
NIEUW MOBILITEITSPLAN  
VOOR RUMBEKE

Dit plan komt er na overleg 
met burgerpanels en 
jeugdverenigingen
 
Zij dachten na over:

 · Leefbaarheid in woonwijken

 · Bereikbaar Rumbeke voor voetgangers, 
fietsers, auto’s, …

 · Doorgaand en bestemmingsverkeer met 
elkaar verzoenen

 · Veiligere wegen en kruispunten 

 · Meer veiligheid aan de schoolpoort 

 · Een kwaliteitsvolle, publieke ruimte 
met voldoende groen, aandacht voor 
duurzaamheid (ontharding, ...) en ruimte 
voor ontmoeting

STOP-principe
Het actieplan trekt de kaart van de voetganger en de 
fietser. We tonen je de acties in de volgorde van het 
STOP-principe: stappers, trappers, openbaar vervoer, 
privévervoer.

De wagen blijft zijn plaats hebben in Rumbeke. Al zullen 
stappers en trappers vaker voorrang krijgen. 

Ruim verkeersonderzoek
In 2020 was er een ruim verkeersonderzoek. 
Dat bevatte onder andere 
kruispunttellingen, slangtellingen, een 
herkomst-bestemmingsonderzoek van 
doorgaand en bestemmingsverkeer, … 

Focus op korte termijn
We stellen je de acties voor die we op korte termijn 
(periode 2022 – 2024) wensen uit te voeren. Het 
zijn maatregelen die we snel kunnen uitvoeren 
voor een betere verkeersveiligheid en leesbaarheid 
van de verkeersinfrastructuur in Rumbeke. 
Op het einde tonen we ook een greep uit de 
langetermijnmaatregelen.

Bekijk ze eens rustig. Achteraf horen we graag 
jouw mening.



Voordelen van zone 30:
 · Meer ruimte en comfort voor 

voetgangers en fietsers.

 · Trager verkeer is veiliger verkeer.

 · Sterke daling van het aantal ernstige 
verkeersongevallen. 

 · Bij een botsing is de kans op zware 
verwondingen of overlijden veel kleiner.

 · Overzichtelijke kruispunten.

 · Rust in de omgeving.

Uitbreiding van de zone 30

Aanpassingen op  
korte termijn:
 · Nieuwe verkeersborden.

 · Accentueren begin en einde zone 30.
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ZONE 30 IN CENTRUM  
EN WOONWIJKEN

 · Zone 30

 · Snelheid 50



SCHOOLSTRATEN

Waarom een  
schoolstraat?
 · Meer plaats voor voetgangers en 

fietsers.

 · Minder verkeer = meer veiligheid 
aan de schoolpoort.

 · Ouders en kinderen worden 
gestimuleerd om naar school te 
stappen en te fietsen. 

 · Minder fijn stof en uitlaatgassen.

 · Een rustige en aangename buurt.

2080 kinderen gaan naar een school in Rumbeke

Waar?
In een schoolstraat is altijd de 
samenwerking met de school 
nodig. Of er gestart wordt met een 
schoolstraat, wordt samen met de 
scholen overlegd.  
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WOONERF IN DE 
KOESTRAAT

Waar?
Tussen Pastoor Slossestraat en 
Hoogstraat

Waarom een woonerf?
 · Veiliger voor zachte weggebruikers.

 · Trager verkeer = veiliger verkeer

 · Meer rust en aangenaam wonen 
voor de inwoners.

 · Aangepast rijgedrag door passanten.

Zo werkt een woonerf
 · Er is een maximale snelheid van 20 

km per uur.

 · Voetgangers mogen de volledige 
breedte van de openbare weg 
gebruiken.

 · Spelen op straat mag.

 · Respect voor elkaar: bestuurders 
en voetgangers mogen elkaar niet 
hinderen.

 · Parkeren kan enkel op de 
aangeduide plaatsen.

Eenrichtingsverkeer
Om meer ruimte te creëren in de 
straat, is een aanpassing aan de 
circulatie nodig. Met de auto rijden 
blijft mogelijk in de richting van de 
Hoogstraat. Fietsers mogen in beide 
richtingen rijden.



We zorgen voor een 
lokaal fietsnetwerk:
 · 15 fietsstraten

 ·  Woonerf in de Koestraat

 ·  Fietspaden in de Oekensestraat 
(tussen N36 (Rijksweg) en 
Wervikhovestraat)

 · Fietspaden in de 
Moorseelsesteenweg tussen 
Vijfwegen en Sterrebosdreef

 · Fietssuggestiestroken in de 
Vijfwegenstraat

 ·  Zone 30

Aanpassingen  
op korte termijn:
 · Markeringen op het wegdek

 · Parkeerplaatsen duidelijk 
afbakenen (waar nodig)

 · Visueel versmallen door 
markeringen

De auto blijft welkom in de 
fietsstraat. Maar blijft wel achter 
de fiets en aan max. 30 km/u.

Het duurt eventjes vooraleer 
weggebruikers vertrouwd zijn met 
een nieuwe situatie in het verkeer. 
Maar oefening baart kunst!

FIETSNETWERK MET  
15 FIETSSTRATEN

Voordelen:
 · Veilige verbindingen 

tussen de woonwijken  
en het centrum van Rumbeke

 · Vlotte routes naar en van 
Rumbeke

 · Stimulans om te fietsen

Conceptbeeld Sterrebosdreef (studiebureau Vectris)



De Vlaamse Overheid wil 
het mobiliteitslandschap 
grondig hertekenen en 
werkt aan de uitvoering 
van het decreet 
basisbereikbaarheid.

Basisbereikbaarheid 
betekent:
 ·  Belangrijke punten in de steden 
met elkaar verbinden via een 
slimme mobiliteit.

 ·  Een efficiënt en vraaggericht 
systeem opzetten. 

 ·  Een optimale inzet van 
vervoersmiddelen voorzien. 

 · Bus, auto, deelsystemen, fiets, … 
moeten op elkaar aansluiten.

De Lijn wil niet meer met lege 
bussen rondrijden.  In Roeselare 
komt er ook een nieuwe 
dienstenregeling. Wanneer en hoe 
precies weten we nog niet. Hopelijk 
snel nieuws daarover van de 
Vlaamse Overheid.

OPENBAAR VERVOER
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Hoppinpunt  
op het Kerkplein
Dit is een punt waar je vlot 
van het ene op het andere 
vervoersmiddel kan overstappen. 

Bijvoorbeeld:

 ·  Je fietst tot aan een halte om de 
bus te nemen.

 ·  Je wandelt tot aan een punt 
waar je een deelfiets of deelauto 
kan uitlenen.

 

Het Kerkplein is een knooppunt 
waar vele vervoersmiddelen samen 
komen. 

Zo stap je in het centrum van 
Rumbeke vlot van de bus op de 
fiets, van de fiets in een wagen, … 

Het is nog even wachten op de 
concrete invulling en timing. Veel 
hangt  af van het aanbod van De 
Lijn, aanbieders van deelsystemen 
voor auto’s en fietsen, … 



Waarom nieuwe 
circulatielussen?
 ·  Het gemotoriseerd verkeer in 
het centrum van Rumbeke wordt 
eenvoudiger en veiliger. 

 ·  Het wegennet wordt duidelijk en 
leesbaar. 

 ·  Er is minder kans op ongevallen of 
gevaarlijke situaties.

Dat betekent:
 ·  Autoverkeer zoveel mogelijk 

via de hoofdassen, niet via 
sluipwegen in woonwijken.

 ·  Geen zwaar verkeer door de 
woonwijken.

 · Doorgaand verkeer en 
bestemmingsverkeer volgen een 
andere route.

Voordelen:
 ·  Rumbeke blijft goed bereikbaar, 
ook met de wagen.

 ·  Het wordt minder druk in de 
woonwijken.

 ·  Minder fijn stof en uitlaatgassen, 
meer zuurstof.

 ·  Je rijdt veilig van A naar B, met 
om het even welk vervoersmiddel.

In deze straten wijzigt de circulatie: 

Deze straten worden als 
hoofdassen gebruikt. 
Ze zorgen voor de ontsluiting van het 
autoverkeer in Rumbeke.

NIEUWE CIRCULATIE
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 · Koestraat: éénrichtingsverkeer van de Pastoor 
Slossestraat tot aan de Hoogstraat

 · Koningsstraat: éénrichtingsverkeer in de 
richting van de Rumbeeksesteenweg

 · Sint-Petrus en Paulusstraat: Enkel nog 
in de richting van de Guido Gezellelaan 
en Koningsstraat niet meer naar de Zeger 
Maelfaitstraat

 · Rumbeeksesteenweg: éénrichtingsverkeer 
tussen de Koningsstraat en de Sint-Blasiusstraat, 
in de richting van het Kerkplein

 · Sint-Blasiusstraat: omkering van 
het éénrichtingsverkeer tussen de 
Rumbeeksesteenweg en de Koningsstraat

 · Louis Leynstraat: éénrichtingsverkeer in de 
richting van de Hoogstraat
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Vijfwegenstraat
Voorstel:

 · Afschaffing van het beurtelings parkeren

 ·  Vaste parkeerstroken die geschrankt 
worden zodat er een asverschuiving 
ontstaat.

 ·  Fietssuggestiestroken

Overweg Herdersstraat
Spoorwegbeheerder Infrabel wil op termijn 
alle overwegen in Vlaanderen sluiten.

Zo investeren zij in:

 · Veilige overwegen zonder conflicten

 ·  Stipte treinen

Voorstel op korte termijn: afsluiten van 
de overweg voor auto’s. Voetgangers en 
fietsers zullen wel door kunnen. De Stad wil 
met Infrabel onderzoeken of het haalbaar/
mogelijk is om er een fietstunnel te 
bouwen.

Kruispunt Wervikhovestraat / 
Oekensestraat
Voorstel:

 ·  Beveiligde oversteek voor voetgangers 
en fietsers. Op lange termijn met een 
middeneiland.

 ·  Beperkte in- en uitrijmogelijkheden voor 
auto’s.

 ·  Duidelijke zebrapaden.

 ·  Verhoogd plateau zorgt ervoor dat auto’s 
hun snelheid minderen.

VEILIGE WEGEN EN  
KRUISPUNTEN



Kruispunten aan Vijfwegen  
en ’t Kapoentje
Voorstel:

 · Verhoogd plateau

 ·  Betere zichtbaarheid

 ·  Betere leesbaarheid

 ·  Insnoeren kruispunt / versmallen 
aansluitende takken

Door de Rumbeeksesteenweg éénrichting 
te maken tussen de Koningsstraat en de 
Sint-Blasiusstraat, zal er uit die richting 
geen autoverkeer meer toekomen op het 
kruispunt aan ‘t Kapoentje.

Kruispunt Bornstraat / 
Meensesteenweg
Voorstel:

 · Middeneiland op de Meensesteenweg.

 · “Rechts in rechts uit” principe. 

 · Gemakkelijker oversteken voor 
voetgangers en fietsers.

 ·  Veiliger met de wagen

Het verkeer komende uit Roeselare centrum 
kan wel nog links de Bornstraat inrijden.

Zeger Maelfaitstraat / 
Mandellaan
Voorstel:

Uit de Sint-Petrus en Paulusstraat kan je niet 
meer richting spoorweg rijden. Je kan enkel 
rechtdoor naar de Guido Gezellelaan ofwel 
linksaf in de Koningsstraat verder rijden.

Komende vanuit de Mandellaan en de Zeger 
Maelfaitstraat blijven de mogelijkheden 
dezelfde zoals vandaag. 
 
 
Voordeel:

Door een deel van de circulatie aan te 
passen, kunnen we de verkeerslichten beter 
afstellen voor een vlottere doorstroming.

VEILIGE WEGEN EN  
KRUISPUNTEN



OP DE LANGE 
TERMIJN…

Voorziet het plan in een 
gefaseerde realisatie van:
 · Beveiliging van kruispunten

 · Inrichting woonwijken volgens zone 30

 · Structurele herinrichting van fietsstraten

 · Fietspaden

 · Verbinding Sterrebos-Bergmolenbos 
(onderzoek wordt op korte termijn 
opgestart)

 · Tunnel spoorwegovergang Mandellaan – 
Zeger Maelfaitstraat (technisch onderzoek 
wordt op korte termijn opgestart)

 · Mogelijke bijkomende 
circulatiemaatregelen

Waarom op langere termijn?
 · Sommige maatregelen worden besproken 

met externe partners (provincie, Infrabel, …)

 ·  We kunnen niet alles in één keer uitvoeren.

 ·  Complexere herinrichtingen vragen meer tijd 
en middelen.

EN, WAT VOND 
JE ERVAN?
We zijn benieuwd naar jouw reactie.
 ·  Heb je al een eerste suggestie of een vraag?  

We horen het graag! Je kan hier een formulier 
invullen en in de brievenbus deponeren.

 ·  Misschien wil je het nog even laten bezinken?  
Dat kan zeker! Je kan de info, de presentaties  
en het filmpje nog eens rustig bekijken op  
www.roeselare.be/mobiliteitsplanrumbeke


