerts wil toch wijzen op de stijging van het verkeer in Keizershoek en Kruisschanslei. Enkel 
de noordelijke verbindingsweg kan zorgen voor een verlaging van het verkeer in het centrum. Het 
kruispunt Antwerpsesteenweg met Koningin Astridlaan is mogelijk wel gevaarlijker geworden. Hij 
stelt voor om de trage weg voorzien vanaf de fietsostrade langs de oude spoorwegberm tot aan de 
Meylweg verder te verlengen tot aan kruispunt met de N1 en stelt een fietstunnel voor om de N1 te 
kruisen. Zo ontstaat er een veilige route van het station richting Altenawijk, Beemdenwijk en 
centrum. 

 

Stelling 4: Is het een optie om sluipverkeer tegen te gaan door een knip aan te brengen in 
sommige wegen? 

N-VA en Dorpslijst Sander gaan akkoord met deze stelling. 

Luc Abrams vindt dit geen goede oplossing. Er moeten geen bijkomende knippen komen in andere 
straten. 

Luc Blommaerts vindt dat zo’n knip enkel een plaatselijke oplossing zal bieden. Het verkeer zal zich 
grotendeels naar andere straten verplaatsen. Als we het doorgaand verkeer kunnen rondleiden, kan 
er een studie van de alternatieven worden gemaakt. 

Wim Annaert sluit zich deels aan bij Luc Blommaerts. Als er een omleidingsweg komt, zullen er 
knippen nodig zijn in de Vredewijk en in de Meylweg. Er is ook sluipverkeer in bijvoorbeeld de 
Pauwhoevestraat. Met Berlijnse kussens zal doorgaand verkeer over deze landelijke wegen lastiger 
worden gemaakt. Mogelijk kunnen een aantal wegen plaatselijk verkeer worden. 

Willem Wevers is akkoord met de stelling. Door de knip in de Potaerdestraat op de grens van Rumst 
met Waarloos is de volgende straat in Waarloos zwaarder belast. Als die op zijn beurt wordt geknipt, 
dan zal de Kerkelei drukker worden. Op termijn moet er in de Meylweg iets gebeuren. Het zal er nog 
drukker worden. Vermoedelijk ontstaat er dan wel een voldoende groot draagvlak voor een knip. 
Kontich werkt samen met Ouders van Verongelukte Kinderen en hoopt zo ook beter een draagvlak 
te kunnen bekomen. 

Sonja Birchen sluit zich aan bij Luc Blommaerts. Als er sluipwegen worden afgesloten, zullen andere 
wegen drukker worden. Na de verbindingsweg kunnen er extra knippen voorzien worden. 

Vanuit het publiek wordt de vraag gesteld of gps’en kunnen worden aangepast, zodat de sluiproutes 
niet meer worden aanbevolen. Willem Wevers antwoordt dat dit zeer moeilijk is. Mensen rijden 
liever wat trager langs zulke wegen dan dat ze stilstaan in de files. De gps-verkopers maken software 
die de mensen willen. 

Een tweede persoon klaagt over de extra druk in de Keizershoek. Willem Wevers antwoordt dat het 
beter is dat er langs deze as wordt gereden. Er zijn fietspaden en de wegen zijn er breder dan 
bijvoorbeeld in de Drabstraat. In smalle straten is veel verkeer veel storender. 

 

Stelling 5: Kunnen er meer fietsstallingen komen in de Kontichse winkelstraten? 

Alle partijen gaan hiermee akkoord.  

Luc Blommaerts merkt op dat de goede fietsstallingen in Kapelstraat en Molenstraat door het vorige 
bestuur werden geplaatst.  

Wim Annaert wil meer fietsstallingen in de winkelstraten. Er moeten ook plaatsen voor bakfietsen 
worden voorzien. Ook aan grotere winkels moeten de bakfietsen goed kunnen worden gestald. 

Willem Wevers gaat ook akkoord. De stalling aan de broodjeszaak heeft ’s middags soms vijftien 
fietsen. Er zijn extra stallingen bijgekomen. Er worden er nog bijkomend geplaatst op de hoek van de 
Mechelsesteenweg met de Duffelsesteenweg en ook aan Pronkenborg in Kontich-Kazerne. Bij 



heraanleg van de pleinen worden er ook extra stallingen voorzien. Waarloos is ook een 
aandachtspunt. 

Sonja Birchen is ook voorstander. Ze stelt zich de vraag over veiligheid. Aan het station worden nog 
te vaak fietsen gestolen. Als er daar een ondergrondse stalling zou komen, dan moet ze ook worden 
beveiligd. 

Luc Abrams vindt dat de stalling in de korte Drabstraat erg slordig oogt. Om 7 uur stond de parking al 
vol. Een uitgebreidere stalling in het centrum is nodig. Mogelijk kan dat met camerabewaking. 
Parkeerplaatsen die in een winkelstraat worden weggenomen, moeten in de buurt worden 
gecompenseerd, bijvoorbeeld met een ondergrondse parking. De scholen moeten ook actie 
ondernemen. Er zijn scholen waar de leerlingen hun fiets liever op de openbare weg plaatsen.  

Een ondergrondse parkeerplaats kost ongeveer 30.000 euro per parkeerplaats. Een parking van 200 
plaatsen kost dus ongeveer 6 miljoen euro.  

 

Eén minuut per partij 

Luc Blommaerts benadrukt dat fietsbeleid prioritair is. Een verdubbeling van het budget kan. Hij 
vraagt ook meer schoolstraten. Een mobiliteitsraad kan zinvol zijn om draagvlak af te toetsen. Hij wil 
de aanbevelingen van de Fietsersbond zeker meenemen. 

Luc Abrams onderschrijft het belang van fietsers. Hij vraag een hele reeks ondertunnelingen voor 
fietsers ter hoogte van de kruisingen met gewestwegen. Hij pleit ervoor om de oost-westfietsroute 
naar de Rubensstraat te verleggen.  

Sonja Birchen vraagt de verbindingsweg. Voor het fietsbeleid verwijst ze naar het fietsrapport. 
Educatie is ook een belangrijke pijler. Schoolfietsrouteplannen moeten prioriteit krijgen.  

Willem Wevers verwijst naar beleidsprincipes die al werden afgesproken (vb. brede asfalten 
fietspaden). Er staan ook al veel projecten op de planning (o.a. fietstunnel). Het is dan ook logisch 
om van de Rubensstraat een fietsstraat te maken. Duffelsesteenweg moet aan beide kanten een 
fietspad krijgen. De Mechelsesteenweg zou ook aan beide kanten een fietspad moeten krijgen. Qua 
schoolomgevingen verkiest hij een semestrieel overleg. Extra schoolstraten (bijvoorbeeld in het 
Altenapark) is een goed idee. Kruispunten moeten beter worden beveiligd. Er komt een veilige 
oversteek aan de de Villermontstraat. 

Wim Annaert bedankt de Fietsersbond voor het uitgebreide fietsrapport. De voorbije jaren heeft hij 
veel aan trage wegen gewerkt. Ook in de toekomst zijn er nog veel verbeteringen op dat vlak 
mogelijk. Er kunnen tot in het centrum meer veilige en aangename routes voor voetgangers en 
fietsers worden voorzien. In de wijken kunnen pleinen groter en groener worden gemaakt. In die 
zones kan een trage weg worden voorzien. Hij is ook voorstander voor de lange alternatieve 
fietsroutes en wil daar ook aan werken. Dat moet niet aan een verbindingsweg worden gekoppeld. 
De noord-zuidroute over de Zandbergen kan ook al sneller worden gerealiseerd. 


