
Beste meneer Dewulf,  

Beste Joos, 

Met Groen Ronse hebben we aandachtig de tweede scopingnota doorgenomen. Eerst en vooral 

willen we nog eens benadrukken dat we de manier van werken van de Werkvennootschap op prijs 

stellen. Daarnaast zijn we erg tevreden dat er nu ook aandacht is voor het doortrekken van een 

vlakke fietssnelweg tussen Oudenaarde en Ronse. 

Naast onze diepe bezorgdheid voor de impact op de natuur en het landschap, blijven er na het 

lezen van de tweede scopingnota volgende bedenkingen en bekommernissen bij ons bestaan:   

 Flankerende maatregels in het centrum van Ronse moeten integraal deel uitmaken van het 

project. Deze maatregels hebben een direct positief effect op de verkeersleefbaarheid en de 

verkeersveiligheid. Wij denken o.a. aan een circulatieplan, in heel Ronse een tonnageverbod 

tijdens de schoolspits, een logische en aaneengesloten uitbreiding van de zone 30, het invoeren 

van een fietszone en de aanleg van meer gescheiden fietspaden op invalswegen, een striktere 

controle op het huidig tonnageverbod in het centrum en meer zebrapaden op invalswegen. 

Zonder deze flankerende maatregels biedt een ring rond Ronse geen garantie voor een 

verbetering van de verkeersleefbaarheid en de verkeersveiligheid in het centrum van Ronse. 

Vele van deze maatregels moeten al op zeer korte termijn uitgevoerd worden. Sterker nog, bijna 

al deze maatregels kunnen al vóór een eerste spadesteek gerealiseerd worden. 

 

 Het vrachtverkeer van en naar Klein-Frankrijk moet beter geanalyseerd worden. Er moeten 

specifieke oplossingen gezocht worden voor het vele vrachtverkeer, zonder dat een ring rond 

Ronse als enige mogelijke oplossing naar voor geschoven wordt. 

 

o Welke bedrijven zijn het meest transportintensief?  

o Welke bestemmingen hebben de vrachtwagens die uit Klein-Frankrijk vertrekken? 

o Wat zijn de laad- en lostijden van deze vrachtwagens? 

o Wat is de aard en samenstelling van de meeste vrachten?   

o Zijn er mogelijkheden om vrachten –eventueel zelfs van verschillende bedrijven- meer te 

groeperen? 

o Zijn er mogelijkheden om het laden en lossen van vrachtwagens zo veel mogelijk te 

spreiden over de dag? 

o Zijn er mogelijkheden om lichtere vrachtwagens in te zetten en eventueel te werken met 

een hub buiten Ronse? 

o Wat zijn de mogelijkheden om meer vrachtwagens via de oostkant (N48) naar Klein-

Frankrijk te laten rijden? 

o Tot slot roepen we de Werkvennootschap op om: 

 

 De mogelijkheid om voor vrachtverkeer meer gebruik te maken van de (in de 

toekomst hopelijk gelektrificeerde) spoorlijn, en om bv overslagmogelijkheden te 

voorzien aan de Schelde, nauwkeurig te onderzoeken.   

 

 De mogelijkheid om de meest transportgevoelige bedrijven uit Klein-Frankrijk te 

herlokaliseren nauwkeurig te onderzoeken. 

 

 Rekening te houden met het toekomstbeeld van de bedrijvigheid in Ronse en de 

daaraan gelieerde transportintensiteit. 



 

 Zoals bij andere grote mobiliteitsprojecten anno 2021, moet een evolutie naar meer duurzame 

verkeersmodi ook een doelstelling zijn van het project ‘Rond Ronse’. In haar regeerakkoord 

2019-2024 schuift de Vlaamse regering immers een ambitieuze ‘shift’ naar 40% duurzame modi 

naar voren. Aangezien het “verhogen van de multimodale bereikbaarheid” een doelstelling is van 

Rond Ronse, hadden wij graag vernomen hoe het project ‘Rond Ronse’ aan de ambitieuze 

doelstelling van de Vlaamse regering zal bijdragen? We roepen de Werkvennootschap op om 

het lokale verplaatsingsgedrag duidelijk in kaart te brengen (nulmeting) en dit vervolgens te 

koppelen aan ambitieuze doelstellingen. We nemen er geen vrede mee dat er nu enkel verwezen 

wordt naar plannen van de vervoersregio, die er pas ten vroegste tegen volgend jaar zullen zijn.  

 

 De fietssnelweg Oudenaarde-Ronse moet integraal deel uitmaken van het project ‘Rond 

Ronse’. Het meest complexe onderdeel van de fietssnelweg tussen Oudenaarde en Ronse wordt 

ongetwijfeld de passage van de Spichtenberg –momenteel loopt er een enkelspoortunnel onder 

de Spichtenberg-. Voor een vlakke fietssnelweg tussen Ronse en Oudenaarde is het een prioriteit 

om het planningsproces van deze ‘flessenhals’ zo snel mogelijk op te starten. We roepen de 

Werkvennootschap op om tijdig in gesprek te gaan met de Vlaamse overheid, de provincie Oost-

Vlaanderen, Infrabel, de NMBS en de gemeentes Maarkedal en Ronse, zodat er voldoende 

financiering voorzien wordt. Mogelijks kunnen de plannen om de spoorlijn te elektrificeren 

gecombineerd worden met het aanleggen van een vlakke fietssnelweg? 

 

 Tot slot blijven we ernstige vragen stellen bij de doelstelling om de N60 door te trekken als 

primaire weg klasse I 

o Beantwoordt de lage verkeersintensiteit op de N60 ten zuiden van Oudenaarde aan de 

noodzaak voor het doortrekken van een primaire weg klasse I? 

o Is de verbinding Gent-Bergen een “drukke vervoersrelatie van gewestelijk belang”? Zo ja, 

welke cijfers tonen dit aan?  

o Voldoet de N60 ten zuiden van Oudenaarde aan de voorwaarden die het Ruimtelijk 

Structuurplan Vlaanderen stelt aan primaire wegen klasse I? Wat met de vele directe 

toegangen tot particulier terrein binnen het plangebied? 

o Er van uitgaande dat de verbindingsfunctie van de N60 vooral van intergewestelijk 

belang is - er wordt in de scopingnota verschillende keren gerefereerd naar de 

vervoersrelatie Gent-Bergen en de maasdoorsnijding tussen de E17 en de E429 -:  

 zijn er concrete engagementen van Waalse partners om het resterend stuk N60 

tussen de taalgrens en de E429 door te trekken als primaire weg klasse I? 

 is het niet de taak van de Werkvennootschap om ook met Waalse partners tot 

sluitende engagementen te komen? 

 Zo nee, sluit dit de N60 niet de facto uit als een weg met een (inter)gewestelijke 

verbindingsfunctie? 

 

Alvast bedankt om rekening te houden met onze bedenkingen en vragen! 

 

Met vriendelijke groeten, 

Lech Schelfout En Youssef Elidrissi, gemeenteraadsleden Groen Ronse 


