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Plaats Raadzaal Datum 08/09/2020
Voorzit(s)ter Geertrui Windels Aanvangsuur 13:00 uur

Aanwezig Geertrui Windels, Tine Eerlingen, Lucia Dewolfs, Diederik Dunon, Joris Van 
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Van den Eede, Lena Ghysels, Nicolas Kuczynski, Bart Nevens, Saskia 
Schelfaut, Lieven Elst, Hilde Torfs, Björn van Staeyen, Annelies Janssens

Verontschuldigd Tom Dehaene

Agendapunten
De voorzitter Geertrui Windels heet iedereen welkom op deze raadscommissie, die voor het eerst 
terug plaatsvindt in het provinciehuis. Ze vraagt ook of alle nieuwe instructies duidelijk waren, ook voor 
diegenen die gekozen hebben om van thuis uit te volgen. Er zijn geen vragen. Alles was duidelijk. 

1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering

Er zijn geen opmerkingen op het verslag van 16 juni 2020. Het wordt goedgekeurd. 

2 Halfjaarlijkse voortgangsrapportage van 1 prioritair actieplan: Cel Vlaams karakter

De voorzitter geeft het woord aan Saskia Schelfaut, directie vrije tijd, cel Vlaams karakter. Saskia 
Schelfaut geeft een toelichting over het prioritair actieplan Vlaams karakter aan de hand van een 
presentatie. 

De voorzitter bedankt Saskia Schelfaut en gaat na of er vragen zijn. 

Tine Eerlingen heeft een vraag over het nieuwe project van de fietsvrienden: Het was uiteraard een 
speciaal jaar maar hoeveel mensen bereiken jullie? 

Saskia Schelfaut licht toe dat het een zeer kleinschalig proefprojectje was. Het ging over 10 koppels, 
telkens een buddy en een nieuwe fietser. Dus 10 koppels van een anderstalige met een buddy. 
Het was echt om te proberen en te kijken wat we hieruit leren en wat we eventueel ook elders kunnen 
toepassen op termijn. 

Bertrand De Middeleer vraagt even na hoe ze het gaan uitbreiden.  In welke vorm dan? 



Saskia Schelfaut  geeft aan dat dit allemaal nog  te bespreken en te evalueren is. We hebben het 
traject in Vilvoorde nog niet gehad en ook nog niet de evaluatie. In hoeverre dat de deelnemers 
effectief vorderingen hebben gemaakt in hun Nederlands en wat de algemene bevindingen waren. Ze 
waren wel tevreden maar hoe verder moet nog bepaald worden, ook met de gedeputeerde welke 
accenten gelegd moeten worden. 

Geertrui Windels vraagt of het heuvelachtige landschap in de regio rond Brussel geen beperking vormt 
voor het fietsen? Dat kan natuurlijk wel met elektrische fietsen maar waarschijnlijk beschikt  het 
publiek dat we met deze actie aanspreken hier niet over. Al wandelend kan men beter communiceren 
dan al fietsend, lijkt zo. Bevordert het fietsen de communicatie? Hebben we hier ook oog voor?   

Saskia Schelfaut geeft aan dat de doelgroep waarop we mikken vaak ook nog niet kan fietsen, het is 
een vrij kwetsbare groep die niet nog niet kan fietsen. De reden waarom voor fietsen is gekozen is dat 
de deelnemers, naast NT2-lessen, ook fietslessen hebben gevolgd. Dat had ze nog niet vermeld. Dat 
is wat Mobiel 21 doet, fietslessen geven aan deze kwetsbare groepen. De combinatie van lessen is 
dus de meerwaarde. Bij elke les is ook een opdracht omtrent praten voorzien, vb. ga naar de 
bibliotheek, zoek het taalpunt, praat over de boeken of praat over een bepaald thema. De begeleiders 
hebben echt de opdracht om deze praatopdrachten te geven en op te volgen. 

De gedeputeerde Bart Nevens vult graag nog aan. In het begin hadden ze daar ook hun twijfels bij 
over het pilootprojectje. Gaat het over leren fietsen of Nederlands leren? Dat zal de evaluatie ook 
uitmaken. Hij verwijst hierbij naar Café Combinne dient ook om mensen samen te brengen om 
Nederlands te praten. Eigenlijk is die kapstok met het fietsproject hier de fiets. 
Misschien kan dit in sommige meer heuvelachtige gemeenten op een andere manier, vb. wandelen. In 
Leuven konden we met het fietsproject  wel deze doelgroep bereiken en is de fiets een ideaal 
transportmiddel maar het kan ook iets anders zijn zoals zwemmen. We moeten nog evalueren of ze 
kunnen fietsen én beter Nederlands kunnen. Dat is de essentie om zich te integreren in de 
maatschappij. 

Mevrouw Lucia Dewolfs vertelt dat Café Combinne een zeer interessant project is, ze kent het van 
Tienen. Ze heeft het al meerdere malen gevolgd via een paar deelnemers. Veel hangt af van wie de 
deelnemende leden zijn en van hun gemeenschappelijke taal. Als Engels de gemeenschappelijke taal 
blijkt, dan glijdt het gesprek vaak heel snel naar Engels in plaats van het Nederlands . Als men 
verplicht is van het Nederlands te gebruiken is dat veel beter. Met de fiets hier is dit wel anders omdat 
je natuurlijk werkt met een Nederlandstalige buddy en dan kan het niet anders. 

Er zijn geen vragen meer. 

3 Halfjaarlijkse voortgangsrapportage van 1 prioritair actieplan fiets: dienst mobiliteit

De voorzitter geeft het woord aan Annelies Janssens, diensthoofd mobiliteit. Annelies Janssens geeft 
een toelichting over het actieplan Fiets in de beleidsdoelstellingen  aan de hand van een presentatie. 

De voorzitter bedankt Annelies Janssens voor de uitgebreide toelichting.

Tine Eerlingen  zegt dat het zeer interessant is om nog eens een overzicht te krijgen. Ze heeft ook 2 
vragen. Ze vraagt of bij de studie van de F8 Leuven-Mechelen ook werk wordt gemaakt van verlichting 
van deze hele route?

Annelies Janssens licht toe dat de fietssnelweg op dit moment bewegwijzerd is. De studie voor de 
kruispunten en bepaalde wegvakken is ook gestart. Bedoeling is ook dat ze volledig verlicht wordt. 
Sommige delen zijn nu al verlicht. De details van de studie kan ik hier niet helemaal toelichten maar 
het is wel degelijk het streefdoel dat ze verlicht wordt waar mogelijk. Dat is te bespreken met de 
Vlaamse Waterweg en andere actoren. 

Tine Eerlingen vraagt ook wat het statuut van de fietssnelweg eigenlijk is? De voorbije week was er 
wel wat te doen over de beperkte ruimte die fietsers moeten delen met voetgangers en skaters enz. 



aan de Tivolibrug in Leuven? Hoe zit dat juist? Wie mag daar rijden en op welke manier? Is er een 
voorbehoud voor fietsers? In stedelijke context is dit soms ook een ander verhaal. 

Annelies Janssens stelt dat een fietssnelweg een wenslijn is tussen steden of grote aantrekkingspolen 
waar fietsers vlot en kwaliteitsvol kunnen fietsen. Er is geen bepaalde wegcode aan verbonden. Het is 
niet zo dat er per definitie geen voetgangers mogen lopen. Er zijn nog steeds bepaalde borden van de 
wegcode nodig over vb. snelheid, verdeling tussen fietsers en voetgangers. Als er veel voetgangers 
verwacht worden proberen we in het ontwerp een gescheiden ruimte voor beide soorten gebruikers 
maar omwille van ruimtegebrek kan dat niet overal. Het is dus steeds afwegen wat mogelijk is. Het is 
niet evident en we verwachten wel wat hoffelijkheid van iedereen. De ruimte is beperkt. 

Joris Van den Cruijce vraagt of er structureel geteld wordt door de provincie? Is dit een taak van de 
provincie? Of Vlaanderen? Of de gemeenten, wat is de taakverdeling? Op lokaal vlak wil hij graag 
weten wat er afgefietst wordt. Als college hebben ze in Asse het gevoel dat er veel gefietst wordt maar 
er blijken in op zondag ook veel wandelaars en skaters te zijn. Ze willen dat eigenlijk wel weten. 

Annelies Janssens geeft aan dat er nog geen afspraken over zijn met de andere overheden. De 
provincie telt op diezelfde manier als de dienst toerisme, met vaste telpalen en ook met mobiele 
tellers. Dit is volledig hetzelfde systeem met 1 aanbesteding.  We lenen ook telslangen uit aan 
gemeenten om fietstellingen te doen. Ook Vlaanderen is intussen aan het tellen, op gewestwegen 
dan. Belangrijk is dat alle cijfergegevens samen kunnen gebracht worden en compatibel zijn, opdat ze 
ook zouden kunnen vergeleken worden. Vlaanderen heeft de ambitie om dit samengevoegd te krijgen 
maar dat is nog niet het geval. Ook als provincies zouden we een hele stap willen zetten in deze 
gezamenlijke fietsdata maar ook wij staan daar nog niet. We hebben wel een interprovinciale 
coördinator ‘fietsdata’ aangesteld met de provincies samen. Deze persoon zit bij de provincie 
Antwerpen maar betalen we samen met de andere provincies. Zo hopen we hier samen grotere 
vooruitgang te kunnen krijgen. 

 Joris Van den Cruijce vraagt nog of hij als lokaal bestuur kan te weten komen wat de telresultaten zijn 
op hun grondgebied? 

Annelies Janssens geeft aan dat deze tellingen kunnen gedeeld worden aan de gemeenten in 
kwestie. Ook in de pers wordt hierover af en toe gecommuniceerd. Deze kunnen dus opgevraagd 
worden. 

Joris Van den Cruijce stelt dat we ambitieus zijn als provincie om 100 km te willen realiseren, wat 
uiteraard goed is en ook nodig. Ook gemeenten willen veel realiseren. Dat omvat wel zeer veel 
werklast voor lokale besturen om zo’n fietssnelweg aan te leggen. In sommige gevallen treedt de 
provincie op als bouwheer. Kunnen we als gemeente ons hiervoor ook kandidaat stellen? Zeer grote 
personeelsinzet is niet evident voor gemeenten.

Annelies Janssens licht toe dat we als provincie een aantal fietssnelwegen zelf aanleggen. Dat aantal 
is beperkt, juist omwille van die man (of vrouw)kracht die nodig is. We hebben nu al 11 mensen in het 
fietsteam hebben, weliswaar niet allemaal voor ontwerp maar ook voor monitoring, fietssubsidies voor 
gemeentelijke projecten en trekkersrol voor fietssnelwegen, voor communicatie en vermarkting, …. 
Nog meer volk heeft effect op de budgetten en is een politieke keuze. Het is dus vooral een verhaal 
van personeel en budget hiervoor. Momenteel kan er niets bij. Misschien kunnen er op de wachtlijst 
maar dat is politiek te bespreken wat er mogelijk is. 

Joris Van den Cruijce stelt vast dat in Zemst op de F1 de fietsers in de voorrang zijn geplaatst. Is dat 
een keuze van de gemeente als het over een gemeenteweg gaat? Wat heeft de provincie hierin 
beslist? 

Annelies Janssens verwijst naar de studie van Fietsberaad over voorrangsregelingen op 
fietssnelwegen. Dit is aanbevolen aan kleinere straten maar niet evident. Het is belangrijk dat de 
gemeente hier ook bewust voor kiest. Dat moet in groep beslist worden op een projectstuurgroep, met 
de gemeenten, provincie en Vlaamse partners . De provincie stimuleert dat wel voor fietssnelwegen, 
tenminste als het veilig kan ingericht worden. De gemeente moet zelf absoluut mee zijn. We kunnen 
dit niet afdwingen. 



Luka Augustijns heeft nog een vraag over de F8 tussen Leuven en Mechelen. Gaat het over kleine 
aanpassingen of ook grotere zoals tunneltjes?

Annelies Janssens licht toe dat er ook volledige kruispuntontwerpen gemaakt worden die meer werk 
vragen dan alleen maar schilderwerk, markeringen. Als een grotere ingreep nodig is, zal dit ook 
uitgetekend worden. Telkens in overleg met de andere actoren, de gemeenten, het gewest AWV en 
de Vlaamse Waterweg. 

Kris Poelaert stelt vast dat er in het studielijstje nog geen sprake is van de fietssnelweg in het 
Pajottenland waarvoor de voorbije maanden heel wat overleg heeft plaatsgevonden. 

Annelies Janssens bevestigt dit. Er wordt onderzocht of er een extra fietssnelweg of een snelle 
fietsroute kan komen.  Het overleg is nog zeer pril en hierdoor is het nog niet opgenomen bij het 
studiewerk van de eerste helft van 2020. Later zal deze vermoedelijk wel aan bod komen. 

Er zijn geen verdere vragen meer. 

4 Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk - wijzigingen voorjaar 2020 - kennisgeving

Björn van Staeyen geeft een toelichting over dit agendapunt aan de hand van een presentatie. 

Het gaat over een hele reeks wijzigingen die in 2019 en 2020 door deputatie zijn goedgekeurd. Deze 
worden nu gebundeld voorgesteld aan de provincieraad ter kennisgeving. 

Linda Van den Eede heeft een vraag over de wijziging  aan de Koning Albertstraat in Roosdaal. Hier 
wordt de Jozef Jansstraat geschrapt omdat dit een zeer kleine ontdubbeling is. Op eerste zicht lijkt dit 
logisch maar dat is het toch niet . Linda van den Eede kent de situatie heel goed. De J. Jansstraat is 
een éénrichtingsstraat. Dus als je het BFF legt om van het dorp van OLV-Lombeek naar Roosdaal-
centrum te rijden, dan moeten de fietsers op dat moment een gevaarlijke straat oversteken. Het zicht 
is daar zeer beperkt en ze moeten met de auto’s meerijden en zo de straat oversteken. Aan de andere 
kant, als je terug op de K. Albertstraat komt, moet de fietser dan opnieuw die Jozef Jansstraat 
oversteken. Dus je moet  2 keer oversteken. Het zou dus logisch zijn als je van het centrum van OLV-
Lombeek komt, dat er ook een rechte fietsverbinding is door de Jozef Jansstraat. Er hoeft geen 
dubbelrichtingsfietspad te zijn, de straat heeft éénrichtingsverkeer voor de auto’s, de fietsers kunnen 
gewoon met de richting meevolgen en dan moeten de fietsers geen 2 keer de straat oversteken. 
Misschien kan hier nog iets aan gedaan worden. De vraag is dus dat er in de J. Jansstraat nog een 
fietspad kan voorzien worden op het BFF, in één richting komende van het centrum van OLV-
Lombeek, dan zou er een ideale situatie voor fietsers ontstaan. 

Björn van Staeyen licht toe dat in de wijzigingswerkgroep besproken wordt wat opgenomen wordt in 
het BFF en dus kan gesubsidieerd worden. Er zijn zeker nog andere interessante fietsverbindingen 
mogelijk.  Er is voor gekozen om de ontdubbeling niet te subsidiëren. We kiezen maar voor 1 tak in 
het BFF. Omdat de gemeente heel het kruispunt en wegvakken  aan het uitwerken is voor deze tak, is 
er geopteerd om deze tak op te nemen in het BFF. Het sluit niet uit dat er op de andere straat ook 
fietsinfrastructuur aangelegd wordt maar dan niet met provinciale subsidies. 

Linda Van den Eede vraagt of het dan ook niet op het recreatieve netwerk ligt zodat gedeeltelijke 
subsidies mogelijk zijn?  Ze geeft aan dat er anders toch een gevaarlijke situatie kan ontstaan en geeft 
de suggestie mee om dit nog eens met de gemeente te bekijken. 

Björn van Staeyen geeft aan dat hij niet weet of dit al dan niet op het recreatieve netwerk ligt. Björn 
licht toe dat de plannen voor heraanleg heel concreet zijn en dat er echt wel rekening wordt gehouden 
met de zichthoeken op de kruispunten en hoe de fietsers de oversteken moeten doen. Het gaat niet 
gewoon over de aanleg van een fietspad zonder dat de kruispunten worden herdacht.  

Linda Van den Eede geeft aan dat de plannen langs 1 stuk langs de K. Albertstraat nu helemaal niet 
gemaakt worden. Dat is zo voorgelegd aan de gemeenteraad in Roosdaal. Ze vraagt dus om dit toch 
nog eens met de gemeente te bekijken dat dit éne extra stuk fietspad ook ineens gemaakt wordt. 

Er zijn geen verdere vragen of opmerkingen meer. 



Advies: Het dossier mag ter kennisgeving naar de provincieraad. 

5 Bovenlokaal recreatief fietsroutenetwerk - wijzigingen voorjaar 2020

Er blijkt een misverstand te zijn over dit agendapunt. Het is door de dienst mobiliteit niet voorbereid. 
Daarom wordt het doorgeschoven naar de volgende raadscommissie. Aan de verdere timing 
verandert dit niets. 

Lena Gysels merkte dat alle documenten dezelfde naam hebben en vraagt om de naamgeving bij te 
werken voor de duidelijkheid. 

Annelies Janssens geeft mee dat de titels van de documenten zullen bijgewerkt worden zodat 
duidelijk is in welke gemeente de wijziging zich afspeelt. Het zal de volgende commissie moeten aan 
bod komen. 

Geertrui Windels vraagt ook om het volgende keer voor te leggen, zeker omdat er nog vragen kunnen 
zijn. 

6 Rondvraag

De volgende raadscommissie op 22 september om 13u zal hier in de zaal plaatsvinden, normaal toch 
als er geen wijzigingen zijn ten gevolge van corona. 

Ter informatie: het werkbezoek op dinsdag 13/10  blijft zoals voorgesteld, maar uiteraard rekening 
houdend met de geldige coronamaatregelen:

 Werkbezoek aan project kleinschalig wonen Rustenberg in Huldenberg
 Werkbezoek aan project woningdelen Pachthof Hertoginnedal in Moorsel (Tervuren). 

Praktische informatie over plaats van samenkomst enz. zal later volgen. We kunnen ook terecht in de 
plaatselijke kantine voor een woordje uitleg vooraf of eventuele andere agendapunten. 

De aanwezigheidslijst is niet rondgegaan maar wordt door de secretaris ingevuld (coronamaatregel). 

Er zijn geen andere vragen of variapunten. 

Einduur van de vergadering 14:20 uur
Datum volgende vergadering 22 september 2020 om 13u

De secretaris, De voorzitter,

Annelies Janssens Geertrui Windels


