
Gemeentebestuur	Moerbeke-Waas	
Aan	de	Algemeen	directeur	

21 januari 2019 

Onderwerp: vraag of de gemeenteraadsleden akkoord zijn  met het 
terugplaatsen van 1 hekje aan elk begin en bij elk einde van de fietsweg op de 
oude spoorweg OL 77 om de veiligheid van de fietsers en de automobilisten 
tijdens de donkere wintermaanden te verhogen. 

Vanwege: gemeenteraadslid  Seline Somers van de MenS-fractie 
 

Omschrijving agendapunt: 

MEnS heeft gemerkt dat de houten hekjes/fietssluizen (zie Figuur 1) op het fietspad 

op de oude spoorlijn OL 77 op het grondgebied van Moerbeke verdwenen zijn (zie 

Figuur 2).  

 

Figuur 1. Houten hekjes aan kruispunt Heidestraat zomer 2018 



 

Figuur 2. Houten hekjes aan kruispunt Heidestraat winter 2018 - 2019  

Dit is niet het eerste jaar dat dit zich voor doet. Het is ook niet de eerste keer dat dit 

aangekaart wordt door de oppositie. Etienne Coppens van Sp.a - Groen heeft dit 

meermaals naar voren gebracht. 

Uit bezorgdheid voor de veiligheid van de fietsers uit onze gemeente of die onze 

gemeente doorkruisen heeft gemeenteraadslid Seline Somers in naam van MEnS op 

6 januari 2019 een aantal schriftelijke vragen geformuleerd aan het college van 

burgemeester en schepenen. De antwoorden geformuleerd door het college zijn in 

het groen weergegeven. 

• Op welke dag zijn de houten hekjes/fietssluizen weggenomen? In de loop van 

november 2018. 

• Om welke reden zijn de houten hekjes weggenomen? Om ervoor te zorgen 

dat de strooiwagen op de fietsroute kan. 

• Is hierbij een veiligheidsanalyse gemaakt voor de fietser rekening houdend 

met donkere dagen tijdens de winterperiode? Dat is een afweging tussen niet 

kunnen strooien of hekjes laten staan. 

• Welke was hiervan het resultaat? De veiligheidsanalyse heeft aangetoond 

dat als we de hekjes laten staan, dat er dan niet kan gestrooid worden en zijn 



de fietspaden heel gevaarlijk bij glad weer en totaal onbruikbaar. 

• Waarom werden er geen extra maatregelen getroffen om de veiligheid van de 

fietsers te verhogen? Fietsers hebben momenteel geen voorrang en moeten 

dus voldoende aandachtig zijn. 

In Moerbeke gaat er de ronde dat deze weggenomen zijn omdat men het fietspad 

zou kunnen strooien tijdens ijsdagen. Vragen:  

• Is dit correct? Ja. 

• Hoe breed is de strooiwagen voor de fietspaden? +/- 1,5m (wielbasis 1,25m). 

• Hoeveel dagen is de strooiwagen voor de fietspaden, vanaf dat de houten 

hekjes weggenomen zijn, al moeten uitrukken? 2x ergens in nov/dec. 

• Hoeveel tijd neemt het in beslag om een de hekjes los te maken de 

strooiwagen door te laten? Bij vriesweer onmogelijk los te krijgen maar 

minimum een halve dag. 

• Weegt het tijdverlies op tegen de onveiligere situatie nu? Heeft niets met 

tijdswinst te maken, de hekjes kunnen niet meer los worden gemaakt als het 

vriest. 

Opgelet: De antwoorden zijn door het college geformuleerd op 11 januari 2019. Na 

11 januari 2019 is het kwik verschillende malen onder het vriespunt gedoken 

waardoor het strooien van de wegen noodzakelijk was. 

Het fietspad op de oude spoorlijn zal in de toekomst ingericht worden als een 

fietssnelweg - dit is bekrachtigd in een ministerieel besluit op 15 maart 2018 - maar 

momenteel is ze nog ingericht als een gewone fietsweg. De Gemeentelijke 

Begeleidingscommissie is momenteel bezig met de uitwerking van de heraanleg van 

de kruispunten. 

Departement Mobiliteit en Openbare werken adviseert om bij gewone fietswegen niet 

enkel verkeersborden te plaatsen bij het begin en het einde de fietsweg maar ze ook 

fysiek af te sluiten om ongewenst autoverkeer buiten te houden1. 

Mogelijks scenario: Iemand die onze gemeente niet kent komt met zijn auto naar 

voetbal. Het is donker en het regent hard waardoor de zichtbaarheid beperkt is. In 

																																																													
1	https://www.mobielvlaanderen.be/overheden/artikel.php?id=1060		



plaats van de oprit naar de parking rijdt hij per ongeluk op de route. De U11 hebben 

juist gedaan met spelen en sommigen rijden met hun fiets naar huis maar daar het 

fel regent letten ze zelf niet goed op. 

Er zijn verschillende manieren om ongewenst autoverkeer op een adequate manier 

niet toe te laten op een fietsweg. De gemeente heeft jaren geleden gekozen voor 

geschrankte hekjes, ook gekend als fietssluizen die indien nodig weggehaald kunnen 

worden om prioritaire voertuigen en onderhoudswagens door te laten. 

Een ander mogelijks scenario: Een persoon rijdt met zijn e-bike richting Stekene en 

heeft een zeer drukke dag gehad op zijn werk en is er even met zijn gedachten niet 

bij. De muziek schalt in zijn oren, het is donker en het regent. Hij komt ter hoogte van 

de Beverijstraat en door zijn verstrooidheid, de snelheid, de donkerte en het weer 

heeft hij niet door dat hij een kruispunt nadert want hij heeft geen visuele prikkels 

ontvangen in zijn gezichtsveld. Hij ziet de auto die van rechts komt veel te laat. 

Voor- en nadelen volgens Departement Mobiliteit en Openbare werken: 

+ Hekken remmen het fietsverkeer sterk af. Dat kan interessant zijn bij 

bijvoorbeeld gevaarlijke oversteken. Moerbeke: Aan BS De Vlinderdreef en De 

Moerhofstraaf 

- De hekjes maken de weg permanent ontoegankelijk voor prioritaire voertuigen 

en onderhoudswagens. Moerbeke: kunnen ze weggehaald worden indien 

nodig, alleen bij vriesweer vriezen ze vast 

- De hekjes bemoeilijken de doorgang ook voor fietsers. Zeker voor bijvoorbeeld 

fietsers met een fietskar. Moerbeke: de opening tussen de twee hekjes is 

voldoende voor fietsers met fietskarren en grotere groepen fietsers 

Toelichting agendapunt:  

MEnS is van mening dat de veiligheid van zowel de fietsers als van de 

automobilisten kan verhoogd worden zonder een meerkost voor de gemeente en 

zonder tijdverlies voor de strooidiensten. 

De strooiwagen is ongeveer 1,5 m breed en het hekje komt ongeveer 15 cm (zie 

figuur 3) voorbij de verankering in de grond. Om het de bestuurder van de 



strooiwagen werkbaar te maken heeft hij een doorgang nodig van 2 meter. 

 

Figuur 3. Oversteek hekje 

MEnS is nagegaan of er bij elk begin en bij elk einde van de fietsweg 1 hekje terug 

kan geplaatst worden en dit met als doelstellingen:  

• meer in het gezichtsveld van de fietsers de aandacht trekken dat de fietsweg 

eindigt of begint zodanig dat de fietser zijn snelheid beter kan aanpassen  

• de auto’s hinderen om de fietsweg op te rijden 

MEnS heeft ondervonden dat overal 1 hekje kan teruggeplaatst worden (zie 

onderstaande figuren). 



 

Figuur 4. Kruispunt Statiestraat 

 

Figuur 5. Kruispunt Heidestraat komende van Statiestraat 



 

Figuur 6. Kruispunt Heidestraat gaande naar Drongendreef 

 

Figuur 7. Kruispunt Drongendreef komende van Heidestraat 



 

Figuur 8. Kruispunt Drongendreef gaande naar Moerhofstraat 

 

Figuur 9. Kruispunt Moerhofstraat komende van Drongendreef 



 

Figuur 10. Kruispunt Moerhofstraat gaande naar Beverijstraat 

 

Figuur 11. Kruispunt Beverijstraat komende van Moerhofstraat 



 

Figuur 12. Kruispunt Beverijstraat gaande naar Groenstraat 

 

Figuur 13: Kruispunt Groenstraat komende van Beverijstraat 



 

Figuur 14. Kruispunt Groenstraat gaande naar Oostvaart 

 

Figuur 15. Kruispunt Oostvaart komende van Groenstraat 



 

Figuur 16. Kruispunt Oostvaart gaande naar Coeferingstraat 

 

Figuur 17. Kruispunt Coeferingstraat komende van Oostvaart 



 

Figuur 18. Kruispunt Coeferingstraat gaande naar Merlanstraat 

 

Figuur 19. Kruispunt Merlanstraat gaande naar Stekene 

 

Voorstel van beslissing   

Terugplaatsen van 1 hekje aan elk begin en bij elk einde van de fietsweg op de oude 



spoorweg OL 77 om de veiligheid van de fietsers en de automobilisten tijdens de 

donkere wintermaanden te verhogen. 

 

 


