Een nieuw
mobiliteitsplan
voor Rumbeke

Beste Rumbekenaar,
Het onderzoek naar een vlotte en veilige mobiliteit in Rumbeke is klaar.
Na een verkeersonderzoek, workshops met burgerpanels en jeugdverenigingen en infomomenten voor de
inwoners, tonen we nu de resultaten.
In dit boekje lees je hoe je in de toekomst gezond en gerust op weg gaat in Rumbeke.
De rode draad in ons verhaal is het STOP-principe. We geven voluit kansen aan iedereen die zich te voet en met
de fiets verplaatst. Zo stimuleren we een gezonde leefomgeving. Maar ook de auto en het openbaar vervoer blijven
aanwezig in het straatbeeld.
Mobiliteit is méér dan op je bestemming geraken. Het gaat ook om leefbaarheid in jouw straat en wijk. Met
enkele wijzigingen brengen we meer duidelijkheid en rust. Bij de uitvoering van werken houden we rekening met
kindvriendelijkheid en winsten op vlak van vergroening.
We tonen je eerst een overzicht van alle acties. Daarna vind je per hoofdstuk meer details. Bij elke maatregel
vermelden we wanneer die kan gerealiseerd worden. Dat is een inschatting, die ook afhangt van planningen,
budget, … en nog verder wordt verfijnd.
Bewaar dit boekje gerust even. Je kan het ook online bekijken op www.roeselare.be.
Colofon
V.U. Kris Declercq, Botermarkt 2, 8800 Roeselare
juni 2022
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zone 30 woonwijken
zone 30 centrum
50 km/u.
fietsstraten
circulatiewijziging
proefproject

Algemeen overzicht
Op de kaart zie je een samenvatting
van de acties.
• Er komt een uitgebreide zone 30, die zich uitstrekt
tot in de woonwijken. Op de ontsluitingsassen geldt
maximum 50 km. /uur.
• Er komen een 15-tal fietsstraten in Rumbeke. Dit
zijn veilige fietsroutes, waar de auto achter de fietser
blijft. De fietser bepaalt het ritme.
• In een aantal straten verandert de rijrichting. Zo
werken we onveilige of verwarrende situaties weg.
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Daarnaast zijn er nog enkele maatregelen die de
veiligheid zullen verhogen. Denk maar aan fietspaden
of fietssuggestiestroken, overzichtelijke kruispunten en
oversteekplaatsen, voorrangswijzigingen, …
Deze worden ook in dit boekje uitgelegd.
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Zone 30 in centrum en woonwijken
zone 30 woonwijken
zone 30 centrum
50 km/u.

In Rumbeke komt een ruimere zone 30. Dit is een
belangrijke maatregel voor meer verkeersveiligheid.
Trager verkeer is veiliger verkeer.
Voordelen?
3Het aantal ernstige verkeersongevallen daalt sterk.
3Bij een botsing is de kans op zware verwondingen of
overlijden veel kleiner.
3Fietsers krijgen meer comfort en plaats.
3Er is meer rust, minder lawaai in de straat.
3Er hangt minder fijn stof in de lucht.
Waar?
Op de kaart zie je de toekomstige situatie.
Ook in de woonwijken breiden we de zone 30 uit. Op de
voornaamste verbindingswegen rijd je nog maximum
50 km/u. Deze wegen zijn bedoeld om het verkeer
van en naar de wijken en het centrum van Rumbeke
te verzamelen. Ze zorgen ervoor dat de wijken en het
centrum vlot bereikbaar blijven. Nader je het Kerkplein
of rijd je in een woonwijk? Dan verminder je vaart tot
maximum 30 km/u.
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Wanneer?
Om zone 30 in te voeren, zijn er op zich geen ingrijpende
werken nodig. Er komen nieuwe verkeersborden die
het begin en einde van de zone 30 aanduiden. Op het
wegdek worden er markeringen geschilderd die de
30 km/u. accentueren. Waar nodig, voorzien we enkele
ingrepen om de overgang van 50 km/u naar zone 30
visueel zichtbaarder te maken.
We voeren de zone 30 in twee stappen uit:
• in 2023 wijzigt de situatie in het centrum.
• in 2024 zie je de veranderingen ook in de
woonwijken.
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Fietsstraten
fietsstraten
fietszone

Voor de fietsers voorzien we een lokaal fietsnetwerk.
Dat verbindt de verschillende woonwijken en het centrum
van Rumbeke met elkaar en met andere bestemmingen
in Roeselare. Zo bouwen we verder aan onze Velodroom
#VANRSL, waar Koning Fiets welkom is.
Voordelen?
3Fietsers krijgen meer plaats. Ze moeten niet
slalommen tussen het autoverkeer.
3Fietsstraten zijn aangename en veilige routes.
3Dit principe kennen we in Roeselare al in de
Kattenstraat, een deel van de Vijfwegenstraat en
straks ook in de Ardooisesteenweg. Door méér
fietsstraten te voorzien, wordt het concept ook beter
gekend bij gebruikers.
3We stimuleren mensen om op de fiets te springen.
We verlagen de drempel om te fietsen met jonge
kinderen.

Wanneer?
In sommige straten, volstaat het om markeringen te
schilderen en verkeersborden te plaatsen. In de loop van
2023 zullen enkele straten zo worden ingericht. In andere
straten is het nodig om parkeerplaatsen duidelijker af te
bakenen of een versmalling te voorzien om het verkeer af
te remmen. Deze maatregelen maken de autobestuurder
erop attent dat hij/zij in een fietsstraat rijdt.
De uitvoering van de verschillende werken wordt
afgestemd op elkaar.

Waar?
We voorzien een 15-tal fietsstraten. We kiezen voor een
logisch netwerk van fietsstraten, die in het centrum van
Rumbeke een fietszone vormen. In die fietszone gelden
dezelfde regels als in een fietsstraat. De auto is er
te gast en blijft achter de fiets.
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Geen fietsstraat in de Guido Gezellelaan
Het voorstel om in de Guido Gezellelaan een fietsstraat te
voorzien, wordt niet weerhouden. De Stad volgt daarmee
de reacties van inwoners. Het huidige fietspad naast
de spoorweg blijft de aangewezen veilige route. Ze
maakt in de toekomst ook deel uit van de fietssnelweg
F361 tussen Roeselare en Kortrijk. We verbeteren wel een
aantal dingen.
Breder fietspad
We maken het fietspad over de volledige lengte van de
straat breder. Dit gebeurt uiteraard met behoud van de
waardevolle bomen tussen het fietspad en de rijweg. We
bekijken om een deel van de strook tussen het spoor en het
fietspad hiervoor in te nemen.
Kruispunt met Veldstraat
Op het einde van de Guido Gezellelaan is het fietspad vrij
smal tussen twee muren. Tijdens de spits is het moeilijk voor
fietsers om elkaar veilig te kruisen.
Dit verandert er aan het kruispunt met de Veldstraat:
• Fietsers krijgen er altijd voorrang.
• Voor auto’s geldt er eenrichtingsverkeer van de
Azalealaan tot aan de Veldstraat, in de richting van de
Veldstraat. Van daaruit kan je met de wagen zowel
links richting Koning Albert I-laan als rechts onder het
viaduct.
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Nieuwe fietspaden en fietssuggestiestroken

we
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• Door eenrichtingsverkeer te voorzien in dat stuk, komt
er extra ruimte vrij om het smalle fietspad te verbreden.
Zo kunnen we hier ook de straat vergroenen.
• Vrachtverkeer wordt geweerd uit de Veldstraat.

Naast fietsstraten zijn er ook andere manieren om de
veiligheid voor de fietser te verbeteren. Ook fietspaden en
fietssuggestiestroken zijn een onderdeel van het nieuwe
mobiliteitsplan voor Rumbeke.
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Vijfwegenstraat: fietssuggestiestroken en
afschaffing beurtelings parkeren
De Vijfwegenstraat is een druk bereden straat, zowel
door fietsers als door gemotoriseerd verkeer. Op vandaag
geldt er beurtelings parkeren. Om de veiligheid en het
comfort voor de fietser te verbeteren, doen we enkele
aanpassingen om de ruimte in de straat anders te
verdelen.
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Veilig de Guido Gezellelaan oversteken
Veel fietsers komen uit één van de zijstraten van St. Jozef
om vervolgens de Guido Gezellelaan te gebruiken. Wie
uit de Azalealaan, Tulpenstraat, Zonnebloemstraat, ...
komt zal in de toekomst veiliger de Guido Gezellelaan
kunnen oversteken. We voorzien op termijn verhoogde
verkeersplateaus, die mee helpen om de snelheid van
de auto’s te verminderen. Zo geraak je veilig vanuit de
omgeving van de St. Jozefskerk op de fietssnelweg en
omgekeerd.

Deel zone 30
Tussen de Koning Albert I-laan en het kruispunt met de
Heropbouwstraat en Zuidmolenstraat voorzien we zone 30.

Gu

id

o

Ge
ze

lle

la

an

Fietssuggestiestroken
Tussen de Vijfwegen en het kruispunt met de
Heropbouwstraat (aan de Lidl) behouden we een
maximum toegelaten snelheid van 50 km/u. Daar
schilderen we fietssuggestiestroken.

Dit is een conceptbeeld van Studiebureau Vectris. Dit kan afwijken van de realiteit.

Afschaffing beurtelings parkeren
Het beurtelings parkeren verdwijnt. Daarnaast
verhogen we de zichtbaarheid ter hoogte van de
kruispunten en kiezen we voor trager verkeer. Inwoners
van de Vijfwegenstraat krijgen er een aangenamere,
rustigere straat voor de deur. Voetgangers, fietsers,
auto’s, … kunnen de straat op een veilige manier
gebruiken.
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Dit is een conceptbeeld van Studiebureau Vectris. Dit kan afwijken van de realiteit.

Nieuwe fietspaden in de Moorseelsesteenweg

Fietssuggestiestroken in Heropbouwstraat,
Zuidmolenstraat en Hoogstraat
Van thuis naar school, de winkel of STAP zijn dit populaire
fietsroutes voor jong en oud.
We geven de fietser een zichtbare plaats door
fietssuggestiestroken te schilderen. Deze visuele
versmalling zorgt automatisch ook dat weggebruikers
extra aandachtig zijn.
• In de Hoogstraat komen de fietssuggestiestroken
tussen de Vijfwegen en de Blommestraat. Vanaf
de Blommestraat gaat de Hoogstraat over in een
fietsstraat richting Kerkplein.
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• Voor de Groene Herdersstraat onderzoeken we wat
mogelijk is om het fietsverkeer, autoverkeer en het
vrachtverkeer naar Soliver op een veilige manier te
combineren.
• Ook in de Bornstraat bekijken we de meerwaarde van
fietssuggestiestroken.
Wanneer?
De uitvoering gebeurt in de periode 2023-2024.

Het fietspad tussen de Vijfwegen en de Sterrebosdreef
ligt nu niet ideaal. Het is te smal voor fietsers uit twee
richtingen en er is altijd de vrees voor openslaande
autodeuren. Dit willen we verbeteren, door aan beide
kanten een nieuw fietspad aan te leggen.
Voordelen?
3In elke rijrichting komt er een apart verhoogd fietspad.
3Tussen het fietspad en de rijweg is er een
veiligheidsstrook.
3De nieuwe fietspaden kunnen mooi aansluiten op de
fietspaden die al voorzien zijn tussen de Sterrebos
dreef en de Rijksweg. Je hoeft als fietser dus niet meer

over te steken ter hoogte van het kruispunt met de
Sterrebosdreef of aan de Vijfwegen.
3Aan de kant van het Sterrebos blijft parkeren mogelijk
tussen het kruispunt Vijfwegen en de toegang
Sterrebos.
Wanneer?
De heraanleg van de Moorseelsesteenweg (tussen
Vijfwegen en de Sterrebosdreef) maakt deel uit van
een rioleringsproject, het saneren van de Regenbeek.
Vermoedelijk in het najaar van 2023 gebeuren de
rioleringswerken. Nadien worden de fietspaden
aangelegd.
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Oekensestraat: fietspaden en veilige oversteek
aan de Wervikhovestraat
Van aan de Rijksweg R32 tot aan de Wervikhovestraat
wordt er aan weerszijden van de straat een fietspad
aangelegd. Op die manier geven we de fietser een
duidelijke plaats, afgescheiden van de auto’s die daar
tot 50 km. /u. rijden.
Het kruispunt van de Oekensestraat met de
Wervikhovestraat krijgt een nieuwe inrichting. We
beveiligen de populaire oversteek voor veel jonge
kinderen die naar school, voetbal, tennis en padel, …
fietsen. Op lange termijn komt er een middeneiland en
duidelijkere zebrapaden. Een verhoogd plateau moet
ervoor zorgen dat auto’s hun snelheid minderen.
In de verdere toekomst (na 2025) wordt de
Oekensestraat volledig heraangelegd, in combinatie
met rioleringswerken. Dan voorzien we van aan
de Rijksweg R32 tot aan de Wervikhovestraat aan
weerszijden van de straat een comfortabel, verhoogd
fietspad afgeschermd van de rijweg door een
veiligheidsstrook. Ter hoogte van het kruispunt met
de Wervikhovestraat zullen deze fietspaden dan
richting centrum op een veilige manier overgaan naar
gemengd verkeer binnen de zone 30.
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Andere circulatie voor auto’s
In het centrum van Rumbeke kan de circulatie
eenvoudiger. Op verschillende plaatsen is het vaak erg
druk, tijdens spitsmomenten. Ook fietsers worden soms
met conflicten geconfronteerd wanneer ze een kruispunt
naderen.

Circulatielussen voor gemotoriseerd
verkeer
Door te werken met circulatielussen, verdwijnen er
enkele chaotische situaties aan kruispunten in het
centrum. Het autoverkeer volgt in de toekomst zoveel
mogelijk de hoofdassen. Op die manier raast er minder
zwaar verkeer door de woonwijken. Doorgaand verkeer
en bestemmingsverkeer worden uit elkaar gehaald en
volgen elk een andere route.
Voordelen?
3Rumbeke blijft goed bereikbaar, zeker ook met de
wagen.
3Het wegennet wordt duidelijk en leesbaar.
3De verkeersafwikkeling gebeurt rustiger en minder
chaotisch.
3Je rijdt veilig van punt A naar punt B.
3Er is minder kans op ongevallen of gevaarlijke
situaties.

3De circulatiemaatregelen komen de
verkeersveiligheid in het algemeen ten goede.

3We creëren ook extra ruimte voor de fietsers en
voetgangers (actieve weggebruikers).
Waar?
Op de kaart zie je waar er een verandering komt in de
rijrichting. De pijltjes geven de gewijzigde rijrichting voor
gemotoriseerd verkeer aan. Dit geldt niet voor fietsers. Zij
mogen overal in beide richtingen blijven fietsen.
Een overzicht
Koestraat
Met de invoering van een woonerf, komt er ook
eenrichtingsverkeer tussen de Pastoor Slossestraat en de
Hoogstraat, in de richting van de Hoogstraat.
Koningsstraat
We voeren eenrichtingsverkeer in de richting van de
Rumbeeksesteenweg in.
Aan het kruispunt met de St. Petrus- en Paulusstraat is het
vaak goed uitkijken. Vanuit vier richtingen komen er op
vandaag auto’s, bussen en fietsen. We brengen hier rust
en overzicht. Vanuit de St. Petrus en Paulusstraat kan je
voortaan nog verder rijden in de Guido Gezellelaan en in
de Koningsstraat. Niet meer naar de Zeger Maelfaitstraat.
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We beseffen dat dit misschien even wennen wordt in het
begin. Maar het Stadsbestuur nam deze maatregelen uit
overtuiging dat ze de verkeersveiligheid en leefbaarheid
in Rumbeke ten goede zullen komen.
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Wanneer?
Wellicht in de herfst van 2022 zal je de wijzigingen op
het terrein zien. Er zijn hiervoor nu geen grote ingrepen
nodig, wel de juiste signalisatie en markeringen. Op
langere termijn kunnen er bij een eventuele volledige
herinrichting wel aanpassingen voorzien worden.
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Louis Leynstraat
Deze straat is vrij smal, met aan beide zijden
parkeerplaatsen. We voeren eenrichting in, in de
richting van de Hoogstraat. Aan de toegang van KIDZ
kinderopvang en basisschool De Vlieger verminderen we
zo mogelijke conflicten met jonge kinderen.
Door de invoering van eenrichtingsverkeer kunnen we
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St. Blasiusstraat
We keren het eenrichtingsverkeer om tussen de
Rumbeeksesteenweg en de Koningsstraat.

Maria’s Lindestraat
We starten een proefproject voor een specifieke
verkeerskundige ingreep in de Maria’s-Lindestraat om
het aantal verkeersbewegingen doorheen de buurt
drastisch te laten dalen.

s
ing

on

K

er M

Lo

Door het invoeren van eenrichtingsverkeer in de
Koningsstraat en een deel van de Rumbeeksesteenweg,
zal het kruispunt aan ’t Kapoentje veiliger worden. Er zal
minder wirwar zijn van verkeer uit alle richtingen.

in het deel tussen de Hoogstraat en de Kloosterstraat
ook enkele parkeerplaatsen afbakenen. Hierdoor zal het
duidelijker zijn waar je wel en niet mag parkeren en waar
er ruimte moet worden vrijgelaten voor de doorgang
van jonge kinderen.
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Rumbeeksesteenweg
Er komt eenrichtingsverkeer tussen de Koningsstraat en
de St. Blasiusstraat, in de richting van het Kerkplein. Op
die manier wordt het kruispunt aan de Verrekijker ook
een pak veiliger. We zetten daar ook de oversteekplaats
in de verf. De gewijzigde circulatie voor auto’s zal voor
meer overzicht zorgen aan de schoolpoort.
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Openbaar vervoer
A

Met de mobiliteitsswitch zet Vlaanderen in op
efficiënter, duurzamer en flexibeler openbaar vervoer.
Op drukke verbindingen komen frequentere bussen. De
Lijn wil niet meer met lege bussen rondrijden.
Op plaatsen waar er minder vraag is naar openbaar
vervoer, vervangt flexvervoer de Lijnverbinding. Zo kan je
zelf vooraf je rit reserveren of gebruik je een deelfiets of
-wagen om een deel van je traject af te leggen.
Centraal in de mobiliteitsswitch staat combimobiliteit.
Dat wil zeggen dat je verschillende vervoersmiddelen
combineert om op je bestemming te geraken.

B

C

D

A

Huidige situatie

B

A

B
Nieuwe mobiliteitsvisie

Hoppin
Hoppin wordt het nieuwe mobiliteitsmerk dat alle
openbaarvervoersoplossingen onder één naam bundelt.
Vlot overstappen van fiets op bus, van tram op deelauto,
zal in de toekomst kunnen op een Hoppinpunt.
In 2022 werken de Vlaamse Overheid, De Lijn, de
vervoerregio’s en de steden en gemeenten verder aan de
realisatie van deze nieuwe mobiliteitsvisie.

Waar en wanneer er Hoppinpunten in jouw buurt
verschijnen ligt nog niet vast. Eerst gebeuren er nog
testfases in andere regio’s.

het veilig stallen van je eigen fiets als je de bus neemt, …
Het kan een efficiënt knooppunt zijn om van daaruit
richting scholen, bedrijvenzone, ziekenhuis, … te trekken.

In Rumbeke is het Kerkplein een ideale plek voor een
Hoppinpunt. Het is een centraal gelegen plek waar veel
vervoersmiddelen samen komen. Er is een bushalte, er kan
plaats voorzien worden voor deelfietsen en -wagens, voor

Meer weten over de nieuwe mobiliteitsvisie in
Vlaanderen? www.mobiliteitsswitch.be
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Wat is een woonerf?
• De maximum toegelaten snelheid is 20 km/u.
• Als voetganger mag je de volledige breedte van de
openbare weg gebruiken.
• Spelen op straat mag!
• Parkeren kan enkel op de aangeduide plaatsen.
Voordelen?
3De straat wordt veiliger voor iedereen.
3Voor de inwoners is dit een verbetering: meer rust
en adem.

Dit is een conceptbeeld van een woonerf van Studiebureau Vectris. Dit kan afwijken van de realiteit.

Varia
Woonerf in deel van de Koestraat
De Koestraat, tussen de Pastoor Slossestraat
en de Hoogstraat, is nu een smalle straat,
waar de voetpaden niet breed genoeg zijn
om comfortabel te kunnen wandelen. Er is
geen plaats om een fietspad aan te leggen én
parkeren te blijven toelaten.
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Daarom kiezen we voor een woonerf. Dit bekent dat
de grond overal op eenzelfde niveau wordt aangelegd,
zonder borduren. Fietsers en voetgangers kunnen er zich
gemengd op straat verplaatsen.

Om een woonerf te voorzien, is er een nieuwe aanleg
van het wegdek, van gevel tot gevel, nodig. De straat
wordt aangekleed en ingericht met:
• Accenten ter hoogte van de dwarsing met de fietsen wandelas langs de Regenbeek
• Groenelementen
• Duidelijk afgebakende parkeerplaatsen
Daarnaast komen er natuurlijk ook nieuwe
verkeersborden en markeringen.

Voorlopig geen schoolstraten
De Stad doet jaarlijks grote inspanningen om
schoolomgevingen veiliger te maken. Je herkent ze aan de
extra brede oversteekplaatsen, Octopuspalen, markeringen
en sierhekkens, …
Op de infoavonden en in gesprek met scholen toonden we
het voorstel van schoolstraten. Dat zijn straten waar er bij het
begin en/of einde van de schooldag gedurende ongeveer
een half uur geen verkeer door kan. Vanuit de scholen in
Rumbeke is er geen vraag naar. Omdat een schoolstraat
altijd in samenwerking met een school moet gebeuren,
komen er op dit moment geen in Rumbeke.
Dit verandert uiteraard niets aan de inspanningen om, waar
nodig, aanpassingen te doen om het veiliger te maken voor
jonge voetgangers en fietsers. Zo wordt de schoolomgeving
rond de Verrekijker tegen het nieuwe schooljaar aangepakt
en geaccentueerd.

Wanneer?
De realisatie wordt voorzien in het najaar van 2023.

Het stukje Koestraat van de Pastoor Slossestraat tot aan
de Hoogstraat wordt eenrichting, naar de Hoogstraat
toe. Zo krijgen voetgangers en fietsers meer plaats.
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Beveiliging van kruispunten
Een aantal kruispunten kunnen beter worden ingericht.
Zo wordt het voor iedereen duidelijk hoe het kruispunt
werkt en wie er voorrang heeft. Daarnaast brengen we
voetgangers en fietsers beter in beeld, zodat ze goed
te zien zijn voor aanrijdende auto’s. Uiteraard blijft
oogcontact altijd belangrijk.
Izegemsestraat
Op twee kruispunten verandert de voorrangsregeling
in de Izegemsestraat. Deze wijzigingen zijn gekoppeld
aan de circulatiemaatregelen in het centrum en zullen
meehelpen om de verkeersstromen via de gewenste
wegen te sturen.
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Kruispunt Izegemsestraat met Zeger Maelfaitstraat
• Wie uit de Zeger Maelfaitstraat komt, krijgt voorrang
om de Izegemsestraat links op te draaien.
• Wie op de Izegemstraat rijdt, komende uit de
richting van Izegem, krijgt voorrang om de Zeger
Maelfaitstraat rechts in te draaien.
• Tweerichtingsverkeer blijft behouden.
Kruispunt Izegemsestraat met Oekensestraat
Als je uit de Oekensestraat komt en je wil links naar het
Kerkplein rijden, maak je dus linksafbeweging en moet je
voorrang geven aan het verkeer vanuit de Izegemsestraat
kant Izegem. Door de voorrangswijziging ter hoogte van
het kruispunt met Zeger Maelfaitstraat zou er in principe
uit de kant van Izegem al minder verkeer moeten komen,
waardoor die linksaf ‘gemakkelijk’ zou moeten gaan.
Kruispunt spoorwegovergang
Zeger Maelfaitstraat - Mandellaan
Door het éénrichtingsverkeer in de Sint-Petrus en
Paulusstraat en Koningsstraat richting Rumbeekse
steenweg, kunnen we de verkeerslichtenregeling ter
hoogte van de spoorwegovergang wat vereenvoudigen.
Dit zal de verkeersafwikkeling op dit punt verbeteren. We
onderzoeken ook of we maatregelen kunnen nemen om
meer comfort en veiligheid te voorzien voor de fietsers
komende van de Mandellaan.

Kruispunt Meensesteenweg met Bornstraat
Vanuit de Bornstraat en Verbrandhofstraat is het geen
evidentie om de drukke Meensesteenweg over te steken.
Twee rijstroken met fietspaden is een lange afstand om in
één keer over te steken.
We voorzien een middeneiland. Zo kunnen voetgangers
en fietsers veilig in twee keer de overkant bereiken. Voor
het gemotoriseerd verkeer geldt het “rechts in rechts uit”principe. Voor het verkeer op de Meensesteenweg komende
van het centrum blijft het mogelijk om linksaf de Bornstraat
in te rijden.
Kruispunt Rumbeeksesteenweg –
Zonnebloemstraat – Heropbouwstraat
De Rumbeeksesteenweg vormt een drukke as tussen
het centrum van Roeselare en Rumbeke, zowel voor het
gemotoriseerd verkeer (auto en bus) als voor fietsers.
Op het kruispunt van de Rumbeeksesteenweg met
de Zonnebloemstraat en Heropbouwstraat zullen
maatregelen genomen worden om de oversteekbaarheid
te verbeteren en de veiligheid te verhogen met aandacht
voor de actieve weggebruiker.

Kruispunt Vijfwegen
Het kruispunt Vijfwegen brengt letterlijk vijf straten samen.
Vaak ontstaat er een wirwar aan gemotoriseerd verkeer en
fietsers die elkaar kruisen, inhalen, oversteken, …
Om het overzicht te bewaren en de veiligheid te
verhogen, zullen we de brede straten en de grote
asfaltruimte wat insnoeren en compacter maken.
Daardoor winnen we ruimte voor de voetganger
en de fietser.
Verbinding tussen Sterrebos en Bergmolenbos
Veel inwoners dromen van een verbinding over de
Rijksweg, die toegankelijk is voor voetgangers en
fietsers. Het zou voor inwoners en bezoekers een groene
doorsteek kunnen zijn tussen de twee bossen.
Of deze piste ook effectief haalbaar is, wordt verder
onderzocht met de betrokken partners. De stad nodigt
hiervoor het Vlaams Gewest (eigenaar van de Rijksweg)
en de Provincie West-Vlaanderen mee uit aan tafel.
Ook voor de omgeving Rijksweg – Koestraat wil de Stad
met verschillende partners onderzoeken of er een fietsen voetgangersverbinding mogelijk is.
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Tot slot
Stap voor stap namen we je mee in dit verhaal in Rumbeke.
Het is duidelijk dat mobiliteit emotie is. Iedereen heeft er een eigen kijk
op, volgens zijn gewoonte en ervaringen. Op basis van het objectieve
onderzoek, studies en gesprekken zocht het Stadsbestuur naar de
grootste gemene deler van alle meningen. De veiligheid voor elke
weggebruiker staat bij alle acties centraal. In het bijzonder de meest
kwetsbaren, voetgangers en fietsers, krijgen in dit mobiliteitsplan een
duidelijke, zichtbare plaats.
www.roeselare.be

