
 

 

De Provincie West-Vlaanderen maakt werk van nieuwe fietsinfrastructuur in de Pittemstraat 

in Meulebeke. Dat heeft de provincieraad beslist in haar zitting van donderdag 23 april. 

Tegelijkertijd wordt werk gemaakt van een nieuw rioleringsstelsel. 

 

Bovenlokaal fietsroutenetwerk 

Het gaat om een traject van ongeveer 2,2 kilometer, van aan de gemeentegrens van Pittem 

tot aan Meulebeekse Randweg. Vanaf de Randweg zullen verhoogde enkelzijdige fietspaden 

worden aangeleged over een lengte van 230 meter. Van daar, tot aan de grens met Pittem 

komt een dubbelrichtingsfietspad in beton van 2,5 meter breed. Tussen het dubbelrichtings- 

en het enkelrichtingsfietspad komt een beveiligde oversteek met een middengeleider. 

Het fietspad zal deel uitmaken van het bovenlokale functionele fietsroutenetwerk. Eerder 

realiseerde de Provincie al een dubbelrichtingsfietspad in de Meulebekestraat in Pittem, tot 

aan de grens met Meulebeke. Het nieuwe pad zal daarop aansluiten. 

Samenwerking 

Tegelijkertijd zullen ook rioleringswerken gebeuren. Door die werken te combineren kan er 

werk worden gemaakt van asverschuivingen van de rijbaan die de snelheid van het 

gemotoriseerd verkeer moeten afremmen. 

De Provincie financiert de aanleg van de nieuwe grachten en de aanleg van het volledige 

fietspad. Meulebeke, Aquafin en Lokaal Pact dragen de kosten van de opbraakwerken en de 

aanleg van een vernieuwd rioleringsstelsel en de wegeniswerken.  

De totale kostprijs bedraagt bijna 4,5 miljoen euro waarvan 917.934,13 euro van de 

Provincie. Aan het Vlaamse Gewest zal een tussenkomst van 50 procent gevraagd worden in 

het kader van het Fietsfonds. De uitvoeringstermijn bedraagt 350 werkdagen en de start is 

voorzien in … (toch ruwe schatting kunnen meegeven). 

 

Meer info voor pers (niet voor publicatie): 

voor interviews, quotes, beleidsvragen: 

gedeputeerde voor mobiliteit, Jurgen Vanlerberghe 

jurgen.vanlerberghe@west-vlaanderen.be of 050 40 32 59 of 0475 61 13 88 

voor andere vragen: 

dienst communicatie, Sandro Delaere 

sandro.delaere@west-vlaanderen.be of 050 40 35 16 
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Dienst Communicatie 

Dit bericht wordt verspreid door de dienst communicatie van het provinciebestuur West-Vlaanderen. 
Alle persberichten van de Provincie West-Vlaanderen vindt u op [ www.west-vlaanderen.be/pers ]. 

 


