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Volgend punt bij op de dagorde van de gemeenteraad van 3 1 mei 2018 te plaatsen:

Op verzoek van raadslid Eric De Swaef:

Snelle fietsen en het jaagpad.

Na de recente publicaties en actie van de politie in Schoten betreft vervolgingsbeleid fietsers is het ons 
meer dan duidelijk dat de wetgeving betreft de snelle fietsen in gebreke blijft en dat optreden tegen 
bepaalde overtredingen dus niet evident is en eerder het fietsen ontmoedigt dan bevordert.

Zo mogen volgens de wet de zogenaamde pedelecs, die tot 45 km/uur kunnen, niet op het jaagpad op 
het kanaal Dessel-Schoten mogen rijden, terwijl dit langs het Albertkanaal wel mag. Men doet hier in 
de wet alsof die dan ook niet trager “kunnen” rijden. Dergelijke wetgeving zouden we ook eens graag 
toegepast willen zien op auto’s. Volgens de gevolgde redenering zou een auto die in een zone 30 
komt, moeten afgesteld zijn op maximum 30kin / uur of hij mag die zone niet in. Wie laat er zijn auto 
begrenzen? Te gek toch. Het ideaal zou natuurlijk zijn dat alle voertuigen zodra ze in een zone komen 
met een bepaalde snelheidslimiet automatisch in die zone dan niet sneller kunnen rijden dan de 
toegelaten snelheid. Dit is echter voorlopig nog toekomstmuziek.

Het gevolg van deze wetgeving is dat fietsers met een pedelee dus niet meer op het jaagpad mogen en 
zich maar tussen de auto’s moeten begeven. Dit is voor ons een brug te ver. We willen het fietsen 
aanmoedigen in het kader van onze klimaatinspanningen en dan beginnen we zo. Een compleet fout 
signaal dus.

Dit vooral omdat een wielertoerist die met een beetje wind mee ook wel eens 40km/uur haalt wel op 
het jaagpad mag en dat brommertjes die zogezegd afgesteld zijn op 25km/uur hier ook mogen rijden.

Zou het niet beter zijn dat we op die stukken van het jaagpad waar ook veel wandelaars zijn, bv het 
gedeelte voor Blocmendaal, een maximum snelheid voor fietsers konden instellen. Op dit gedeelte is 
25km/uur meer dan voldoende.

Straffer nog is dat er een snelheidsbeperking op de jaagpaden bestaat volgens de overheidsdienst 
waterwegen en zeekanaal en men maximum 30km/u mag op de jaagpaden. Dat staat schijnbaar sinds 
1935 in het scheepvaartreglement. Dit is ons inziens natuurlijk ook volledig achterhaalde wetgeving.
I Iet zou gewoon mogelijk moeten zijn dat plaatselijke besturen op drukke plaatsen extra 
snelheidsbeperkingen opleggen op de jaagpaden en dit afhankelijk van het risico.
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Dus in plaats van nu pedelecs van het jaagpad te gooien en te verbaliseren, starten we als gemeente 
beter een bewustmakingscampagne dat 30km/uur op het jaagpad de maximum is en zetten we op die 
gedeeltes van het jaagpad waar veel wandelaars zijn beter enkele borden waarin we de fietsers 
aanmanen om trager te rijden. Ook vragen we als gemeente aan de hogere overheid om 
snelheidsbeperkingen op sommige delen van het jaagpad te mogen invoeren (als het al niet mag)

In afwachting van deze acties stellen wij voor om deze snelle fietsen niet te viseren maar hun aan te 
matigen om voorzichtiger te rijden. Doen we dat met autobestuurders dan ook niet?

Met de meeste hoogachting,

Anne Mieke De Potter 
wnd. gemeentesecretaris

Gerd Adriaensen 
voorzitter gemeenteraad


