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Evergem, 30 december 2016 

 

PERSBERICHT GROEN EVERGEM 
 

1. In 2017 fietsstraten in Evergem ? 

 
Omdat zwakke weggebruikers op bepaalde plaatsen in onze gemeente nog meer ruimte 

moeten krijgen, stelde Groen voor om een aantal proefopstellingen van fietsstraten in 

Evergem te installeren. CD&V schepen Eric De Wispelaere was dit voorstel genegen en 

stemde principieel in met een onderzoek.    
“We hebben als Groen recent een oproep voor potentiële fietsstraten gelanceerd. Uit de reacties 

doen we graag een aantal suggesties voor fietsstraten”, zo stelde Groen-raadslid Paul De Neve. Als te 

onderzoeken voorbeeld dacht hij aan de Bibliotheekstraat, Belzeelsestraat, Akkerken, parallelweg 

van de Dries aan de kant van de vrije basisschool, en ook aan de parallelweg van de Lindenlaan. 

De CD&V-NV-A meerderheid verkoos om zich niet vast te pinnen op straatnamen maar wou wel 

aantonen dat ze hier werk willen van maken. Het amendement van CD&V fractieleider Jan Van de 

Walle om in te stemmen met een onderzoek naar een aantal fietsstraten in Evergem werd 

uiteindelijk goedgekeurd.  

 

2. Alternatief voor onveilig kruispunt Korte Rabotstraat/Rabotstraat 

 
De oversteekplaats aan de Rabotstraat/Korte Rabotstraat in Belzele is niet veilig, toch is er 

een mooi alternatief mogelijk. Op vraag van Groen wordt de onverharde alternatieve weg 

langs het Oud-Bogaertstraatje vlotter berijdbaar gemaakt voor fietsers. 
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Wie als fietser uit de Korte Rabotstraat komt en rechtsaf de Rabotstraat in wil, heeft amper zicht op 

het aankomend verkeer. Toch moet hij verplicht oversteken omdat het fietspad aan de linkerkant 

ligt. Aanpassingen aan de infrastructuur of het plaatsen van een spiegel horen daar blijkbaar niet tot 

de mogelijkheden. Er is echter ook een alternatieve weg die veel veiliger is. Jammer genoeg verkeert 

deze niet in al te beste staat, o.m. als gevolg van het storten van afval (mosselschelpen, glas,…).  

“Daarom stelt Groen voor om de alternatieve weg (zie blauw traject op kaartje, foto) goed berijdbaar 

te maken voor fietsers”, aldus raadslid De Neve op de gemeenteraad eind december. Volgens de 

diensten is het alternatief langs het Oud Bogaertstraetje inderdaad een zinvol alternatief. De 

verkeerschepen was meteen gewonnen voor dit groene voorstel. Eric De Wispelaere (CD&V) 

beloofde om de buurtweg  te verbeteren zodat de weg vlotter met de fiets te gebruiken is. 

De gemeenteraad stemde hierna in met het voorstel van de Groen-fractie om een alternatief te 

voorzien voor fietsers, zodat de onveilige oversteekplaats aan de Rabotstraat/Korte Rabotstraat kan 

vermeden worden. 
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