
Uitvoering
mobiliteitsplan 

Rumbeke

 
 
Met het nieuwe mobiliteitsplan voor 
Rumbeke zetten we stappen naar een 
veiliger en leefbaarder Rumbeke.  
 
We gaan voor meer duidelijkheid, minder chaos 
en meer fietsveiligheid. 

Op www.roeselare.be zie je het overzicht van 
alle maatregelen. Die gaan over zone 30, 
fietsstraten, verandering van rijrichting,  
veiligere kruispunten, … 
We zullen dit niet allemaal in één keer tegelijk 
uitvoeren, maar in verschillende pakketten. 

Contact  
en vragen 
Dit wordt het herfstpakket in 2022. In de loop 
van 2023 worden enkele straten ingericht als 
fietsstraat en benadrukken we de zone 30 in 
het centrum van Rumbeke. In 2024 trekken we 
de zone 30 door in de woonwijken. 

Nieuwe aanpassingen vragen altijd een  
periode om het gewoon te worden. We zijn er 
van overtuigd dat dit de veiligheid ten goede  
zal komen

Heb je specifieke vragen over jouw straat? 
Contacteer dan zeker de Stadsdiensten. 

Het herfstpakket 
2022 bevat 
10 punten  
In deze folder tonen we wat er in  
het herfstpakket 2022 zit: 

 • In een aantal straten verandert 
de rijrichting en werken we met 
circulatielussen.  

 • We wijzigen de voorrang aan enkele 
kruispunten.  

 
We streven er naar om deze aanpassingen klaar 
te hebben tegen eind november. 

Dit is een inschatting. Slecht weer of 
onvoorziene omstandigheden kunnen voor 
vertraging zorgen. Weet dat de signalisatie 
op het terrein altijd voorrang heeft op de 
informatie in deze folder. voorrang heeft op de 
informatie in deze folder.
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Circulatie   
In het centrum van Rumbeke kan de 
circulatie eenvoudiger. Door te werken met 
circulatielussen, verdwijnen enkele chaotische 
situaties aan kruispunten. Rumbeke blijft goed 
bereikbaar, ook met de wagen. 

We stimuleren rustig  
en traag verkeer.  

 • Dit doen we door extra markeringen, 
waaronder een duidelijke lijn aan de rand 
van de rijweg. Die zorgt voor een visuele 
versmalling, waardoor chauffeurs vlugger 
hun snelheid minderen.   

 • Ook plantenbakken hebben dit effect.  
We plaatsen uiteraard geen plantenbakken 
voor opritten of garages. 

Daarnaast zijn er in sommige straten nog een 
paar andere aanpassingen nodig. 

1. Koningsstraat  
We plaatsen enkele rijbaankussens, zodat 
auto’s hun snelheid minderen. We willen  
dit een kans geven en zien of hiermee  
de gewenste snelheid beter  
gerespecteerd wordt. Er komt 
eenrichtingsverkeer in de richting  
van de Rumbeeksesteenweg.

2. Tussen Sint-Petrus en 
Paulussstraat en Zeger 
Maelfaitstraat  
Er komt eenrichtingsverkeer in de 
richting van de Koningsstraat. Voor enkele 
meergezinswoningen (42B-48), die 
gebruik maken van de in- en uitrit naast 
huisnummer 48, zal het wel toegelaten zijn 
om vanuit hun garage rechtsaf te draaien, 
in de richting van de Zeger Maelfaitstraat.
Deze maatregel zal pas begin 2023 in 
werking treden. Dit komt doordat dit in 
overleg met De Lijn gebeurt, die op dat 
moment ook de dienstverlening van haar 
bussen zal aanpassen. 

3. Rumbeeksesteenweg  
Vanaf de Koningsstraat tot aan de  
St. Blasiusstraat komt er eenrichtingsverkeer 
in de richting van het Kerkplein. Het nieuw 
aangelegde kruispunt aan basisschool De 
Verrekijker hield al rekening met de nieuwe 
circulatie. 

4. Sint-Blasiusstraat  
We keren het eenrichtingsverkeer om 
tussen de Rumbeeksesteenweg en de 
Koningsstraat.  

5. Louis Leynstraat  
Deze straat is al vrij smal. We voeren 
eenrichting in, in de richting van de 
Hoogstraat. Hierdoor kunnen we duidelijk 
de toegelaten parkeerplaatsen schilderen. 

Zo wordt het ook veiliger aan de ingang 
van KIDZ kinderopvang, dichtbij stedelijke 
basisschool De Vlieger. Tussen de 
Kloosterstraat en Hoogstraaat, incl. de 
Kloosterstraat, wordt het een woonerf.

6. Koestraat tussen Pastoor 
Slossestraat en Hoogstraat  
In dit stuk komt er eenrichtingsverkeer in 
de richting van de Hoogstraat.  
 
In de herfst zullen we parkeervakken 
schilderen. Wellicht eind 2023 volgt de 
volledige herinrichting van gevel tot gevel.    

Het eenrichtingsverkeer geldt overal voor 
wagens en bussen. Fietsers zijn altijd in  
beide richtingen toegelaten. 

7. Woonerven 

In een woonerf geldt een 
maximumsnelheid van 20 km/u. en 
kunnen voetgangers en fietsers de 
volledige breedte van de straat innemen. 
Dit wordt het geval in een deel van de 
Koestraat (tussen Pastoor Slossestraat en 
Hoogstraat) , in de Kloosterstraat en in de 
Louis Leynstraat (tussen Kloosterstraat en 
Hoogstraat). 

Kruispunten  
Op twee punten verandert de voorrang. De 
aanpassingen gebeuren door markeringen en 
signalisatie. 
   
8. Oekensestraat kruispunt 

Izegemsestraat  
De beweging Oekensestraat-
Izegemsestraat (in beide richtingen)  
krijgt voorrang.  

9. Izegemsestraat kruispunt  
Zeger Maelfaitstraat  
Wie uit de richting van Izegem komt, krijgt 
voorrang om de Zeger Maelfaitstraat in te 
rijden. Wie uit de Zeger Maelfaitstraat komt, 
krijgt voorrang om de Izegemsestraat 
links op te rijden. Het fietspad vanuit de 
Zeger Maelfaitstraat wordt doorgetrokken 
zodat je er veiliger de Izegemsestraat kan 
oversteken.  
 

Lichtenregeling  

10. Lichtenregeling  
aan de spoorweg  
Door minder verkeer toe te laten 
op dit kruispunt, kunnen we ook de 
lichtenregeling aanpassen. Vanuit de Zeger 
Maelfaitstraat zal je sneller groen licht 
krijgen om naar de Mandellaan te rijden. 
Dit gaat pas in vanaf 2023 na invoering 
van de nieuwe dienstregeling van de bus.
orrang heeft op de informatie in deze 
folder.
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