Stekene, 7 juli 2017

College van Burgemeester en Schepenen
Stadionstraat 2
9190 Stekene

Betreft: Bezwaarschrift aanleg fietspad Nieuwstraat doorheen Steengelaag
Geachte,
Het voorzien van een veilige fietsverbinding tussen Stekene en Kemzeke/Sint-Niklaas is van groot
belang. De aanleg van een fietspad langsheen de Nieuwstraat doorheen het Steengelaag vind ik
echter geen goede optie. Ik vraag om dit fietspad aan te leggen buiten de grenzen van het
Steengelaag.
Dit kan op twee wijzen gerealiseerd worden:
-

Een asverschuiving van de bestaande baan (Nieuwstraat). Langsheen de kant van de
bedrijventerreinen is er nog veel ruimte beschikbaar. Het fietspad kan dan komen langs de
zijde van het Steengelaag om de vele op- en afritten te vermijden.

-

Aanleggen boven op de bestaande waterloop die dan moet overwelfd worden.

Als wandelaar en natuurliefhebber vind ik het belangrijk dat ik in alle rust kan genieten van de
natuurpracht in het Steengelaag. Als een deel van dit wandelpad wordt ingericht als fietspad en dit
moet gedeeld worden met wandelaars vrees ik dat dit tot problemen zal leiden. Dit (smalle) fietspad
zal in de twee richtingen worden gebruikt waardoor ik als wandelaar de ‘zwakke weggebruiker’ wordt.
Zeker als dit ook oneigenlijk gebruikt wordt door motorfietsen. Tijdens piekmomenten (schoolgaand
fietsverkeer) zou het hier wel eens zeer druk kunnen worden.
Ik heb ook vastgesteld dat er naast het fietspad in beton, een wandelpad wordt aangelegd in verhard
materiaal. Hiervan zie ik de noodzaak niet in, het wandelpad mag zeker niet verhard worden.
Het Steengelaag is één van de mooiste natuurgebieden in Stekene, de aanleg van een fietspad hier
zal zorgen voor onnodige verstoring en het wandelgenot niet ten goede komen. De combinatie
wandelaars met fietsers zal onvermijdelijk tot conflicten leiden.
Voor de aanleg van dit fietspad zal ook de prachtige houtkant bestaande uit meidoorn, sleedoorn,
hazelaar, … worden gekapt. De fysieke afscheiding tussen het wandelpad en de niet natuurlijke
omgeving verdwijnt hierdoor volledig. Deze bloemrijke houtkant is een lust voor het oog in het voorjaar
en geeft voedsel aan de bijen die het ook al zo moeilijk hebben.
Daarom vind ik de aanleg van een fietspad binnen de grenzen van het Steengelaag geen goede
oplossing. Ik hoop dat het Gemeentebestuur van Stekene de plannen herziet en het nodige respect
opbrengt voor de natuurwaarden van het Steengelaag.
Met hoogachting,
Namens …

