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Wat zou het veiliger maken voor 
kinderen om zich zelfstandig te 
verplaatsen?

Meer focus op het fietsen. Fietsers als evenwaardige weggebruikers zien. Met kwaliteitsvolle
fietspaden en bewustmaking van automobilisten dat er ook fietsers zijn kom je denk ik al ver.

Meer afgescheiden, bredere en betere kwaliteit fietspadentrager verkeer

minder auto's aan school veilige oversteekplaatsen sluipverkeer aanpakken

goed onderhouden fietspaden en afgescheiden van de weg

Afschaffen tweerichtingsfietspaden
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Duidelijke afgescheiden fietspaden, trager verkeer (meer zone 30), ouders moeten het goede
voorbeeld geven en hun kinderen opvoeden om zelfstandig te kunnen fietsen naar school, 
door zelf te fietsen met hun kinderen. Maar vooral het gemotoriseerd verkeer houdt zich 
dikwijls niet aan de regels. Dus strenger optreden van ordehandhavers.
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Met de fiets vermijd ik volgende 
straten of kruispunten in Heist-op-
den-Berg

N10
Broekmansstraat

Booischot dorp
Pijpelheide centrum

Gouden Kruispunt

Leopoldlei

Broekstraat

rotonde Fabiola

Mechelsesteenweg
Leopoldlei

Herentalsesteenweg

Isschotweg

Wiekevorstsesteenweg

Hulshoutsesteenweg
Gommerijnstraat

Kleine steenweg

Oude Liersebaan(stukje fietsstraat)

Bergstraat

Eugeen Woutersstraat
's Herenweg

drukke banen
Dorp Itegem Oude God

Schaliehoevestraat

Goorweg
Hollandstraat

Looidijk
ijzerenweg

fietstunnels

Schoorstraat



  14 / 19

Op deze stukken is het leuk fietsen in 
Heist-op-den-Berg

Op afgescheiden enkelrichtingsfietspaden

achterstraatjes waarin weinig verkeer komt

Binnendoor, de kleine wegen
op alle goede fietspaden

rustige wegen tussen de velden en de natuur

Langendijk
In de Averegten en omgeving

Lostraat Bergstraat Bredestraat
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Welke straten zijn veilig?

straten met een afgescheiden fietspad

De straten met een afgescheiden fietspad of de straten waar traag 
gereden wordt en fietsers rustig voorbij gestoken worden.

Langendijk Lostraat Bergstraat Bredestraat

Rustige straten met weinig autoverkeer
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In welke straten is een fietspad 
nodig?

in de meeste straten waar een fietspad zou moeten zijn is er 1 aanwezig. 
alleen de kwaliteit van de fietpaden is op wel wat plaatsen ondermaats.

Overal waar het kan natuurlijk... bij straten die niet breed genoeg zijn nadenken over
snelheidsbeperkingen of fietsstraten, eventueel meer enkel richting omdat er vaak ook nog 
kruisende auto's zijn waardoor het helemaal een soep wordt.

N10 Alle drukke straten in en rond de dorpskernen.

Straten met doorgaand autoverkeer en straten waar snelheid hoger dan 30 is

Sowieso moet in alle straten waar de max snelheid hoger is dan 50 een afgescheiden(!!) fietspad.
Van kleinere straten moet sneller een fietsstraat gemaakt worden.
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In welke straten zijn er 
comfortproblemen?

Er zijn veel fietspaden met aparte stenen als bedekking, die erg onregelmatig zijn, en weinig
comfortabel.

Bijna overal waar beton of klinkers gebruikt worden

De meeste fietspaden bestaande uit klinkers en oude betonnen platen
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Knelpunten/Commentaar/Suggesties

In het detailoverzicht vind je alle gegevens die door de mensen 
ingevuld zijn. Het zijn er veel verschillende, met verschillende visies, 
waar moeilijk een samenvatting van te maken is.
Het is wel duidelijk dat er nog veel ruimte voor verbetering is.
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Conclusies

● Geen fietspad → max 30 km/h

● Steenwegen / verbindingswegen → fietspad nodig

● Fietspad liefst asfalt

● Fietspaden aan beide zijden van de weg voorzien

● Bij 70km/h → afgescheiden fietspad nodig

● Fietspaden goed onderhouden: vegen & strooien & herstellen
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