
 

 

Zitting van maandag 22 juni 2020 

Namens het College van Burgemeester en Schepenen, 

De algemeen directeur, get. Jacobus Anton De voorzitter, get. Bert Maertens 

  

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT 

De algemeen directeur 

 

 

 

 

Jacobus Anton 

                   De burgemeester 

 

 

 

 

                     Maertens Bert 

 

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN 

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

 

Tegenwoordig: Bert Maertens: voorzitter 
Caroline Maertens, Kurt Himpe, Lothar Feys, Tom Verbeke, Lisbet Bogaert, 
Ann Van Essche: schepenen 
Jacobus Anton: algemeen directeur 

Verontschuldigd:  

 

 

7. Aanvullend reglement fietszone centrum Izegem. 

 

Het College, 

Regelgeving 

-  Artikel 117 van de nieuwe gemeentewet 

-  Artikel 2 van de gecoördineerde wetten betreffende de politie over het wegverkeer 

-  Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968 

-  Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzonder 

plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, laatst gewijzigd bij ministerieel besluit van 

19.06.2006 

-  Delegatie van de bevoegdheid om aanvullende reglementen op te stellen aan het college van burgemeester 

en schepenen in de gemeenteraad van 8/6/2009 

-  Ministeriële omzendbrief betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van verkeerstekens 

-  Gemeenteraadsbeslissing dd. 19/052020 betreffende het fietsbeleidsplan Izegem 

Feiten en motivering: 

-  De gemeenteraad heeft op 19/05/2020 het fietsbeleidsplan goedgekeurd. In dat plan is een fietszone in het 

centrum geselecteerd. 

- In dezelfde zitting werd voorgesteld om deze fietszone n.a.v. de coronacrisis en de bijhorende exit-

maatregelen versneld uit te voeren om meer ruimte te geven aan de fietsers in het centrum van Izegem. 

- Het concept omvat:  

 Een geografische afbakening van de fietszone, die rekening houdt met het fietsnetwerk in het 

fietsbeleidsplan Izegem en omvat volgende straten: 

o Roeselaarsestraat, tussen Ommegangstraat en Marktstraat 

o Gentsestraat, tussen Marktstraat en rotonde Dirk Martenslaan 

o Marktstraat 

o Grote Markt 

o Kasteelstraat, tussen Dirk Martenslaan en Grote Markt 

o Brugstraat, tussen Dirk Martenslaan en Grote Markt 

o Hallestraat 

o Ketelstraat 

o Nieuwstraat 

o Korenmarkt 

o Wolvestraat 

o Stationsstraat 



o Kruisstraat 

o Wijngaardstraat 

o Melkmarkt 

o Melkmarktstraat 

o Hondstraat 

o Baron de Pélichystraat 

o Sint – Tillostraat 

o Kloosterstraat 

o Kerkstraat 

o Kerkplein 

o Papestraat 

o Meensestraat 

o Sint – Amandsstraat 

o Krekelstraat, tussen Baron de Pélichystraat en Sint – Pietersstraat 

o Sint – Pietersstraat 

o Dweersstraat 

o Werkhuizenstraat 

o Meiboomstraat 

o Schoolstraat, tussen Meensestraat en Burgemeester Vandenbogaerdelaan 

 Wettelijke signalisatie dmv. zoneborden met F111 en F113 

 Bijkomende wegmarkeringen: basiselementen de rode vlakken ter hoogte van de belangrijkste 

toegangen van de fietszone. 

 Uitvoeringsdocument in bijlage – richtdatum invoering 1/7/2020. 

 Communicatieplan: vermelden op de website, verdelen van flyers en affiches in de zone, social media, 

persbericht, …  

- De invoering van de fietszone omvat ook een gedeelte van de gewestweg N357. Hiervoor werd advies 

opgevraagd aan AWV. Zij wensen in dit gedeelte eerst een proefperiode in te voeren en metingen te doen om 

een vaste fietszone op basis van deze telgegevens te kunnen onderbouwen. Voor de Roeselaarsestraat 

wordt bijgevolg eerst een tijdelijk verkeersreglement opgemaakt, die aansluit op dit aanvullend reglement. 

 

-  In dit gebied is een bestaande zone 30 van kracht. Deze vervalt omdat de snelheidsbeperking in een 

fietszone ook op 30km/u ligt. Bijgevolg wordt het verkeersreglement met betrekking tot de zone 30 in het 

centrumgebied ingetrokken. 

 

-  In dit gebied is een bestaande fietsstraat van kracht. Het aanvullend verkeersreglement betreffende deze 

fietsstraten wordt ingetrokken en vervangen door dit verkeersreglement. 

BESLUIT: 

Art. 1 –  In Izegem wordt een fietszone ingevoerd in volgende straten of delen van straten: 

o Marktstraat 

o Grote Markt 

o Kasteelstraat, tussen Dirk Martenslaan en Grote Markt 

o Brugstraat, tussen Dirk Martenslaan en Grote Markt 

o Hallestraat 

o Ketelstraat 

o Nieuwstraat 

o Korenmarkt 

o Wolvestraat 

o Stationsstraat 

o Kruisstraat 

o Wijngaardstraat 

o Melkmarkt 

o Melkmarktstraat 

o Hondstraat 

o Baron de Pélichystraat 

o Sint – Tillostraat 

o Kloosterstraat 

o Kerkstraat 

o Kerkplein 

o Papestraat 



o Meensestraat 

o Sint – Amandsstraat 

o Krekelstraat, tussen Baron de Pélichystraat en Sint – Pietersstraat 

o Sint – Pietersstraat 

o Dweersstraat 

o Werkhuizenstraat 

o Meiboomstraat 

o Schoolstraat, tussen Meensestraat en Burgemeester Vandenbogaerdelaan 

Deze maatregel zal ter kennis van de weggebruikers worden gebracht door een zonebord met daarin de 
afbeelding van het bord F111 - begin van de fietsstraat en F113 - einde van de fietsstraat (= met schuine zwarte 
streep door het volledige zonebord). 

 

Art. 2 – Het bestaande aanvullend reglement dd. 11/09/2012 betreffende de zone 30 in het centrumgebied wordt 

ingetrokken. 

 

Art. 3 – Het bestaande aanvullend reglement dd. 02/09/2019 betreffende de fietsstraten in het centrumgebied 

worden ingetrokken. 

 

Art. 4 – Afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid Mobiliteit en 

Verkeersveiligheid worden overgemaakt. 
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