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Schriftelijke vraag van raadslid Lore Baeten: Fietsinfrastructuur en stimuleren 
fiets in Sint-Niklaas 

lndiener(s) 
Lore Baeten (CD&V); 

Gericht aan 
· Carl Hanssens; 

Bondige toelichting 
Op de commissie verkeersveiligheid stelde u als schepen van mobiliteit een ambitieus 
mobiliteitsplan voor, met heel wat plannen wat betreft fietsinfrastructuur. Graag had ik een 
antwoord gehad op volgende vragen in verband met de fietsinfrastructuur en promoten rijden 
met de fiets in onze stad: 

1. Hoeveel straten in Sint-Niklaas zijn momenteel erkend als fietsstraat? 
2. Hoeveel straten in Sint-Niklaas zijn momenteel erkend als schoolstraten? 
3. Hoeveel straten zijn in Sint-Niklaas momenteel voorzien van fietsinfrastructuur. Graag 

zowel in absoluut aantal als in percentages. 
1. -ln hoeveel(%) van die straten zijn er vrijliggende fietspaden (geen onderdeel 

van de rijbaan)? 
2. ln hoeveel(%) van die straten zijn er fietsstroken? 
3. ln hoeveel(%) van die straten zijn er fietssuggestiestroken? 
4. Hoeveel van die aangelegde fietspaden zijn de Laatste Legislatuur gerealiseerd? 

4. Hoe breed zijn de gemiddelde fietspaden in Sint-Niklaas? 
. 1. Zijn er fietspaden in de stad die minder dan 1,5 meter breed zijn? 

S. Hebben jullie een zicht hoeveel fietspaden momenteel met dynamische verlichting zijn 
verlicht? 

6. Hoeveel fietspaden zijn voorzien van een onderhoud deze Legislatuur (vanwege putten, 
slechte staat weg, ... ) ? 

7. Zijn er in het verleden allokale fietscampagnes geweest (over het fietsen met een 
helm, STOP-principe, fietsverlichting?) 
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Geacht raadstid
Beste Lore

Gelieve hieronder de antwoorden op uw vragen terug te vinden

Op de commissie verkeersVeiligheid stelde u als sc'hepen van rnobiliteit een ombitieus
mobititeitsplon voor, met heel wat plannen wat betreft fietsinfrastructuur. Graag had ik een
antwoord gehad op volgende vragen in verband met de fietsinfrastructuur en promoten rijden
met de fie3 in onze stad:

1. Hoeveel straten in Sint-Niklaos zijn momenteel erkend ats fietsstraat?
Er zijn momenteeL L9 fietsstraten in Sint-NikLaas. Bijkomend zitten er nog vier nog'in de
pijpl.ijn.

2. Hoeveel straten in Sint-Niktaas zijn momenteel erkend als schoolstraten?
Schoolstraten worden steeds ingericht indien er een engagement van de directie is.
Directies moeten zich engageren slagbomen of nadars te plaatsen en weg te nemen. We
tlachten zo veel mogeLijk scholen te overtuigen van de voordelen hiervan. Hierdoor zijn
er al. vijf straten die tijdens de scholenspits het statuut van schoolstraat kennen.
Berkenboom Heistraat, Don Bosco, De DroombaLl.on, HeiLige FamiLie en het Col.l.ege. Dit
jaar komen er twee bij: BroederschooL (Kroonmolen) en De Watertoren.

3. Hoeveel straten ziin in Sint-Niklaos momenteel voorzien van fietsinfrastructuur. Graag
zowel in absoluut aantal als in percentages. AantaL wegen met fietsinfrastructuur: 180 (=30 %),
met een totale lengte van ongeveer 235 km.

7. ln hoeveel f/o) van die straten zijn er vrijliggende fietspaden (geen onderdeel
van de rijbaan)? Aantal wegen met vrijliggende fietsp aden:72 (=!2 %), met een totate
lengte van ongeveer 88 km.

2.ln hoeveel f/") van die straten zijn erJietsstroken? Fietsstroken worden aanschouwd ats
aanl.iggende fietspade n:1.07 (=L7 %), met een totale Lengte van.ongeveer L02 km.
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3. ln hoeveel f/o) van die straten zijn er fietssuggestiestroken? Aantal. wegen met

fietssuggestiestroken: 521=9 %), met een totale lengte van ongeveer 44 km.

4. Hoeveel van die aangelegde fietspaden zijn de laatste legislatuur gerealiseerd? 5 % of 31'

straten.

5. Hoe breed zijn de gemiddeldefietspaden in Sint-Niklaas? Deze vraag vergt intensief

opzoekwerk en is dus niet ccnvoudig te beantwoorden. Fietspaden zijn tussen de l-

meter en 3 meter (dubbel,richtingsfietspaden). Bij heraanLeg minstens l-,75 meter of 2,5

meter (dubbeLrichti ng).

6. Zijn erfietspaden in de stad die minder dan 7,5 meter breed zijn? Ja, het gaat vaak over

kl,inkerpaden van 1,30 meter breed: Damstraat, Passtraat, Hoge Bokstraat,

Dendermondsesteenweg, KapeLstraat, Tereken bv. Bij heraanleg worden deze breder

aangetegd. het is moeilijk te zeggen over hoeveet dit precies gaat.

5. Hebben jutlie een zicht op hoeveel fietspaden momenteel met dynamische verlichting ziin

verlicht? Geen enkel. Er is ooit een proefproject geweest op de F4 ter hoogte van SVK. Die is er

nog steeds. ln het masterplan openbare verlichting kiezen we voor stabiele l-ED-vertichting die
's nachts gedimd wordt tot 50%. Dit geeft een groter veil"igheidsgevoet. :

6. Hoeveel fietspaden zijn voorzien von een onderhoud deze legislatuur (vanwege putten,

slechte staatweg,...) 7We hebben een fietsinvesteringsplan (zoals toegel"icht in de commissie

van schepen Hanssens) dat stap voor stap wordt uitgevoerd. Het is een ge'integreerd

investeringsp[an met nieuwe fietspaden (Hoogkamerstraat), verbredingen en vernieuwingen
/n^h,{^É.-^^lcne*aanraran\ an inrracforinnan nolznnnald rrn rin-rnrarVan lDtritrrnof<treet en
\ugl l\1gl lllvl ruJgJLstllvvrY,, !l I rrrvLJLLr

lndustriepark-West). Daarnaast worden op basis van inspecties en metdingen continu

hersteLtingen uitgevoerd waar nodi g.

7. Zijn er in het verleden al lokale fietscampagnes geweest (over het fietsen met een

helm, STOP-principe, fietsverlichting?) la zowel. vanuit de stad als vanuit de politie. Er wordt
gesensibiLiseerd op diverse manieren: in samenwerking met de scho[en, communicatie in het

straatbeeLd en in onze communicatiekana[en. Jaarl.ijks zijn er preventieve fietscontroles en

sensibiLiserende acties rond fietsvertichting en besteden enkete malen per jaar aandacht aan

het inhaaLverbod in fietsstraten. Dit komt atlemaaL samen in ons jaarlijks event met name de

autovrije zondag.
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