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Terwijl het fietsfeest van de Leiestreek gestart is, willen wij, met de fietsersbond van Zwevegem, de 

aandacht vestigen op volgende: 

Om van het Guldensporenpad een fietssnelweg te maken dienen enkele obstakels aangepast te 
worden. 
De gemeente heeft ons beloofd om de meeste van deze obstakels binnenkort aan te passen en te 
optimaliseren. 
Zo is er ook de doorsteek Deerlijkstraat <–> Otegemstraat via het grondgebied van de Bekaert-site. 
Heel wat studies, structuurplannen en beleidsplannen erkennen het strategisch belang van deze 
recreatieve en functionele schakel.  
Zo werd laatst nog een vraag hierover gesteld op de gemeenteraad van 22/2/2010, met als antwoord 
dat de gemeente bezig is met hierover te onderhandelen. 
  
Er moet echt snel werk gemaakt worden van deze onderhandelingen.  
We vinden dat het vijf voor twaalf is! 
Deze fietsdoorsteek is belangrijk om volgende redenen: 
- een (fiets) autostrade loopt steeds rechtdoor, en wordt niet onderbroken 
- de provincie meet gemiddeld iets meer dan 1000 fietsers per dag, dit met een piek van 3000 
fietsers/dag op zonnige weekenddagen 
- zo’n doorgang zou nog meer fietsers betekenen 
- voor een ‘vreemde fietstoerist’ is het hier echt niet duidelijk waar je kan verder fietsen 
zodat recreatieve aspecten hier stil vallen 
- een prima fietsdoorsteek voor de schoolgaande jeugd zodat de veiligheid serieus zou verhogen 
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 fietsautostrade in Vlaanderen met verbinding tussen Menen – Marke – Kortrijk – Zwevegem – 

Knokke – Avelgem – Oudenaarde 
- sterk aanbevolen in het beleids-mobiliteits-plan van Zwevegem (Leiedal 13/12/99) via de 
auditcommissie 
- de doorgangsmogelijkheden op de Bekaert-site zijn nog optimaal in orde 
- dit project kan gesubsidieerd worden via het 100 miljoen fietsplan van minister Crevits 
- met deze doorsteek zal de fietsveiligheid serieus verhogen 
  
Hiermee wil de Fietsersbond van Zwevegem de aandacht vestigen op het grote belang van dit 
fietspad-doorsteek en de burger laten weten dat wij dit dossier nauwgelet opvolgen.  
 
We kunnen hierbij melden dat de gemeente Zwevegem beloofd heeft om er werk van te maken. Heel 
wat verbeteringswerken aan het fietspad zullen opgestart worden (verbreden van het fietspad en 
aanbrengen van verlichting tussen de Hugo Verriestraat en Knokke). De doorsteek van het fietspad op 
de Bekaert-site is echter een moeilijk dossier, maar toch weten we dat de gemeente heel duidelijk het 
belang beseft van dit stukje fietspad, en wij zullen alvast er hen blijven op wijzen! 
  
Vriendelijke groeten 
Rik Hostyn 
Fietsersbond Zwevegem 
www.fietsersbond;be/zwevegem 
www.zwevegem.be/fietsersbond 
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