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 KLACHT  
. 

Geachte, 
 
Hierbij wenst Pro-Actief Belgium afd. Oostende vertegenwoordigt door zijn voorzitter de heer Wyffels 
René zich te richten aan de toezichthoudende overheid lokaal bestuur. Zoals in het besluit van de 
Vlaamse Regering van 20 april 2018 houdende de vaststelling van de wijze van communicatie tussen 
het lokaal bestuur, de indiener van de klacht en de toezichthoudende overheid in het kader van het 
bestuurlijk toezicht op het lokaal bestuur. 
 
Motivatie, aanleiding en context : 

De gewestweg nr.N34 is een kustweg die zorgt voor een vlotte doorgang tussen onze kuststeden. Het 

is een belangrijke baan voor levering van vele horecazaken. Ook de talrijke technische beroepen zijn 

dagelijks op de N34 aanwezig. Een vlotte doorgang is aldus belangrijk, vlug en makkelijk bij de klant te 

kunnenraken.   

Samen met de tram is dit een gevaarlijke baan waar over de ganse kustlijn de fietsers bij voorkeur een 

apart fietspad hebben.  In Oostende is een fietsplan uitgezet waarbij de N34, zijnde koningsstraat, 

vanaf de Koninginnelaan ter hoogte van het zwembad, tot aan de kruising met de N334 kruispunt Van 

Iseghemlaan een deze belangrijke kustverbinding werden omgevormd tot een fietsstraat. Waardoor 

verplicht 30km/uur snelheidsbeperking. Lijnbussen die af en toe de tram vervangen, taxi’s die op en af 

rijden 

Fietsers aan 10 tot 20 km/uur blijken aldus een remmer in vlotte verloop van het verkeer. Andere 

fietsers kiezen er dan weer voor om rechts op het voetpad te rijden. Wederom anderen rijden aan de 

zijde van de tramsporen in tegengestelde richting, in overtreding, naar het centrum op het fietspad. 

Wij ondervinden deze situatie als uiterst gevaarlijk. Hierbij stellen wij van PRO-Actief afd. Oostende 

de vraag of deze gewestweg dan wel een fietsstraat kon worden, of daar toelating werd voor 

gegeven, gelet op de bevoegdheid met betrekking tot een gewestweg.   

Indien de beslissing werd genomen in samenspraak met de stad Oostende, de gewestwegen te willen 

omvormen in fietsstraten. Zijn wij evenwel van overtuiging dat deze  beslissing gebaseerd is op een 

grondige onderzoek naar de haalbaarheid en de verkeersveiligheid en daaruit blijkende  analysen.  

Het spreek vanzelf dat wij gelet op de openbaarheid van bestuur dit voorafgaande onderzoek willen 

inzien, ter nadere beslissing deze verkeerswijziging over de verkeersveiligheid.  

 

 



 

 

Op basis van deze rapporten haalden 9 gemeenten met de beste cijfers een nominatie binnen. Voor 

de categorie grote steden en gemeenten met meer dan 50 000 inwoners zijn dat Genk, Kortrijk en 

Mechelen. Naast het beste fietsrapport krijgt Kortrijk nu aldus de titel van Fietstad 2020. Dit kan voor 

een stad als Oostende als voorbeeld dienen.  

Oostende maken weliswaar een aantal verschillen met de stad Kortrijk. Door de hogere score met 

betrekking tot het verwelkomen van toeristen, blijkt een directe vergelijking zeer moeilijke. Ik was de 

stad Kortrijk voorbeeld in een voorafgaande onderzoek naar een mogelijke haalbaarheid. Dit 

onderzoek ging niet zelden over een zeer lange periode. In Oostende zien wij hierin net het 

tegenovergestelde.     

Inmiddels vernemen wij, dat de fietsersbond als externe partner één dag voor de omvorming tot een 

fietsstraat werden uitgenodigd tot opening en aldus nooit betrokken werd bij het uittekenen van de 

plannen. De commissie verkeer Oostende kwam pas 6 maanden geleden, eenmalig samen en was 

verwonderd dat de plannen zonder enige inspraak van twee voornoemde partijen beslist en 

uitgevoerd werd.  

 

Bij ervaring van andere fietssteden in worden wordt er steeds prioriteit gegeven aan scheiden van de 

fietsers met andere gemotoriseerde weggebruikers. Een scheiding van zwakke weggebruikers met  het 

zware verkeer als dus motorvoertuigen zijn fundamenteel voor de verkeersveiligheid. Dit tonen 

onderzoeken op Europees en internationaal vlak aan. Uit deze analyse vernemen wij aldus, indien er 

een mogelijkheid bestaan voor een fietspad in de plaats van een fietsstraat worden steeds voor een 

fietspad getendeerd. De stad Oostende koos echter voor de omgekeerde richting waarbij zij kozen 

voor een fietsstraat waarbij een fietspad op tal van plaatsen in het nieuwe plan,  werden verwijderd.   

Concreet:  

In Oostende is een fietsplan uitgezet waarbij de N34, het stuk kustweg met naam “Koningsstraat”, 

vanaf de Koninginnelaan ter hoogte van het zwembad, tot aan de kruising met de N334 kruispunt Van 

Iseghemlaan een fietsstraat geworden is.  

De Koningsstraat beschikt reeds over een fietspad vanuit het centrum richting Middelkerke.  

Ook de Van Iseghemlaan beschikt gedeeltelijk over een fietssuggestiestrook aan weerszijden waardoor 

blijkt, dat deze straat over de nodige breedte beschikt om een volwaardig fietspad in te richten. De 

stad koos voor een fietsstraat waardoor de zwakke weggebruiker plots in aanraking komen met 

gemotoriseerde weggebruikers. Wij spreken aldus van het creëren van verkeersonveiligheid.  

PRO-Actief afd. Oostende wilt duidelijk maken, dat wij geenszins tegen een fietsstad zijn. Veel meer 

willen wij sensibiliseren, dat niet ieder straat zijnde geschikt voor de omvorming tot een fietsstraat. 

Het spreekt aldus vanzelf, dat een verkeersdeskundige noodzakelijk met de nodige kennis van zaken 

ons stadsbestuur kan bijstaan bij de omvorming. Het mag dus gezinds uitsluitend een politiek beslissing 

zijn deze ten laste gaan van de verkeersveiligheid. In andere steden weten wij dat de Fietserbonden 

en individuele fietsers meehielpen het plan maken. In Oostende koos men “en petit comitée” en totaal 

niet transparant. 

 

 

 



 

 

Het vermoeden dat de omvorming in Oostende uitsluitend een politieke beslissing zijnde, waarbij een 

grondig onderzoek werden gevoerd naar de haalbaarheid met het oog op de verkeersveiligheid zijen 

wij echter niet. Veel meer kunnen wij ons van onafhankelijke burgerpartij van de indruk niet 

ontzeggen, dat de beslissing uitsluiten te zoeken is  bij de poging een coalitiepartner bij stok te houden 

om in 2024 ook weer een mogelijke meerderheid te kunnen vormen.  

 

Onze vragen:   

➢ Werd een verkeersdeskundige aangesteld deze een grondige analyse hebben gemaakt 

vooraleer de beslissing zijnde genomen tot omvorming van een gewestenweg naar een 

fietsstraat?   

 

➢ Werden de bevoegde hogere overheid en bevoegde instanties bij het omvormen van een 

gewestenweg naar een fietsstraat?   

 

➢ Wanneer werden de hogere overheid bijvoorbeeld het Vlaamse Agentschap wegen en 

verkeer betrokken wij de beslissingen ?  

 

➢ Indien een verkeersdeskundige werden aangesteld, waar kunnen wij het verslag inlezen? 

 

VORDERING: 

Indien de hogere overheid (Vlaamse Agentschap wegen en verkeer) NIET zijnde betrokken bij het 

omvormen van een gewestweg (N34 / N334) waarvoor zijnde bevoegd, vragen wij bij ingang van ons 

schrijven de onmiddellijke opschorting van de beslissing ! 

 

 

 
 
      Met de meeste hoogachting 

  Wyffels René F. B.                             Vanacker A. 

                       PARTIJVOORZITTER                                     PARTIJSECRETARIS  

 

 

 


