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Druk? Fietsers stap af!
In Kortrijk wordt ambi�eus ingezet op Kortrijk Fietst. Met Kortrijk Stapt wil Kortrijk eveneens sterk

inze�en op de kwaliteit en de veiligheid van voetgangers. Om mogelijke conflicten en hinder van

fietsers ten opzichte van de voetgangers te vermijden in het winkelwandelgebied, een

voetgangerszone, wordt een sensibiliserende campagne opgestart. Borden met de slogan "Druk?

Fietsers, stap af!" werden daarom aan de toegangspoorten van het winkelwandelgebied geplaatst om

fietsers bewust te maken hun verantwoordelijkheid op te nemen.
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Voetgangerszone = voorrang voor voetgangers
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Voor een voetgangerszone wordt in de wegcode ar�kel 22sexies voorgeschreven. Daarin staat dat

fietsers in een voetgangerszone stapvoets dienen te rijden, de doorgang moeten vrijlaten voor

voetgangers en indien nodig moeten stoppen. Ze mogen voetgangers niet in gevaar brengen en niet

hinderen. In die zones moeten de fietsers van hun fiets afstappen wanneer de dichtheid van het

voetgangersverkeer hun doorgang bemoeilijkt. Het is dus simpel: is het te druk? Dan stap je af en neem

je de fiets aan de hand. Wil je de stad sneller doorkruisen, neem dan een alterna�eve route buiten het

winkelwandelgebied.

"Met deze campagne wenst Kortrijk fietsers te wijzen op hun
verantwoordelijkheden en hun snelheid aan te passen aan de wandelende
shoppers, maar ook om effectief af te stappen wanneer het te druk is. Dit om de
wandelaar, de shopper en de passanten niet te hinderen en om vooral geen
onveilige situaties te creëren."
— Axel Weydts, schepen van Mobiliteit

"We starten deze campagne als proefproject. Indien we echter merken dat
onvoldoende fietsers gehoor geven aan deze oproep, kunnen we overgaan tot
het effectief verbieden van fietsers op drukke momenten. Op niet-drukke
momenten zal de fietser sowieso altijd mogen blijven gebruikmaken van de
voetgangerszone. Dit is immers een veilige en cruciale verbinding door onze
stad."
— Axel Weydts, schepen van Mobiliteit


