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Fietsmaatregelen 
Actieplannen 

Elektrische fiets 
Ingelmunster is een groene gemeente waar het aangenaam en veilig fietsen is. Samen met 
de medewerkers van het gemeentebestuur en het OCMW willen we het goede voorbeeld 
geven door bijvoorbeeld het aankopen van elektrische fietsen voor dienstverplaatsingen en 
de installatie van laadpalen. 
 

Acties 

Aankoop elektrische fiets 
Omschrijving (toelichting) 
Ook de medewerkers van het gemeentebestuur en OCMW moeten het goede voorbeeld 
geven! 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
2019 

 aankoop van 2 elektrische deelfietsen voor het personeel. 
Algemeen: fietsvergoeding voor wie met de fiets komt werken. 
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
Uitgevoerd 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
 
Status 
Uitgevoerd 
Startdatum 
01-01-2020 
Einddatum 
31-12-2021 

Laadpalen elektrische fiets 
Omschrijving (toelichting) 
Om ook het elektrisch fietsen in Ingelmunster te stimuleren, zal de gemeente voorzien in 
laadpalen voor elektrische fietsen. 
 
Kwaliteit (indicator) 
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Kwaliteit (toelichting) 
Op te starten 
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
Op te starten 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
 
Status 
Op te starten 
Startdatum 
01-01-2022 
Einddatum 
31-12-2025 

Actieplannen 

Fietsmaatregelen in het verkeer 
Fietsers hebben een belangrijke plaats in ons verkeer. Als bestuur blijven we dan ook 
bouwen aan een gemeente waar het veilig fietsen is, door de aanleg van fietsstraten, 
fietssuggestiestroken, oversteekplaatsen, verkeersdrempels, ... 
 

Acties 

Fietsstraten 
Omschrijving (toelichting) 
De nabije omgeving van de scholen wordt ingericht als fietsstraat, waar fietsers prioriteit 
hebben op het andere verkeer. 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
2023 

 Voorbereidingen om tegen 1 september 2023  fietsstraten in te voeren in het 
centrum. 

2022 
 In het kader van de opmaak van het mobiliteitsplan werden 2 participatiemomenten 

georganiseerd. Hierbij werd vastgesteld dat er een groot draagvlak is om het aantal 
fietsstraten in het centrum uit te breiden. 

 Het gemeentebestuur ontvangt subsidies voor het omvormen van verschillende 
straten naar fietsstraten. De raming van de werken bedraagt 121.983,17 euro, de 
toegekende subsidie 60.991,59 euro. 

2021 
 September 2021: fietsstraten in de Jan Breydelstraat en het Acaciaplein. 

2019 
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 September 2019: fietsstraten in de Guido Gezellestraat, Schoolstraat, Brigandstraat 
en Hendrik Consciencestraat. 

 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Totaal budget: 150.000 euro 
Subsidies: 60.991 euro 
 
Status 
In uitvoering 
Startdatum 
01-01-2020 
Einddatum 
31-12-2025 

Actieplannen 

Iedereen op de fiets 
De gemeente blijft inzetten op de fiets. Een lokaal overlegplatform voor ons fietsbeleid moet 
bijdragen tot de verruiming van het draagvlak en de uitrol van het fietsbeleid verbreden. 
Ook via activiteiten stimuleren we het fietsen. Daarnaast leggen we zoveel mogelijk 
fietsparkings aan, zeker op plaatsen waar veel mensen samenkomen. Om het fietscomfort te 
verhogen, zetten we in op overdekte fietsstallingen. 
Samen met de medewerkers van het gemeentebestuur en het OCMW moeten we het goede 
voorbeeld geven. Maar ook voor de burger zorgen we voor een extra stimulans: wie in 2020 
en 2023 een fiets koopt, kan rekenen op een fietssubsidie. Het fietsbeleid kent een 
apotheose in 2023 met het jaar van de fiets! 
 

Acties 

Bewegwijzering parcours fietsexamen 
Omschrijving (toelichting) 
Na de afwerking van de dorpsbrug komt er een permanente bewegwijzering voor het 
fietsexamen zodat leerlingen altijd kunnen oefenen. 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
2022 

 Voorjaar 2022: de bewegwijzering van het fietsexamen is geplaatst. De scholen 
controleerden het parcours. Midden mei legden de zesdejaars hun fietsexamen af.   

2021 
 Najaar 2021: het parcours en de bewegwijzering van het fietsexamen is vastgelegd 

tijdens het interscolair overleg.  



5

 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
Uitgevoerd 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Totale uitgave: 657 euro 
 
Status 
Uitgevoerd 
Startdatum 
01-01-2020 
Einddatum 
31-12-2022 

Kijk! Ik fiets! 
Omschrijving (toelichting) 
Ook de komende jaren willen we jonge ouders een handje helpen bij het aanleren van het 
fietsen bij kleuters. 'Kijk ik fiets' is een wonderbaarlijke opleiding waarbij kindjes er in één 
voormiddag in slagen om zonder steunwieltjes te fietsen. 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
2022 

 Mei: Kijk! Ik fiets! in het sportcentrum.  
 April:  Kijk! Ik fiets! in het sportcentrum.  

2021 
 Mei: Kijk! Ik fiets! in het sportcentrum. 

2019 
 Mei: Kijk! Ik fiets! in het sportcentrum. 

Inschrijven kan telkens via het loket vrije tijd 
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
Goed verlopen : 1ste sessie op 30 april '22 : 10 deelnemers en 2de sessie op 14 mei waren 
er 9 deelnemers. Ongeveer de helft van de deelnemertjes kon na de sessie fietsen zonder 
steunwieltjes. 
De twee sessie zijn opgenomen in de sportpromotiekalender van 2023 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
 

https://www.ingelmunster.be/loketvrijetijd
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Status 
Uitgevoerd 
Startdatum 
01-01-2020 
Einddatum 
31-12-2025 

Aanleggen fietsparkings 
Omschrijving (toelichting) 
We leggen zoveel mogelijk fietsparkings aan, zeker op de plaatsen waar veel mensen 
samenkomen. Om het fietscomfort te verhogen, draagt de overdekte fietsstalling de 
voorkeur. 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
2020 

 Het gemeentebestuur koopt fietsnadars aan die ingezet worden als fietsparkings 
tijdens evenementen. 

 September 2020: de gemeenteraad keurt een aanvullend verkeersreglement goed 
waarbij een parkeerplaats voor gemeenteschool de Wingerd wordt omgevormd naar 
een fietsparkeerplaats. 

 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
In uitvoering 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
 
Status 
In uitvoering 
Startdatum 
01-01-2020 
Einddatum 
31-12-2025 

Lokaal overlegplatform fietsbeleid 
Omschrijving (toelichting) 
Een lokaal overlegplatform fietsbeleid moet bijdragen tot verruiming van het draagvlak en 
de uitrol van het fietsbeleid verbreden. 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
2023 

 Maart: derde vergadering van het LOF. 
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2022 
 April: de leden van het LOF komen langs tijdens het tweede participatiemoment over 

de opmaak van het mobiliteitsplan.  
 Maart: de leden van het LOF worden uitgenodigd op het participatiemoment over de 

opmaak van het mobiliteitsplan.  
 Februari: tweede vergadering van het LOF.  

2021 
 September: eerste vergadering van het lokaal overlegplatform voor fietsbeleid (LOF) 

en de gemeenteraad keurt het huishoudelijk reglement van het LOF goed.  
 Maart: de gemeenteraad keurt de samenstelling van het lokaal overlegplatform goed 

voor 2019-2025. 
2020 

 December: de gemeenteraad keurt de oprichting van een lokaal overlegplatform voor 
fietsbeleid (LOF) goed. 

 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
In uitvoering 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
 
Status 
In uitvoering 
Startdatum 
01-12-2020 
Einddatum 
31-12-2025 

Fietssubsidies 
Omschrijving (toelichting) 
Wie in 2020 en 2023 een fiets koopt, kan rekenen op een fietssubsidie. Het fietsbeleid kent 
een apotheose in 2023 met het jaar van de fiets. 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
  
2023 

 Maart 2023: de gemeenteraad keurt het reglement voor het toekennen van 
fietssubsidies goed. Inwoners die in 2023 een fiets kopen, krijgen een terugbetaling 
van het gemeentebestuur in de vorm van Kadobonnen. Zo ontvang je een Kadobon 
van 50 euro bij de aankoop van een niet-elektrische fiets of 100 euro voor een 
elektrische fiets of speedpedelecs.  

2021 
 December 2021: het gemeentebestuur schonk in 2021 422 Kadobonnen, waarvan 

107 voor een gewone fiets en 315 voor een elektrische fiets. 

https://www.ingelmunster.be/fietssubsidie
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 Juni 2021: de gemeenteraad keurt de verlening van de fietssubsidies goed omwille 
van corona. Ingelmunsternaren kunnen tot 31 december 2021 een aanvraag 
indienen. 

2020 
 December 2020: het gemeentebestuur schonk in 2020 492 Kadobonnen, waarvan 

128 voor een gewone fiets en 359 voor een elektrische fiets. De gemeenteraad keurt 
de verlenging van de fietssubsidies goed omwille van corona. Ingelmunsternaren 
kunnen zo tot 15 juli 2021 een aanvraag indienen. 

 Ingelmunsternaren die in 2020 een fiets kopen, krijgen een terugbetaling van het 
gemeentebestuur in de vorm van Kadobonnen. Zo ontvang je een Kadobon van 50 
euro bij de aankoop van een niet-elektrische fiets of 100 euro voor een elektrische 
fiets. Ook voor de populaire speed pedelecs is er een bon van 100 euro. 

 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
In uitvoering 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Totale uitgave 2020: 42.550 euro 
Totale uitgave 2021: 36.900 euro 
 
Status 
In uitvoering 
Startdatum 
01-01-2020 
Einddatum 
31-12-2025 

Actieplannen 

Trage wegen 
De gemeente blijft investeren in fiets- en wandelwegen, zowel in het centrum als in het 
buitengebied. Het wegwerken van gevaarlijke punten zoals aan de Zuidkaai ter hoogte van 
de Kanaalstraat staat op de agenda. Ook het opnieuw openstellen van de traditionele 
buurtwegen in het buitengebied blijft voor de gemeente belangrijk maar blijkt een moeilijke 
oefening. Ingelmunster kan niet eeuwig achter blijven. We stellen ons realistisch op, maar 
rekenen op de goodwill van alle betrokkenen. 
 

Acties 

Wegwerken gevaarlijke kruispunten jaagpad 
Omschrijving (toelichting) 
Het wegwerken van gevaarlijke kruispunten zoals aan de Zuidkaai ter hoogte van de 
Kanaalstraat staat op de agenda. 
 
Kwaliteit (indicator) 
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Kwaliteit (toelichting) 
2023 

 Januari: de Vlaamse Waterweg stelt voor om geen fietsstraat in te richten maar wel 
een rode laag op het asfalt te voorzien aan de waterzijde van de kaai te overwegen. 
Deze oplossing wordt uitgerold met de  herbouw van de Lysbrug.  

2022 
 September - oktober:  herinrichting kruispunt Izegemstraat-Spoorwegstraat ifv 

veilige fietsoversteek ikv MIA-project in opdracht van AWV. 
 September: het gemeentebestuur vraagt na aan De Vlaamse Waterweg of we in 

afwachting van de bouw van de nieuwe Lysbrug een fietsstraat mogen inrichten 
tussen de 2 jaagpaden.  

 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
Op te starten 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
 
Status 
Op te starten 
Startdatum 
01-01-2020 
Einddatum 
31-12-2025 

Heraanleg trage wegen 
Omschrijving (toelichting) 
Het opnieuw openstellen van de traditionele buurtwegen in het buitengebied blijkt een 
moeilijke oefening.  
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
2023: 

 Maart: het schepencollege keurt de gunningswijze en lastvoorwaarden goed voor het 
heraanleggen van Sentier 50. 

2022: 
 December: opstart van het aanbestedingsdossier sentier 50 en sentier 67 - 

Rozestraat naar Izegem 
 Oktober: definitieve toekenning omgevingsvergunning 
 September: indiening dossier 'sentier 50' voor Kopenhagenplan 
 April: indienen van de omgevingsvergunning voor het heraanleggen van 'sentier 50' 
 Februari: principieel akkoord met kerkfabriek Sint-Amand over het aanleggen van 

trage weg 'Sentier 50' en toekomstige grondoverdracht. 
 Januari:  de wandel- en fietsverbinding doorheen de brouwerijsite wordt in gebruik 

genomen. 
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 Januari- maart: voorstudie rond de herinrichting van 'sentier 50 Ouden Aerdeweg'. 
 Januari - februari: opmaak van een plan voor de (her)aanleg van trage wegen in de 

kanaalomgeving door Buro Bossaert. 
2021: 

 Oktober: officiële opening van het Overmandelpad tijdens de Dag van de Trage Weg. 
 Mei: opening van het ecologisch Overmandelpad, tussen de Waterstraat en de 

Beukendreef. 
 Maart: renovatie van het fiets- en wandelpad tussen de Weststraat en Elfjulisingel. 

2020: 
 Nieuwe doorsteek voor fietsers en wandelaars vanuit de Nieuwstraat. 
 De verbindingsstraat tussen de Nijverheidsstraat en de Oostrozebekestraat krijgt een 

nieuwe toplaag. 
 November: de gemeenteraad keurt een wandel- en fietsverbinding goed tussen de 

Weststraat en de Beukendreef bij de reconversie van de site Astrid Meubelen. 
 December: de gemeenteraad keurt een kosteloze grondafstand goed in functie van 

een fietsverbinding tussen de Nieuwstraat en het Montblancplein. De raad beslist 
eveneens over het aanpassen en wijzigen van sentier 50 Ouden Aerdeweg. 

 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Totale uitgaven 2022: 9.042 euro 
 
Status 
In uitvoering 
Startdatum 
01-01-2020 
Einddatum 
31-12-2025 

Investeren in fiets- en wandelwegen 
Omschrijving (toelichting) 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
  
2023: 

 Maart: Infrabureau Demey maakt het bestek en de raming op voor de herinrichting 
van Sentier nr. 50. 

 Februari : start van de riolerings- en wegeniswerken in Sentier nr. 42 (deel tussen 
Industrielaan en Bruggestraat). Infrabureau Demey maakt het ontwerpplan, 
grondverwervingsplan en rooilijnplan op voor de herinrichting van het deel tussen de 
Kruisstraat en Kleine Weg. 

2022: 
 November: voorlopige oplevering van het ecologisch Overmandelpad. 
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 Oktober: in het kader van de oproep van de Vlaamse Regering wordt een 
subsidieaanvraag ingediend voor investeringen in fietsinfrastructuur op 
gemeentewegen (Kopenhagenplan). Het gaat over  

o het wegwerken van de problematiek voor de geleiding van fietsers komende 
van de Brigandsbrug over een afstand van 30 m  voor een bedrag van 
6.440,71 euro 

o het plaatsen van openbare verlichting aan de noordzijde van het kanaal 
Roeselare-Leie over een afstand van 850 m voor een bedrag van 33.213,79 
euro 

o het opwaarderen van buurtweg nr. 67 over een afstand van 150 m voor een 
bedrag van 33.464,06 euro 

o het opwaarderen van buurtweg nr. 64 over een afstand van 210 m voor een 
bedrag van 25.000 euro. 

 September:  aanpassingen aan het voorontwerp voor het wegwerken van de 
problematiek voor de geleiding van fietsers in de Stationsstraat, komende van de 
Brigandsbrug.  

 September: in het kader van de oproep van de Vlaamse Regering wordt een 
subsidieaanvraag ingediend voor investeringen in fietsinfrastructuur op 
gemeentewegen (Kopenhagenplan). Het betreft het opwaarderen en verplaatsen van 
buurtweg nr. 50 - Ouden Aerdeweg over een afstand van 600 m voor een bedrag van 
88.910,80 euro.  

 Juni: Infrabureau Demey heeft het ontwerp klaar voor het wegwerken van de 
problematiek voor de geleiding van fietsers in de Stationsstraat, komende van de 
Brigandsbrug.  

 Juni:  in het kader van de oproep van de Vlaamse Regering wordt een 
subsidieaanvraag ingediend voor investeringen in fietsinfrastructuur op 
gemeentewegen (Kopenhagenplan). Het betreft het aanleggen van openbare 
verlichting langs een pad in de Bruinbeekwijk van 1.155 m lang voor een bedrag van 
48.733,34 euro en langs de Beukendreef van 150 m lang voor een bedrag van 
9.351,13 euro. 

 Juni: de gemeenteraad keurt de definitieve vaststelling van het rooilijnplan 
'Ecologisch wandelpad Mandelmeersen' of het Overmandelpad goed.  

 April: de opstulpende asfalt ter hoogte van de naden tussen beton en asfalt op de 
fietspaden op  de rotonde N50-Bruggestraat wordt weggewerkt. 

2021: 
 Najaar: bij het heraanleggen van de rotonde N50-N399 komen er fietspaden buiten 

de rotonde. Daarnaast werd  er een voetgangersoversteek gerealiseerd op de N50.  
 November: renovatie van de fiets- en wandelverbinding in de Vierbunderwijk.  
 Oktober: officiële opening van het Overmandelpad tijdens de Dag van de Trage Weg. 
 Juni: de gemeenteraad keurt een aanvullend verkeersreglement goed betreffende het 

invoeren van een fietsstraat in de Jan Breydelstraat en Acaciaplein.  
 Mei: opening van het ecologisch Overmandelpad, tussen de Waterstraat en de 

Beukendreef. 
 Maart: renovatie van het fiets- en wandelpad tussen de Weststraat en Elfjulisingel. 
 Voorjaar: de fiets- en wandelverbinding tussen Villa Max en het sportcentrum krijgt 

een betonverharding. De schoolfietsroutekaart voor schoolkinderen krijgt een 
opfrissing. 

2020: 
 Nieuwe doorsteek voor fietsers en wandelaars vanuit de Nieuwstraat. 
 De verbindingsstraat tussen de Nijverheidsstraat en de Oostrozebekestraat krijgt een 

nieuwe toplaag. 
 December: de gemeenteraad keurt een kosteloze grondafstand goed in functie van 

een fietsverbinding tussen de Nieuwstraat en het Montblancplein. 
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 November: de gemeenteraad keurt een wandel- en fietsverbinding goed tussen de 
Weststraat en de Beukendreef bij de reconversie van de site Astrid Meubelen. De 
hondenweide en de nieuwe verbinding vanuit de Nijverheidsstraat tot aan het kanaal 
wordt officieel geopend. 

 September: de gemeenteraad keurt een aanvullend verkeersreglement goed voor het 
aanbrengen van een fietsoversteek op het kruispunt Bruinbeekstraat/Weststraat en 
het kruispunt Bruggestraat/Doelstraat. 

 Voorjaar: de Brigand mountainbikeroute wordt heropgefrist. 
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
In uitvoering 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
 
Status 
In uitvoering 
Startdatum 
01-01-2020 
Einddatum 
31-12-2025 
 


