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WAAR FLIPT JE FIETS? 
 

Fietsknelpuntentocht 21 april 2015  
 

fietsverbeterpunten in Edegem 
 
 

Op 21 april 2015 werd opnieuw een fietsknelpuntentocht gereden met:  
Schepen voor mobiliteit: Birre Timmermans,  
mobiliteitsambtenaar: Nicole Van Gysel en stagiaire Petra Lips 
diensthoofd uitvoering: Gert Verwaest 
gemeenteraadslid: Koen Lauriks  
politie:  
Fietsersbond: Greet Schamp en Leo Deleu (Edegem) en Marc Van Dijck (Aartselaar) 
 

Waarom deze fietsknelpuntentocht? 
We hebben tijdens de jaarmarkt in september 2014 aan de bezoekers van onze 
stand gevraagd waar hun fiets flipte. Het resultaat van deze bevraging hebben we 
meegedeeld aan het gemeentebestuur en ook opgenomen in ons fietsrapport 
(www.fietsrapport.be/edegem/knelpunten).  
 
Enkele punten vragen 
erom ter plaatse te 
worden bekeken en 
besproken. En dat 
hebben we op deze 
zonnige dinsdagochtend 
gedaan. 
 
 

http://www.fietsrapport.be/edegem/knelpunten.html
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Gevolgde route en behandelde knelpunten 

 
CTRL+klik op de kaart om de info over de knelpunten te lezen. 

  

 
Taken en afspraken die uit deze tocht voortkomen 
  

nr wie taak/opdracht/afspraak 

1 DU begroeiing op fietspad Boniverlei verwijderen 

2 DU Boniverlei: ongelijke straatstenen goed leggen 

3 MA contact met AWV om hen te wijzen op onwettige situatie op 
kruispunt N1 met Hovestraat/Edegemsestr. en te vragen om dit ASAP 
terug in orde te brengen 

4 MA Studie van Petra Lips over het kruispunt Oude Godstraat/Doel-
veldstraat/Strijdersstraat/Patronaatstraat/P.Plettinckxstraat aan de 
Fietsersbond bezorgen 

5 DU Oude Godstraat: overgangen t.h.v. Onafhankelijkheidsstraat zijn 
reeds verbeterd; de overige zijstraten verbeteren (=bezig) 

6 DU Oude Godstraat: a. putten in asfalt voor begin fietspad opvullen 
b. resterende ongelijke straatstenen goed leggen (=bezig) 

7 DU Oude Godstraat: fietspad verleggen naar kant Immaculata en laagte 
wegwerken (plas)  

8 BT Schepen Timmermans bespreekt met OCMW of fietsen op de 
wandelweg achter Immaculata kan worden getolereerd. 

9 FB Zich beraden over hoe om te gaan met de mededeling dat de 
wortelopdrukken in het asfalt van de baronweg pas ten vroegste in 
2019 kunnen worden weggewerkt. 

10 DU doorsteek Noulaertsplein: brede voegen tussen straatstenen opvolgen 
en zonodig herleggen 

11 DU doorsteek Noulaertsplein: beugels beter plaatsen 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z8vWILrfUn-w.knOKA5Tc6wrw
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12 MA eigenaars van hagen langs de Prins Boudewijnlaan aanmanen om 
JAARLIJKS te snoeien. 

13 MA nutsmaatschappijen aanmanen om het fietspad van de Prins 
Boudewijnlaan t.h.v. Fortis/Extraction de Smedt te fatsoeneren 

14 DU doorsteekje Ten Boschstraat:  
a. Fietsenstalling vervangen door een beter exemplaar. 
b. beugels passeerbaar maken voor bakfiets 

15 MA voorstel van de Fietsersbond in overweging nemen om een breed 
dubbelrichtingfietspad in de Wilrijkstraat aan te leggen over de 
volledige lengte. 

16 FB overbodige en hinderlijke paaltjes met B1 aan Wilrijkstraat t.h.v. 
oversteek Geitenpad: Ze staan op grondgebied Wilrijk. Fietsersbond 
geeft dit door aan de collega’s van Antwerpen. 

17 MA verkeersplateau is verzakt door het vele verkeer en moet 
heraangelegd worden. Daarbij de vraag om de boordstenen beter te 
leggen voor de kruisende fietsers en voetgangers op het geitenpad. 

 
DU = dienst uitvoering 
MA = mobiliteitsambtenaar 
BT = schepen Timmermans 
FB = Fietsersbond 

 
 
De Fietsersbond dankt iedereen die deelnam aan deze knelpuntentocht: voor de 
positieve inbreng in het zoeken naar oplossingen en voor de verdere afhandeling 
van de gemaakte afspraken. Stilaan begint Edegem een echte fietsgemeente te 
worden. Ik denk we onszelf zullen mogen kandidaat stellen als fietsgemeente 2016. 
 
 
 
 
 

Leo Deleu 
Fietsersbond Edegem 


