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Plaats Raadzaal Datum 6/11/2018
Voorzit(s)ter Roel Anciaux Aanvangsuur 15.35 uur

Aanwezig Tie ROEFS, Roel Anciaux, Manu CLAES, Kris POELAERT, Marc WIJNANTS, Ingrid 
CLAES, Steven ELPERS, Eddy POFFÉ, Roger HEYVAERT, Sarah SNEYERS, Leen 
VAN AKEN, Katleen BURY, Hilde KASPERS, Sonia VAN LAERE, Erik RENNEN, 
Diederik DUNON, Mireille BUYSE, Jan LAEREMANS, Linda VAN DEN EEDE, 
Philippe THIERY, Jo STUELENS, Annelies JANSSENS (secr.), Frederik Van 
Lerberghe (technisch raadgever dienst leefmilieu), Hilde MEDAER (technisch 
raadgever dienst mobiliteit)

Verontschuldigd Tom DEHAENE, Walter ZELDERLOO, Jo DE CLERCQ, Martine 
LEMONNIER, Elke ZELDERLOO

Agendapunten

1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering

Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.

2 PNOP Grote Getevallei – toestemming gedeeltelijke verlegging voetweg 66 naar 
provinciale eigendom. 

Gedeputeerde Tie Roefs licht het voorstel toe. Dit dossier gaat over een voetweg die de gemeente 
Linter wil verleggen. Op de figuur gaat het over de verlegging van het rode tracé naar het gele tracé. 
De voetweg komt op provinciale eigendom te liggen en daarom moet dit dossier naar de 
provincieraad. 

Frederik Van Lerberghe vult aan dat de verlegging past binnen het trage wegenplan van de gemeente 
Linter, in samenwerking met de provinciale dienst mobiliteit, om de buurt- en voetwegen meer 
bruikbaar te maken. Het past ook volledig binnen de provinciale visie van de natuurdoelstellingen.

Roel Anciaux concludeert dat er geen verdere vragen zijn en dat het voorstel met een gunstig advies 
kan worden voorgelegd aan de provincieraad.

Advies: Gunstig



3 Samenwerkingsovereenkomst voor fietstellingen in het kader van de provinciale 
fietsbarometer

Hilde Medaer licht het voorstel toe. 

Sarah Sneyers vraagt naar de specifieke bedoeling van deze tellingen? 

Hilde Medaer antwoordt dat de provincie hierdoor meer cijfergegevens kan verzamelen over fietsers, 
iets wat tot nu toe beperkt is. Het is in eerste instantie al nuttig om de cijfergegevens te communiceren 
op zich en voor de bewustwording van het belang ‘meten = weten’. We kunnen ze voor alle 
gemeenten samenbrengen en verwerken in de databank en communiceren in o.a. persberichten. 
Verder zijn er meerdere toepassingen mogelijk, die niet op voorhand zijn vastgelegd. Zo zou een 
gemeente een voor- en nameting kunnen doen als ze een ingreep (wegenwerk, aanpassing 
circulatie,…) gepland heeft. Of de tellingen gebruiken om een wijziging van route in het 
fietsroutenetwerk te verantwoorden. Er zijn meerdere mogelijkheden zolang de gemeente maar 
fietsers telt.

Jan Laeremans vindt het een zinvol project maar vraagt zich af waarom het zo vrijblijvend is wanneer 
en hoeveel de gemeenten moeten meten. Is het niet mogelijk om iedereen op hetzelfde moment te 
laten tellen?

Hilde Medaer geeft aan dat dit inderdaad technisch wel mogelijk is. Elke van de 15 deelnemende 
gemeenten heeft tellers ontvangen. Ze kunnen dus gelijktijdig tellen. Momenteel is echter gekozen  
voor een formule waarin minstens 2 weken wordt gemeten in het ‘hoofdseizoen’ voor fietsers, nl. voor- 
of najaar.

Roel Anciaux vraagt of ze dan niet allemaal kunnen tellen tijdens de fietstelweek, dat lijkt toch zinvol?

Hilde Medaer licht toe dat de gemeenten in de praktijk dit jaar ook al allemaal gemeten hebben in de 
periode van de Vlaamse fietstelweek, in september gedurende meerdere weken na elkaar. En dit kan 
in principe volgend jaar ook, maar het is nog niet duidelijk of de fietstelweek ieder jaar georganiseerd 
wordt. Tot nu toe was dit soms maar om de 2 jaar of onzeker, dus we willen het daar niet alleen van 
laten afhangen. 

Jan Laeremans vraagt waarom gemeenten dan verder zelf kunnen kiezen? Waarom bieden we als 
provincie geen tellers aan aan alle gemeenten en leggen we meer verplichtingen op?

Hilde Medaer geeft mee dat de kostprijs van de telslangen zeer beperkt is tot 50 euro per stuk, plus 
nog wat onderhoudskosten. Maar dit was een eenmalig lot van tweedehandsmateriaal van het 
Agentschap Wegen en Verkeer, dat de provincie heeft kunnen kopen. 
De gemeenten moeten echter ook zelf de tellers installeren nu en er voor zorgen als een goede 
‘huisvader’. Dat vraagt ook inzet van hun kant. De gemeenten die nu deelnemen vertoonden hun 
interesse, zijn naar een praktijksessie geweest en kunnen met het materiaal aan de slag. 

Hilde Medaer vult ook nog aan dat de provincie ook een 19-tal vaste tellers heeft, deze zijn dan wel 
veel duurder. Op de vaste tellers wordt permanent gemeten en zo kunnen we het netwerk wel verder 
monitoren. De dataverwerking moet wel nog gebruiksvriendelijker worden. 

Annelies Janssens vult aan dat dit een proefproject is voor de fietsbarometer.  Het aanleren aan 
gemeenten om tellussen te installeren en de data uitlezen en de verwerking van de gegevens vraagt 
personeelsinzet bij de dienst mobiliteit. Momenteel is dat net haalbaar voor het proefproject. Het is 
belangrijk om het fietsnetwerk verder te monitoren en gegevens te verzamelen. Dit is zeker een piste 
om nog verder in te groeien en daarom nemen we de suggesties graag mee voor in de toekomst.  

Roel Anciaux concludeert dat er geen verdere vragen zijn en dat het voorstel met een gunstig advies 
kan worden voorgelegd aan de provincieraad.

Advies: Gunstig



4 Rondvraag

Er zijn geen variapunten.
Dit was de laatste raadscommissie van deze legislatuur.

Er zijn nog geen nieuwe datums ingepland. 

De voorzitter dankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid.

Einduur van de vergadering 16:00 uur

De secretaris, De voorzitter,
Annelies Janssens Roel Anciaux


