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Persbericht 

  

Stad vraagt jouw mening over fietsstraat  
 

Twee jaar geleden werden de Kattenstraat en Karnemelkstraat omgedoopt tot ‘fietsstraat’. In zo’n 

fietsstraat zijn auto’s welkom, maar er gelden wel enkele regels: 

- Motorvoertuigen mogen de fietsers niet inhalen 

- Snelheid is beperkt tot 30 km/uur 

- Fietsers mogen in hun rijrichting de gehele breedte van de rijweg gebruiken 

Na 2 jaar fietsstraat vindt het Stadsbestuur dat het tijd is voor een evaluatie. Via een korte bevraging 

van de bewoners, de gebruikers en enkele andere actoren wil de Stad kijken hoe de fietsstraat nog 

verbeterd kan worden. Met de resultaten van die bevraging gaat de stad aan de slag om enkele 

scenario’s op te maken. Deze scenario’s zullen tijdens een buurtmoment voorgesteld en verder 

uitgewerkt worden. Op deze participatieve manier wil de Stad eind dit jaar landen met een definitief 

ontwerp dat uitgevoerd kan worden.  

Met de invoering van de eerste fietsstraat twee jaar geleden, wou de Stad inzetten op meer 

fietsveiligheid en fietscomfort. Op die manier hoopt ze meer mensen op de fiets te krijgen. Dat 

strookt met het mobiliteitsbeleid van de Stad dat de fietser centraal stelt volgens het STOP-principe 

(voorrang wordt gegeven aan Stappen, vervolgens aan Trappen, Openbaar vervoer en ten laatste 

Personenwagen). 

De Kattenstraat werd destijds uitverkoren omdat ze onderdeel is van een belangrijke fietsverbinding 

van en naar het stadscentrum. Er liggen ook drukbezochte bestemmingen zoals de Burgerschool en 

de Vrije Centrumschool.   

Wie de online bevraging wil invullen, dat kan eenvoudig via www.roeselare.be/fietsstraat 

De bewoners van de fietsstraat en haar zijwegen, ontvangen in de loop van volgende week nog een 

papieren versie van de bevraging in de bus.  

 

Politiek verantwoordelijke: 

Griet Coppé l schepen van Mobiliteit l  0479 53 52 07 
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