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Agendapunten
1

Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering

Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.
2

Provinciale reglementen voor het toekennen van subsidies voor de aanleg en herinrichting
van fietssnelwegen; de aanleg van BFF-infrastructuur; de aanleg van BRF-infrastructuur.

Bjorn van Staeyen licht het dossier toe.
Luka Augustijns verwijst naar het reglement voor de fietssnelwegen, waarin de minimum breedte als
voorwaarde weggelaten wordt zodat infrastructuur van bij voorbeeld drie meter breed ook in
aanmerking kan komen voor subsidies. Waarom wordt deze drempel niet weggelaten voor het
bovenlokale functionele fietsroutenetwerk?
Bjorn van Staeyen antwoordt dat prioriteit gegeven wordt aan de fietssnelwegen. Die moeten vlot
kunnen aangepast worden aan de toekomstige noden. Om infrastructuurprojecten op het bovenlokaal
functioneel fietsroutenetwerk te verbeteren zijn vaak heel wat extra maatregelen nodig, zoals
onteigeningen. We wensen niet prioritair te investeren in de verbetering van fietsinfrastructuur die
bijvoorbeeld al een zekere kwaliteit heeft (vb. 1.5 m breed) en reserveren de schaarse middelen voor
de fietssnelwegen.
Louis Tobback stelt dat de middelen beperkt zijn in de meerjarenplanning. Meer en meer steden willen
werk maken van fietsstraten. Sommige steden willen zelfs in heel de stad fietsstraten. De subsidiëring
van fietsstraten in de verschillende reglementen kan een aanzienlijke claim leggen op de schaarse

middelen. Dit is in het voordeel van een stad zoals Leuven. Maar de deputatie kan zich best afvragen
of zij de schaarse middelen daarvoor wil inzetten.
Bjorn van Staeyen legt uit dat beslissingen rond het aanleggen van fietsstraten altijd in een
projectstuurgroep genomen worden, ook voor de bovenlokale recreatieve routes. Daar wordt
onderzocht of een fietsstraat de meest aangewezen oplossing is. Zo kan er ook worden beslist om te
opteren voor gemengd verkeer of fietssuggestiestroken.
Joris Van Damme vult daarbij aan dat de betreffende straat bovendien ook expliciet moet opgenomen
zijn in het fietsnetwerk van de provincie. Het is niet zo dat een hele binnenstad is opgenomen in het
provinciale netwerk. Het netwerk kan geconsulteerd worden op het geoloket van de provincie
http://geo.vlaamsbrabant.be/mobiliteit/.
Louis Tobback reageert dat inderdaad niet de hele stad op het provinciale netwerk ligt, maar
bijvoorbeeld voor Leuven zijn er toch heel veel invalswegen (vb. Leuvensesteenweg,
Aarschotsesteenweg, Tiensesteenweg, Geldenaaksebaan) opgenomen en dit tot in het centrum van
de stad. Dus er zijn toch wel heel veel straten die in aanmerking komen op deze manier.
Bjorn van Staeyen verduidelijkt dat de subsidiëring van fietsstraten enkel nieuw is voor het reglement
over de recreatieve routes, in het reglement van het functionele netwerk was dit al opgenomen. De
wijziging is dus niet zo heel groot.
Geertrui Windels concludeert dat het agendapunt besproken werd door de raadscommissie en kan
worden voorgelegd aan de provincieraad
Advies: het dossier kan worden voorgelegd aan de provincieraad
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Sint-Genesius-Rode Hallesesteenweg - goedkeuring dading

Linda Van den Eede merkt op dat het om een dading gaat, een dossier met particulieren, en het aldus
een aangelegenheid betreft die de persoonlijke levenssfeer raakt. Zij vraagt of dit dossier dan niet in
een gesloten zitting moet behandeld worden.
Geertrui Windels bevestigt dit en vraagt het publiek om de zaal te verlaten.
De vergadering wordt verdergezet in gesloten zitting.
Geertrui Windels concludeert dat het agendapunt besproken werd door de raadscommissie en kan
worden voorgelegd aan de provincieraad
Advies: het dossier kan worden voorgelegd aan de provincieraad
4

Rondvraag

Geertrui Windels meldt dat de planning voor de commissies voor volgend jaar nog in voorbereiding is.
Deze wordt zo spoedig mogelijk bezorgd, indien mogelijk reeds via het verslag van deze vergadering.
Datum volgende vergadering
Einduur van de vergadering
De secretaris,
Katrien Putzeys

nog te bepalen
11:40 uur
De voorzitter,
Geertrui Windels

