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RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN 

ARREST 

 

van 8 december 2022 met nummer RvVb-A-2223-0320 

in de zaak met rolnummer 2021-RvVb-0780-A 

 

 

Verzoekende partij Peter TIELENS 

 

met woonplaatskeuze te 9200 Dendermonde, Steenweg van 

Grembergen 9 

 

Verwerende partij het VLAAMSE GEWEST, vertegenwoordigd door de 

Vlaamse Regering 

 

vertegenwoordigd door advocaten Steve RONSE en Isabelle 

VERHELLE, met woonplaatskeuze te 8500 Kortrijk, 

Beneluxpark 27B 

 

Tussenkomende partij 

 

het college van burgemeester en schepenen van de stad 

DENDERMONDE 

 

vertegenwoordigd door advocaten Peter DE SMEDT en Robin 

VERBEKE, met woonplaatskeuze te 9000 Gent, Kasteellaan 

141 

 
 

I. Voorwerp van het beroep 

De verzoekende partij vordert met een aangetekende brief van 22 juni 2021 de vernietiging 

van de beslissing van de verwerende partij van 7 mei 2021 tot afgifte van een 

omgevingsvergunning aan het Agentschap Wegen en Verkeer voor de herinrichting van het 

kruispunt van de Mechelse Poort in Dendermonde (omgevingsnummer: OMV_2020027319). 
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Het project ligt in 9200 Dendermonde aan de Oude Vest 172, 174, 178, 180 en 184; aan de 

Leopoldlaan 84, 86, 95, 99 en 105; en aan de Kroonveldlaan 1, 3 en 5. 

 

Het project heeft als kadastrale omschrijving voor de stedenbouwkundige handelingen en de 

ingedeelde inrichtingen of activiteiten: 

− afdeling 1, sectie C, nummers 438A/2, 488/57A en 488/58; 

− afdeling 1, sectie D, nummers 813C2, 813X, 813Y, 814R2, 816/5, 816B/2, 816B14, 

816B16, 816D17, 816E17, 816F16, 816F17, 816G16, 816K13, 816K16, 816M17, 

816N16, 816T12, 816X16 en 816Y15; 

− afdeling 1, sectie E, nummers 205A3, 205B3, 205C3 en 25T. 

 

Voor de vegetatiewijzigingen heeft het project als kadastrale omschrijving: 

− afdeling 1, sectie C, nummers 438A, 488 en 488A; 

− afdeling 1, sectie D, nummers 813C2, 813X, 813Y, 814R2, 816B2, 816B14, 816B16, 

816D17, 816E17, 816F16, 816F17, 816G16, 816K1, 816K16, 816M17, 816N16, 

816T12, 816X16, 816Y15 en 816/5; 

− afdeling 1, sectie E, nummers 25T, 25V, 205A3, 205B3 en 205C3. 

II. Rechtspleging 

De verwerende partij bezorgt het administratief dossier en dient een antwoordnota in. De 

tussenkomende partij dient een schriftelijke uiteenzetting in en de verzoekende partij dient een 

wederantwoordnota in. 

 

De kamervoorzitter behandelt de vordering tot vernietiging op de openbare zitting van 19 april 

2022. De verzoekende partij, die persoonlijk verschijnt, advocaat Leontien BEERNAERT, die 

loco advocaten Steve RONSE en Isabelle VERHELLE voor de verwerende partij verschijnt, 

en advocaat Robin VERBEKE, die voor de tussenkomende partij verschijnt, zijn gehoord. 

III. Feiten 

Op 28 oktober 2020 dient het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) bij de verwerende partij 

een aanvraag in tot afgifte van een omgevingsvergunning voor de herinrichting van het 

kruispunt van de Mechelse Poort in Dendermonde aan de Oude Vest 172, 174, 178, 180 en 

184, aan de Leopoldlaan 84, 86, 95, 99 en 105, en aan de Kroonveldlaan 1, 3 en 5. 
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De Mechelse Poort is de kruising van de Noordlaan, de Martelarenlaan, de Mechelsesteenweg 

en de Leopoldlaan in Dendermonde. De verantwoordingsnota bij de aanvraag licht toe dat de 

Mechelse Poort in het tussen 1997 en 1999 opgestelde programma “aanpak gevaarlijke 

punten” als een gevaarlijk punt voor auto-, fiets- en voetgangersverkeer opgenomen werd. De 

aanvraag beoogt om de gelijkgrondse kruisingen tussen voet-/fietsverkeer en gemotoriseerd 

verkeer te verwijderen door de aanleg van een fietstunnel onder de Martelarenlaan, een onder 

de Noordlaan en een derde onder de Leopoldlaan. De tunnels worden voor gemengd gebruik 

bestemd. De verantwoordingsnota vermeldt daarbij dat een vierde fietstunnel onder de 

Mechelsesteenweg niet haalbaar bleek wegens de nabijheid van het treinspoor, en dat die 

vierde tunnel met de aanleg van een dubbelrichtingsfietspad langs de Martelarenlaan 

overbodig is. Naast de drie fietstunnels houdt de aanvraag onder meer de aanleg in van 

nieuwe fiets- en voetpaden, een verlegging van bestaande fietspaden ten behoeve van de 

aansluiting, reliëfwijzigingen voor onder meer de aanloophellingen van de fietspaden naar de 

tunnels, een plein ten zuidwesten van het kruispunt als knooppunt van de toekomende 

fietspaden en de realisatie van een infiltratiebekken met daarover een fietsbrug. 

 

De aangevraagde handelingen worden volgens het gewestplan ‘Dendermonde’, vastgesteld 

met een koninklijk besluit van 7 november 1978, uitgevoerd in natuurgebied, parkgebied, een 

zone voor ambachtelijke bedrijven en kmo’s, woongebied, gebied voor 

gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut, een zone voor bestaande 

hoofdverkeerswegen, een zone voor bestaande spoorwegen, een zone voor aan te leggen 

spoorwegen, een zone voor bestaande afzonderlijke leidingen en een zone voor bestaande 

waterwegen. Het projectgebied ligt ook gedeeltelijk in de perimeter van het gemeentelijk 

ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Oude Vest’, definitief vastgesteld met een besluit van de 

gemeenteraad van de stad Dendermonde van 15 oktober 2003 en goedgekeurd met een 

ministerieel besluit van 19 maart 2004. Het gaat meer bepaald om de zone voor 

gemeenschapsvoorzieningen, de zone voor openbaar domein, de zone voor openbaar domein 

– pleinen en poorten, en de zone voor openbare groene ruimte. 

 

De aanvraag wordt van 18 januari 2021 tot en met 16 februari 2021 aan een openbaar 

onderzoek onderworpen. De verzoekende partij dient namens de Fietsersbond een van de 

zeven bezwaarschriften in. 

 

De adviesronde wordt doorlopen. De uitgebrachte adviezen zijn al dan niet onder voorwaarden 

gunstig. De gewestelijke omgevingsvergunningscommissie adviseert in zitting van 30 maart 

2021 om een omgevingsvergunning onder voorwaarden af te geven. 
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Op 7 mei 2021 beslist de verwerende partij om de aanvraag van AWV onder voorwaarden te 

vergunnen. Dat is de bestreden beslissing. 

IV. Ontvankelijkheid van het beroep 

A. Belang 

Excepties 

1. 

De verwerende partij betwist het belang van de verzoekende partij. In de exceptie doet ze 

gelden dat de verzoekende partij namens de Fietsersbond Dendermonde een bezwaarschrift 

ingediend heeft, niet in eigen naam. Het verzoekschrift dient de verzoekende partij wel in eigen 

naam in, zonder dat ze voordien in eigen naam bezwaren opgeworpen heeft. De verwerende 

partij noemt het bevreemdend dat een volledige verbetering van de fietsinfrastructuur rond en 

in Dendermonde de verzoekende partij het nodige belang bij het beroep zou verstrekken. De 

verzoekende partij ontbeert het vereiste belang. 

 

2. 

Ook de tussenkomende partij ontzegt de verzoekende partij het belang bij het beroep. Daartoe 

voert ze aan: 

 

“… 

Uit het betoog van de verzoekende partij blijkt dat hij zijn belang steunt op het gegeven dat zijn 

fietsroute frequent passeert langsheen het project, hoewel hijzelf op ongeveer 900 m van De 

Mechelse Poort woonachtig is. Hij wenst hierbij dat hij zijn fietsverplaatsingen moet kunnen 

uitvoeren in omstandigheden de “niet sociaal onveilig” zijn, waarbij hij ook verwijst naar zijn 

partner en kinderen. 

 

De verzoekende partij laat echter na om (1) de gevraagde hinder en nadelen, onder het mom 

van “sociaal onveilig”, concreet toe te lichten en de aard ervan te omschrijven en (2) aan te 

duiden waar precies een rechtstreeks of onrechtstreeks oorzakelijk verband bestaat tussen het 

project en die gevreesde hinder. 

 

Het is in die optiek onduidelijk hoe zijn belang te onderscheiden is van het algemeen belang die 

iedere natuurlijke persoon kan aanvoeren. 

 

Het volstaat namelijk niet om te stellen dat een natuurlijke persoon frequent langsheen de 

bouwplaats passeert te kunnen steunen op een concreet en, in het bijzonder, een persoonlijk 
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belang. Een waar de verzoekende partij spreekt over verschillende (vermeende) nadelen die 

iedere fietser zou kunnen ondervinden, laat hij na om deze persoonlijk op zijn persoon te 

betrekken. 

 

Desondanks stuurt de verzoekende partij aan op een volledige aanpassing van het door hem 

bestreden project en wenst hij, vanuit het perspectief van de Fietsersbond (zie verder), dat de 

verwerende partij en, in navolging hiervan, ook de tussenkomende partij zijn bemerkingen en 

kritieken meenemen in een herwerkte versie van het project. 

 

Dat de verzoekende partij een andere opportuniteitsvisie heeft op het project, verschaft hem 

echter nog niet het vereiste belang bij zijn verzoekschrift tot vernietiging. 

 

Het betoog van de verzoekende partij kan niet overtuigen. De vereiste dat een verzoekende 

partij een persoonlijk belang moet aantonen om op ontvankelijke wijze een beroep bij uw Raad 

aan te tekenen, betekent dat een actio popularis, zijnde een belang dat door eenieder kan 

worden aangebracht, is uitgesloten (…). 

 

Bovendien is het opvallend dat de verzoekende partij meerdere keren verwijst naar zijn 

hoedanigheid als “voorzitter van de Fietsersbond Dendermonde” (…) en uitdrukkelijk stelt: 

“samenvattend tekent de Fietsersbond beroep aan tegen de vergunning omdat […]”. 

 

Hieruit blijkt dat de verzoekende partij het verzoekschrift niet indient op eigen naam maar wel 

vanuit de lokale afdeling van de Fietsersbond van Dendermonde. 

 

Zo verklaart hij in het verzoekschrift dat “de Fietsersbond bij haar standpunt” blijft, formuleert hij 

zijn kritiek als: “[…] vraagt de Fietsersbond”, steunt hij zijn opportuniteitskritiek o.a. op “de 

alternatieve oplossing die de Fietsersbond als sinds zijn oprichting in 2013 naar voor schuift” 

(…), is het “de Fietsersbond” die niet akkoord gaat met het weerleggen van de bezwaren door 

de verwerende partij (…), steunt hij op het gegeven dat de Fietsersbond voor een alternatief 

project kiest (…), formuleert hij zijn kritiek “als voorzitter van de Fietsersbond” (…) en steunt hij 

op “onze eigen ervaringsdeskundigheid en deze van de leden van de Fietsersbond” (…). 

 

Concreet steunt hij in zijn verzoekschrift 25-maal op de argumenten en visies van “de 

Fietsersbond”. De verzoekende partij spreekt hierbij steevast vanuit een “wij”-perspectief en laat 

hij zich zeer algemeen uit over “de fietsers” en “de voetgangers”. 

 

Hierbij omschrijft hij het eerdere bezwaarschrift van de Fietsersbond als “onze bezwaren” en de 

door “ons geuite bezwaren” en steunt hij een deel van zijn argumenten op de (vermeende) 

gebrekkige repliek van de verwerende partij op dit bezwaarschrift. Uit de aangehaalde 
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kritiekpunten blijkt dat hij determinerend steunt op het eerdere bezwaarschrift van de 

Fietsersbond en de standpunten die de Fietsersbond hierin heeft uitgebracht. 

 

Het bezwaarschrift is echter ingediend op naam van de Fietsersbond en op het briefpapier en 

met het logo van deze vereniging. Op het Omgevingsloket verklaarde de verzoekende partij 

zelfs dat hij “namens Fietsersbond Dendermonde” het bezwaarschrift heeft ingediend (…) en in 

het verzoekschrift identificeert hij zich duidelijk als “de indiener van het bezwaarschrift, zijnde 

de Fietsersbond” (…). 

 

Uit de Kruispuntbank van Ondernemingen blijkt echter niet dat de Fietsersbond van 

Dendermonde rechtspersoonlijkheid heeft, dan wel dat het verzoekschrift is ingediend met het 

oog op het vrijwaren van de maatschappelijke doelen van deze (feitelijke) vereniging. 

 

Evenmin blijkt dat uit enig stuk dat de verzoekende partij mandaat heeft gekregen om te 

procederen namens de Fietsersbond, zowel in voorliggende procedure als bij het eerdere 

bezwaarschrift. 

 

Het verzoekschrift dient dan ook geen persoonlijk of maatschappelijk belang, maar is slechts 

ingesteld vanuit het algemeen belang. Minstens blijkt niet dat de verzoekende partij enig 

mandaat heeft van de Fietsersbond van Dendermonde op namens de feitelijke vereniging de 

procederen. 

 

Het verzoekschrift maakt dan ook een ontoelaatbare actio popularis uit en dient als 

onontvankelijk te worden afgewezen. 

…” 

 

Beoordeling door de Raad 

1. 

Het rechterlijk beroep tegen een in laatste administratieve aanleg genomen beslissing 

betreffende een omgevingsvergunning staat onder meer open voor het “betrokken publiek”, 

zoals bepaald in artikel 105, §2, eerste lid, 2° van het decreet van 25 april 2014 betreffende 

de omgevingsvergunning (vervolgens: Omgevingsvergunningsdecreet). Artikel 2, 1° van het 

Omgevingsvergunningsdecreet rekent tot het “betrokken publiek” onder meer elke natuurlijke 

persoon die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de 

besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning. 

 

Om tot het betrokken publiek te worden gerekend, staat het aan de verzoekende partij om 

ervan te overtuigen dat ze gevolgen van de bestreden vergunning ondervindt of kan 
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ondervinden. Een aannemelijk gemaakt risico op gevolgen die meer dan verwaarloosbaar zijn, 

volstaat als verantwoording van het belang. 

 

De verzoekende partij woont aan De Steenweg van Grembergen 9 in Dendermonde. Ze voert 

onder meer aan dat haar woon-werkverkeer per fiets langs het kruispunt verloopt, wat in de 

excepties geen tegenspraak ondervindt. In haar wederantwoordnota verduidelijkt de 

verzoekende partij dat haar woonplaats zich op 25 meter van de Martelarenlaan bevindt, een 

van de straten die uitgeeft op het kruispunt van de Mechelse Poort, en dat haar werkgever aan 

de Oude Vest, aan de andere kant ten westen van het kruispunt, gevestigd is. In vergelijking 

met de bestaande toestand – met een gelijkgrondse kruising – moet ze een omslachtiger en 

langer traject afleggen en vreest ze bijkomende verkeersrisico’s. Ten gevolge van de vergunde 

herinrichting van het kruispunt moet ze meer bepaald van haar plaats van tewerkstelling in de 

richting van haar woning twee tunnels nemen om via een lus het fietspad aan de oostelijke 

kant van de Martelarenlaan te bereiken. Het parcours dat de verzoekende partij schetst, is 

consistent met wat het inplantingsplan van de nieuwe toestand te zien geeft. 

 

Dat volstaat om aan te nemen dat de verzoekende partij in haar persoonlijke situatie geraakt 

dreigt te worden. Haar vordering mag niet als een actio popularis worden afgedaan. 

 

De toegang tot de rechter staat of valt niet met de deelname aan het openbaar onderzoek in 

de vorm van een bezwaarschrift. Het doet dan ook niet ter zake dat de verzoekende partij het 

bezwaarschrift namens de Fietsersbond ingediend heeft. Het heeft evenmin enige relevantie 

dat de verzoekende partij zich in het verzoekschrift herhaaldelijk de standpunten van de 

Fietsersbond toe-eigent. Anders dan de tussenkomende partij aanvoert, heeft de verzoekende 

partij het verzoekschrift wel degelijk in eigen naam ingediend. De passage in het verzoekschrift 

dat “de Fietsersbond” beroep aantekent tegen de vergunning, maakt duidelijk een redactionele 

misslag uit. 

 

2. 

De excepties worden verworpen. 

B. Geen duidelijke middelen 

Excepties 

1. 

Een tweede exceptie ontleent de verwerende partij aan de schending van artikel 15, 4° van 

het besluit van de Vlaamse regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor 
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sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges (vervolgens: het Procedurebesluit). De verwerende 

partij kan nergens opmaken welke rechtsregels geschonden zouden zijn, zodat het 

verzoekschrift manifest onontvankelijk is. 

 

2. 

Ook de tussenkomende partij betwist de ontvankelijkheid van het verzoekschrift bij gebrek aan 

concrete middelen. Het inleidend verzoekschrift bevat enkel een resem ‘argumenten’ en 

bedenkingen waaruit blijkt dat de verzoekende partij het niet eens is met het project. Het is de 

tussenkomende partij volstrekt onduidelijk welke bepalingen of beginselen de verzoekende 

partij precies geschonden acht, laat staan dat ze aanduidt hoe de bestreden beslissing precies 

door een onwettigheid of onregelmatigheid getroffen is. Zelfs waar de verzoekende partij zeer 

algemeen verwijst naar “het zorgvuldigheidsprincipe” en “de motiveringsplicht”, blijkt niet hoe 

die beginselen overtreden werden. Evenmin licht de verzoekende partij toe of ze de plicht tot 

materiële dan wel de plicht tot formele motivering geschonden ziet. Het komt daarbij niet aan 

de tussenkomende partij of de verwerende partij, noch aan de rechter toe om uit een juridisch 

niet-onderbouwd betoog af te leiden welke onregelmatigheden de verzoekende partij bedoeld 

zou kunnen hebben en zodoende zelf middelen te construeren. Het is voor de tussenkomende 

partij wel duidelijk dat de verzoekende partij niet akkoord is met de vormgeving van het project 

en aanstuurt op een alternatieve invulling ervan. Daarbij wordt het verzoekschrift overigens 

ook op argumenten van niet-stedenbouwkundige aard gesteund en dringt de verzoekende 

partij aan op “betere alternatieven”. Dergelijke argumenten maken loutere opportuniteitskritiek 

uit, waarvoor de rechter niet bevoegd is. 

 

Beoordeling door de Raad 

Zoals blijkt uit de beoordeling ten gronde, bevat het verzoekschrift wel degelijk ontvankelijke 

wettigheidskritiek. 

 

De excepties worden verworpen. 

V. Onderzoek van de middelen 

Standpunt van de partijen 

1. 

De verzoekende partij zet als feiten en ingeroepen middelen uiteen: 
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“… 

1. Onvoldoende flankerende maatregelen. We stellen een beroep in ook al is ons 

oorspronkelijk bezwaar deels gegrond verklaard en worden flankerende maatregelen qua 

zichtbaarheid, signalisatie en bewegwijzering noodzakelijk bevonden en worden ze 

opgelegd in de vergunning. Dit was al gesignaleerd door de kwaliteitsadviseur. 

Deze maatregelen zijn echter miniem in vergelijking met onze overige al of niet 

fundamentele bezwaren zoals hierna opgesomd in de verdere uiteenzetting. We gaan 

daarom niet akkoord met het besluit, vermeld in de beantwoording van de bezwaren, “dat 

deze worden ondervangen door het opnemen van de noodzakelijke voorwaarden” en zeker 

niet wat betreft de door ons geuite bezwaren. 

2. Betere alternatieven- algemeen besluit. We zijn het fundamenteel oneens met de gekozen 

oplossing om het kruispunt conflictvrij te maken door de aanleg van tunnels terwijl er andere 

en veel goedkopere oplossingen zijn die eveneens voor een conflictvrij kruispunt zorgen 

zonder de vele nadelen voor fietser en voetganger ten gevolge van de gekozen oplossing. 

3. Betere alternatieven – geen onderzoeksresultaten. In het antwoord op de bezwaren wordt 

onder punt 10 gesteld: “vierkant groen werd mee bekeken, net zoals een volledig 

conflictvrije regeling”. Dit onderzoek werd nergens gestaafd met onderzoeksresultaten 

zodat de vraag zich stelt of hierover wel een ernstig onderzoek werd gevoerd. In de 

afweging tussen een investering met 3 kostelijke ‘kunstwerken’ en een veel goedkopere 

conflictvrije oplossing met verkeerslichtenregeling had om financiële redenen alleen al een 

grondig onderzoek zich opgedrongen. In de verantwoordingsnota bevindt zich in bijlage wel 

een uitgebreid onderzoeksrapport over de haalbaarheid van het conflictvrij regelen van het 

wegverkeer. In verband met een betere doorstroming van het gemotoriseerd verkeer 

werden wel simulaties doorgevoerd. Waarom werden er dan geen theoretische en/of 

praktische simulaties uitgevoerd voor een conflictvrije regeling voor alle weggebruikers? Dit 

is een serieuze aanduiding dat de betere en maximale doorstroming van het wegverkeer 

de hoofdreden was voor het huidig project. Alleen een verkeersregeling zonder enige 

impact van voetgangers of fietsers kan zorgen voor een maximale doorstroming voor het 

gemotoriseerd verkeer. Elk ander alternatief van conflictvrije regeling voor alle 

verkeersdeelnemers zou immers een zekere invloed hebben op de doorstroming van het 

wegverkeer. Zoals uit onze verdere argumentatie aantoont, geeft dit in de praktijk een 

verkeersonveilig, sociaal onveilig en oncomfortabel resultaat voor voetgangers en fietsers 

door een ontwerp met te steile hellingen, grote omrij factoren, te smalle tunnels met groot 

gevaar voor conflicten tussen fietsers onderling en tussen voetgangers en fietsers. Het 

project kan leiden tot een conflictvrije oplossing voor het wegverkeer, maar zeker niet voor 

de zachte weggebruikers. 

4. Betere alternatieven – geen prijsberekening bekabeling. Volgens de verdere beantwoording 

van de bezwaren onder punt 10 kan een conflictvrije verkeersregeling voor alle 

weggebruikers “binnen de bestaande bekabeling niet gerealiseerd worden. De bekabeling 

is verouderd en moet om dat mogelijk te maken volledig vervangen en uitgebreid worden”. 
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Hieruit kunnen we concluderen dat de alternatieve oplossing die de Fietsersbond 

Dendermonde sinds zijn oprichting in 2013 naar voor schuift wel degelijk mogelijk is, 

namelijk met een slimme verkeerslichtenregeling (IVRI) zodat zowel de veiligheid als de 

wachttijd voor fietsers en voetgangers kan beperkt worden. Bij het overleg met de GBC in 

2015 werd aan de Fietsersbond zonder enig bewijs duidelijk gemaakt dat deze optie niet 

verder bespreekbaar was. Het is moeilijk voor te stellen dat deze nieuwe bekabeling niet 

kan uitgevoerd worden voor een lager tot veel lager bedrag dan het budget van 13 miljoen 

euro met de uitvoering met 3 tunnels. In de beantwoording wordt de uitspraak over de 

bekabeling niet onderbouwd met enige prijsberekening over een nieuwe en uitgebreidere 

bekabeling. We wensen een grondige studie over deze alternatieve oplossing van ‘Vierkant 

groen’ of een volledig conflictvrije regeling voor alle weggebruikers bovengronds. Met de 

huidige technieken kunnen aankomende fietsers gedetecteerd worden zodat de duur en het 

moment van groenfase kan aangepast worden. 

5. Betere alternatieven – impact op modal shift. Uit de vorige en volgende argumentatie blijkt 

duidelijk dat met het huidig project wel het doel gerealiseerd zal worden van het verwijderen 

van gelijkgrondse kruisingen tussen de zachte weggebruikers en het gemotoriseerd 

verkeer. Zo wil de overheid het kruispunt, dat als een gevaarlijk punt voor auto-, fiets- en 

voetgangersverkeer aanzien wordt, verkeersveilig maken. Zeker is dat met de heraanleg 

van het kruispunt en enkele wijzigingen aan de rijstroken de verkeersveiligheid voor (enkel) 

het wegverkeer en de doorstroming op het kruispunt op korte termijn zal verbeteren. De 

vakliteratuur leert ons dat een betere doorstroming meer autoverkeer aantrekt. De vlottere 

doorstroming riskeert maar van tijdelijke aard te zijn tot het wegverkeer tijdens de spits terug 

komt vast te zitten. De verhoging van de verkeersintensiteit zal voor een slechtere 

luchtkwaliteit zorgen wat ingaat tegen het luchtbeleidsplan 2030. De vlottere doorstroming 

in een beginfase riskeert, samen met de nadelen van de tunnels voor de zachte 

weggebruiker, dat de modal shift in de volgende jaren rond het centrum van Dendermonde 

niet zal evolueren ten voordele van het voetgangers- en fietsverkeer. Zeker gezien de 

barrièrevorming vanuit Dendermonde-Centrum/het Keur naar Grembergen is hiervoor een 

overstap naar autogebruik te verwachten. De heraanleg zal als neveneffect hebben dat met 

een betere doorstroming op korte termijn het gemotoriseerd zal aangezwengeld worden en 

de overstap naar meer fietsgebruik zal tegengegaan worden. Meer autovolume zal op zich 

niet zorgen voor meer verkeersveiligheid op ruimere schaal, los van het kruispunt. Ook 

daarom verkiest de Fietsersbond voor een goedkoper alternatief dat de verkeersveiligheid 

voor iedereen garandeert door een conflictvrije lichtenregeling zonder de vele nadelen met 

de fietspuzzel van 3 tunnels. De keuze voor een maximale doorstroming ten koste van de 

zachte weggebruiker zal een negatieve impact hebben op de door het beleid gewenste 

modal shift. Hierover schreven we in detail in ons oorspronkelijk bezwaarschrift n.a.v. het 

openbaar onderzoek onder punt 4.1. (blz. 12). De Fietsersbond gaat daarom niet akkoord 

met de verdere beantwoording van de bezwaren onder punt 10 als zou “de ongelijkvloerse 

oplossing de ideale oplossing zijn voor de verkeersveiligheid”. Betere doorstroming trekt 
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meer verkeer aan en meer verkeer betekent in de ruime omgeving meer 

verkeersongevallen. Een gelijkgrondse oplossing draagt wel onze voorkeur weg omdat het 

project een negatieve impact gaat hebben op de globale mobiliteit. 

6. Betere alternatieven- vierkant groen. In de weerlegging van onze bezwaren wordt onder 

punt 106 verwezen naar de eventuele nadelen voor de fietsers bij een gelijkgrondse 

oplossing. De huidige lange wachttijden voor fietsers kunnen opgelost worden zoals met 

‘Vierkant groen’ als men tenminste niet absoluut voor een maximale doorstroming kiest. 

Voor de huidige krappe wachtruimtes voor fietsers kan voor bijkomende opstelcapaciteit 

gezorgd worden met eventueel wat minder ruimte voor het wegverkeer. Zo kan de dubbele 

rijstrook rechtdoor vanaf de Scheldebrug naar de Leopoldlaan teruggebracht worden naar 

één strook, zoals de Leopoldlaan zelf, met extra ruimte voor de fietser. 

7. Sociale onveiligheid. De negatieve belevingswaarde voor fietsers op het kruispunt wordt als 

argument in de weerlegging onder punt 10 naar voor geschoven. Alsof de belevingswaarde 

voor fietsers in lange smalle tweerichtingstunnels met een sociaal onveiligheidsgevoel in en 

rond de tunnels wel voor een positieve belevingswaarde zorgt. Er wordt verwezen naar 

“markante ontmoetingsplekken in het groen”. Juist de matig verlichte omgeving in de 

beboste omgeving naar een tunnelingang zonder enige sociale controle kan wel tot een 

zeer negatieve “markante ontmoeting in het groen” leiden. 

8. Verkeersonveiligheid met conflicten voetgangers-fietsers. In de verantwoordingsnota wordt 

onder punt 2.4.2 7 (heraanleg kruispunt voor de zachte weggebruiker) gesteld: (…). Dit 

duidt er eens te meer op dat het project vooral (of alleen) gericht is op het gemotoriseerd 

verkeer. De verkeersveiligheid en conflictvrije afwikkeling zal voor de zachte weggebruiker 

immers niet voor een zeer grote verbetering zorgen. Dit heeft alles te maken met de 

potentiële conflicten tussen fietsers en fietser/voetganger door onder meer de geometrie 

van de tunnels. Het is niet omdat een conflict met een voertuig vermeden wordt dat de 

verkeersveiligheid voor de zachte weggebruiker gegarandeerd is. In feite zal de 

verkeersonveiligheid zich verplaatsen van conflicten met gemotoriseerd verkeer naar 

conflicten tussen de zachte weggebruikers onderling zoals we hierna zullen aantonen. 

9. Tegenstrijdigheden menging/scheiding. In de verantwoordingsnota wordt onder punt 2.4.3. 

‘Fietstunnels’ een dwarsdoorsnede getoond met een breedte van 5m (in feite 4,95m). 

Zonder enige bijkomende argumentatie wordt gesteld dat een gedeeld gebruik met 

voetgangers verantwoord is. Over de concrete invulling van de tunnel, of er afscheiding 

voorzien is of volledige menging en wat de netto gebruiksruimte is, wordt niets vermeld. De 

verdere vermelding over de invulling van de tunnels in de verantwoordingsnota is 

tegenstrijdig, verwarrend en onduidelijk. Dit is al uitgebreid beschreven in ons 

bezwaarschrift. 

In de antwoorden op de bezwaren wordt er onder punt 5 op ingegaan met louter een 

verwijzing naar de bouwtechnische plannen. Deze mogen wel ‘duidelijk en ondubbelzinnig 

de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen weergeven’ maar er wordt niet 

ingegaan op de essentie: de tegenstrijdigheden in de verantwoordingsnota over de invulling 
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van de netto gebruiksruimte van de tunnel. Van de enige duidelijke doorsnede van de tunnel 

in de archeologische studie wordt gezegd dat ze “louter informatief verwerkt is” en dus 

zonder enige waarde. Hoewel toch verwarrend want hierin is een scheiding getekend 

tussen fietsers en voetgangers met een netto gebruiksruimte van 1.5m voor voetgangers 

en 2.5m voor de fietsers? Van de invulling van de tunnels wordt vermeld dat “een gemengd 

gebruik door fietsers en voetgangers verantwoord is door de breedte en het beperkt aantal 

te verwachten voetgangers”. We begrijpen hieruit dat er geen fysieke scheiding zou 

voorzien worden tussen fietsers en voetgangers. Maar is dit de correcte interpretatie? Er 

zijn voorbeelden in de verantwoordingsnota die het tegendeel aanduiden. In de 

beantwoording van de bezwaren wordt hierop niet ingegaan. Ook wordt daar niet ingegaan 

op de aanbevelingen uit het fietsvademecum van de Vlaamse Overheid. 

10. Tegenstrijdigheden – geen scheiding. We gaan er in de verdere tekst van dit beroep van uit 

dat het gemengd gebruik in de tunnels als volgt moet begrepen worden: fietsers en 

voetgangers zullen zich samen door de tunnels begeven zonder dat er een fysieke 

scheiding tussen beide groepen is voorzien. We komen tot dit besluit op basis van een 

antwoord van minister Peeters op een parlementaire vraag van 23/03/21. Dit antwoord staat 

wel haaks op heel wat elementen in de verantwoordingsnota. 

11. Tegenstrijdigheden/onduidelijkheden – invulling gebruiksruimte. Opdat we zouden kunnen 

aanduiden wat de mogelijke conflicten zijn tussen voetgangers en fietsers en tussen fietsers 

onderling in de tunnels moet duidelijk zijn hoe de netto gebruiksruimte ingevuld wordt. We 

geven een opsomming van de tegenstrijdigheden: 

− 11.1. Het advies van de kwaliteitsadviseur is gunstig want hij gaat uit van “aparte 

voetgangerszones in de tunnels worden voorzien. Voor de rest gebeurt de afwikkeling van 

fietsers en voetgangers gemengd”. Volgens ons zou een scheiding tussen fietsers en 

voetgangers de beste oplossing zijn om conflicten tussen voetgangers en fietsers te 

vermijden. Het gevaar voor de gevolgen van een conflict nemen bovendien toe als gevolg 

van de helling en de hogere snelheid van de fietser. Zou de kwaliteitsambtenaar een gunstig 

advies gegeven hebben als hij wist dat het integendeel om een gemengde afwikkeling ook 

in de tunnels gaat? Wat is nog de waarde van dit advies dat nochtans doorslaggevend is 

op dit gebied. 

− 11.2. In het Ministerieel besluit over de aanvraag wordt op bladzijde 33 vermeld: “Wat betreft 

de verordening inzake wegen voor voetgangersverkeer worden in de tunnels aparte 

voetgangerszones voorzien”. Er wordt aan toegevoegd dat een “gedeeld gebruik 

voetganger-fietser verantwoord is binnen de breedte van 5m”. Hier luidt onze conclusie 

dezelfde als bij de kwaliteitsadviseur: fietser en voetganger samen in de tunnel met een 

aparte voetgangerszone en dus niet gemengd. 

− 11.3. In de beantwoording van de bezwaren onder punt 7 wordt verwezen naar het 

Fietsvademecum dat stelt dat een fysieke scheiding tussen fietsers en voetgangers 

wenselijk is bij intensief gebruik door beide. Bij de Mechelse Poort maken alleszins fietsers 

intensief gebruik van het kruispunt. Voetgangers maken er minder gebruik van behalve bij 
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bijvoorbeeld de wekelijkse Maandagmarkt. Ook nu spreekt men van het beperkt aantal te 

verwachten voetgangers. Dit wordt gesteld zonder dat er van enige verkeerstelling sprake 

is die dit zogezegd ‘beperkt aantal’ zou kunnen onderbouwen. Hier is sprake van puur natte 

vingerenwerk. In ieder geval blijkt hieruit dat de aanvrager in zijn beantwoording van de 

bezwaren uit gaat van volledige menging en geen scheiding tussen voetgangers en fietsers. 

Opmerkelijk is nog dat gesteld wordt: ”Een feitelijke scheiding wordt niet geadviseerd”. Dit 

is in tegenspraak met het advies van de kwaliteitsadviseur (zie onder 10.1). 

− 11.4. Ondanks de tegenstrijdigheden in de verantwoordingsnota gaan we in onze verdere 

argumentatie ervan uit dat in de praktijk er sprake zal zijn van menging gezien de 

beantwoording van de bezwaren hierover. We stellen vast dat in de beantwoording voor 

een stuk voorbijgegaan wordt aan de door ons aangeduide tegenstrijdigheden in de 

verantwoordingsnota. We stellen ook vast dat het gunstig advies van de kwaliteitsadviseur 

op dit punt niet wordt gevolgd en er ook geen antwoord op komt vanwege de aanvrager. 

12. Beperkte breedte paden-tunnels. Over de breedte van de tunnels wordt door de aanvrager 

een vertekend beeld opgehangen. Zoals in de verantwoordingsnota wordt er ook in de 

weerlegging van de bezwaren onder punt 8 geschermd met een breedte van 5 meter. Deze 

breedte betreft de breedte van wand tot wand maar nergens wordt vermeld dat in tunnels 

er rekening dient gehouden met de veilige afstand tot de wand, zowel voor voetgangers als 

voor fietsers. Bovendien dient er bij aanwezigheid van voetgangers ook de afstand in 

rekening gebracht tussen voetgangers en fietsers. Bij een tweerichtingsfietspad dient er dan 

nog een veilige afstand genomen tussen de fietsers onderling. Hierbij moet dan nog 

rekening gehouden worden met de hellingen van en naar de tunnels met fietsers die traag 

naar boven rijden, soms met een zwaaiende beweging en fietsers die met een zekere 

snelheid de tunnels inrijden. Bovendien dient rekening gehouden met de verschillende 

soorten fietsen die meer en meer gebruikt worden zoals snelle pedelecs (die snel kunnen 

dalen), bromfietsen en brede bakfietsen. In de praktijk telt niet de bruto breedte tussen de 

wanden maar de netto bruikbare ruimte bij het samengaan van voetgangers al of niet in 2 

richtingen en fietsers op een tweerichtingsfietspad tussen de tunnelwanden. In de 

beantwoording van de bezwaren wordt enkel verwezen naar minimumeisen en tabellen die 

geen rekening houden met het samengaan van voornoemde factoren. De conclusie als 

zouden de fietspaden “ruim voldoen aan de norm wat een gemengd gebruik met 

voetgangers dan ook verantwoord” is dan ook onterecht zoals we verder cijfermatig zullen 

aantonen. Ook de stelling dat “de hoeveelheid voetgangers die hier het kruispunt passeren 

zijn beperkt in aantal en in concentratie waardoor er geen grote conflicten verwacht worden 

tussen fietsers en voetgangers onderling” wordt niet cijfermatig onderbouwd” en dat zullen 

we hierna aantonen. 

13. Beperkte breedte tunnels/paden -intensiteit gebruikers. Om de veilige breedte van een 

tunnel met voetgangers en fietsers in de 2 richtingen in te schatten dient er vertrokken van 

het aantal gebruikers, vooral in de spitsuren. Daartoe is het essentieel dat er recente 

verkeertellingen gebeuren van het aantal fietsers en voetgangers voor de verschillende 
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bewegingen op het kruispunt. Voor de beweringen door de aanvrager dat de hoeveelheid 

voetgangers beperkt zijn in aantal en in concentratie wordt geen enkel cijfer aangebracht 

en deze uitspraak komt blijkbaar van “horen zeggen”. Aangezien Dendermonde een 

concentratie kent van schoolkinderen (8.000 tal), die voor een groot deel de fiets gebruiken, 

maakt dat het kruispunt bij de begin en einde van de scholen het kruispunt overspoelen. 

Vandaar dat in de beantwoording van de bezwaren onder punt 10 terecht gesteld wordt dat 

“de huidige wachtruimtes voor fietsers tijdens de spitsuren niet volstaan om wachtende 

fietsers op te vangen”. Bij het ontwerp van zo’n dure aanleg met drie tunnels is de breedte 

van de tunnels en de paden ernaar toe bepalend. Omdat het project al sinds 2002 gestart 

is en intussen de mobiliteit van de zachte weggebruiker gewijzigd is, zijn recente tellingen 

aangewezen vooral gezien het aantonend stijgend fietsgebruik van de laatste jaren. Dit 

wordt nog aangezwengeld door het Vlaams beleid dat pleit voor een modal shift en meer 

budget voorziet voor fietsinfrastructuur. Door de coronacrisis met veralgemeend 

thuiswerken ontwikkelen zich nog meer toekomstscenario’s waarbij in een stedelijke 

omgeving zoals in het centrum van Dendermonde aan het huidig project een modal shift 

kan bereikt worden tot 50/50 tegen 2030. Zeker wanneer er geïnvesteerd zou worden in de 

fietsroutes naar het centrum vanuit de omliggende deelgemeenten. Een dergelijk scenario 

dient in rekening gebracht bij het ontwerpen van tunnels die de eerste 30 jaar alle 

voetgangers- en fietsbewegingen op het kruispunt moeten opvangen. In de 

verantwoordingsnota wordt nergens rekening gehouden met een realistisch scenario over 

de stijging van het meer gebruik door de zachte weggebruiker van het kruispunt de volgende 

decennia. Zo stelt de intentieverklaring van De Grote Versnelling dat één van de 3 

doelstellingen is het aandeel van de functionele verplaatsingen in Vlaanderen te doen 

stijgen tot 20% tegen ten laatste 2025. Ook de stad Dendermonde zal deze trend volgen. 

De beweringen bij de weerlegging van de bezwaren over de huidige en toekomstige 

intensiteit van voetgangers- en fietsgebruik op het kruispunt zijn niet gesteund op enige 

recente verkeerstellingen noch op de berekening van dergelijke toekomstige scenario’s. 

14. Beperkte breedte tunnels/paden – geen recente verkeerstellingen. Vermits er in de 

voorliggende studie van het project niet verwezen wordt naar verkeerstellingen, zijn we 

opnieuw aangewezen op het antwoord van minister Peeters op de parlementaire vraag nr. 

911. Onder punt 7 wordt gemeld dat er in 2003 een uitgebreide reeks fietstellingen in de 

spitsuren zijn uitgevoerd in het kader van de opmaak van de startnota. Aangezien het 

project zo lang heeft aangesleept zijn de data van 2003 niet meer bruikbaar in 2021, 18 jaar 

later! Bovendien zijn voetgangers niet geteld. Volgens hetzelfde antwoord van de minister 

zijn er in 2019 opnieuw tellingen gebeurd voor alle modi. Helaas wordt hiervan geen melding 

gemaakt in de beantwoording van de bezwaren, noch in de verantwoordingsnota, zodat we 

ook geen kennis kunnen hebben van dit cijfermateriaal. Mogen we hierbij opmerken dat de 

stadsadministratie hiervan ook niet op de hoogte zou zijn zodat de vraag rijst waarom over 

deze cijfers zelf nergens wordt gecommuniceerd. We veronderstellen dat deze tellingen 

betrekking hebben op de wachttijden maar niet op het aantal voetgangers en fietsers op 
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spitsmomenten. Op die manier maakt de aanvrager het voor de indiener van het 

bezwaarschrift, zijnde de Fietsersbond, uiterst moeilijk om objectief met telcijfers zijn 

stellingen te bewijzen. 

15. Beperkte breedte tunnels/paden – te verwachten conflicten. Als voorzitter van de 

Fietsersbond en als ervaringsdeskundige, kan ik wel de dagelijkse vaststellingen van de 

leden en mijzelf weergeven rond de intensiteit van fietsers en voetgangers op het kruispunt. 

Dat het aandeel van fietsers groter is dan dit van voetgangers wordt niet betwist. Wel blijkt 

uit de dagdagelijkse praktijk dat op de spitsmomenten honderden fietsers tegelijk van het 

kruispunten gebruik maken. Bij elke fietsverplaatsing, ook in de daluren, komen fietsers op 

het kruispunt voetgangers tegen in de ene of ander richting. Na de heraanleg zullen de 

verplaatsingen door voetgangers op het kruispunt enkel nog mogelijk zijn via drie 

tweerichtingstunnels en er zo meer geconcentreerd zullen verlopen. (In de huidige 

constellatie verloopt het fiets- en voetgangersverkeer via voornamelijk éénrichtingsverkeer, 

waardoor minder onderling frontale ongevallen mogelijk zijn). Daardoor zal elke fietser bij 

het doorlopen van meerdere tunnels zeker voetgangers kruisen in de ene of andere richting. 

Tegelijk zijn er voortdurend kruisende fietsers in de beide richtingen. Dit betekent dat een 

fietser voortdurend zeer aandachtig zal moeten zijn om conflicten te vermijden met zowel 

fietsers in tegenrichting als voetgangers in beide richtingen die niet alle aan dezelfde 

snelheid zullen fietsen. Onvermijdelijk zullen er slalombewegingen nodig zijn om als fietser 

zich vlot door de tunnel te bewegen. Dit zowel in de tunnels zelf als op de paden in de 

aanloop naar de tunnels want daar is de breedte nog beperkter met een breedte van 3 

meter. Vandaar dat de Fietsersbond het antwoord op de bezwaren onder punt 8 dient tegen 

te spreken als zou “de hoeveelheid voetgangers zo beperkt in aantal en in concentratie zijn 

dat er geen grote conflicten verwacht worden tussen fietsers en voetgangers onderling”. 

Daarom zijn deze conflicten gezien de beperkte breedte wel te verwachten, zowel grote als 

kleine conflicten. Het is ten andere bizar dat de aanvrager in zijn antwoord blijkbaar wel 

kleine conflicten verwacht. Ofwel wordt hiermee de hoeveelheid conflicten bedoeld? Elk 

conflict kan immers altijd zowel grote als kleine gevolgen hebben. In ieder geval houdt de 

aanvrager er wel rekening mee dat er conflicten tussen voetgangers en fietsers zullen 

optreden. Voor de technische details van het Fietsvademecum en van Fietsberaad 

verwijzen we naar ons oorspronkelijk bezwaar n.a.v. het openbaar onderzoek onder punten 

4.3.2. en 4.3.3. (blz. 15-16). 

16. Beperkte breedte tunnels/paden – normering. In het antwoord op de bezwaren onder punt 

8 wordt ook gesteld dat “de fietspaden voldoen ruim aan de norm wat een gemengd gebruik 

met voetgangers dan ook verantwoord”. Volgens ons klopt deze redenering niet. De 

aanvrager stelt dat bij de fietspaden van 3 meter de aanbevolen norm wordt nagestreefd 

die daardoor 1 meter breder zijn dan de minimumnorm. De normen van het 

Fietsvademecum van 2017 zijn inmiddels voorbijgestreefd en een geactualiseerd 

vademecum is in opmaak. Fietsberaad stelt al jaren een minimumnorm voor van 3 meter 

bij een tweerichtingsfietspad. Een minimumbreedte van 3 meter lijkt verantwoord bij lage 
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fietsintensiteiten of plaatsgebrek. Twee elementen die in dit geval niet van toepassing zijn. 

Bij gemengd gebruik dienen we voor de voetgangers minimaal 1,5m tot 2m te voorzien 

vermits zij meestal met 2 naast elkaar stappen (koppel, ouder met kind). Zie het vademecum 

voetgangersvoorzieningen onder punt 5.2.2. Veiligheidshalve is er ook een scheiding of 

veiligheidsafstand te voorzien tegenover de fietsers met een breedte van 0,5m volgens het 

vademecum. Dit brengt de totale minimale breedte van een verkeersveilig 

tweerichtingsfietspad met voetgangers in 2 richtingen op 5 meter en geen 3 meter. De 

fietspaden met een breedte van 3 meter voldoen daarom helemaal niet aan een veilige 

normering voor gemengd gebruik fietser/voetganger. In functie van de verkeersveiligheid is 

de menging op de voorgestelde breedte totaal onverantwoord. Ook gezien de huidige en 

toekomstige toename van fietsgebruik zijn meer en meer conflicten te verwachten tussen 

fietsers en voetgangers met een minimale breedte van 3 meter. Meer details zijn nog 

vermeld in ons oorspronkelijk bezwaarschrift n.a.v. het openbaar onderzoek onder punt 4.2. 

(blz. 12 tot 14). 

17. Menging: problemen voor mensen met een beperking. We kunnen niet akkoord gaan met 

een menging van fietsers en voetgangers op de fietspaden en in de tunnels. Niet alleen 

voor de veiligheid met het oog op conflicten voetgangers/fietsers maar ook omdat hier en 

daar noppen voor mensen met een visuele handicap moeten aanwezig zijn. We stellen vast 

dat in de beantwoording van de bezwaren hier niet op ingegaan wordt. Rolstoelgebruikers 

vragen bovendien meer ruimte in de breedte en ook hellingen van meer dan 4%, zoals in 

de vergunning voorzien is, stelt hen voor problemen. 

18. Beperkte breedte van paden/tunnels maar geen recente verkeerstellingen. Zoals vermeld 

onder de punten 14, 15 en 16 gaan we bij gebrek aan cijfers over de tellingen van 

fietsers/voetgangers uit van onze eigen ervaringsdeskundigheid en deze van leden van de 

Fietsersbond. Hieruit besluiten we dat in de tunnels moeten uitgegaan van enerzijds een 

zeer intensief fietsgebruik op de spitsuren (vele honderden binnen het half uur) en 

anderzijds van een onvermijdelijke kruising met éen of meerdere voetgangers telkens door 

één of meerdere tunnels wordt gefietst. Zoals in punt 13 gesteld moet ook rekening 

gehouden worden met toekomstige scenario’s in het kader van de modal shift ten voordele 

van fiets- en voetgangersgebruik. Onder punt 5 van de beantwoording van de bezwaren 

wordt gesteld dat de totale breedte van wand tot wand van 5 meter in de tunnels voldoende 

breed is zodat een verantwoord gebruik fietsers/voetgangers verantwoord is. Onder punt 7 

wordt gesteld dat de richtlijnen van het fietsvademecum worden gerespecteerd en dat een 

feitelijke scheiding in de tunnels niet nodig is door beperkt aantal voetgangers en ook niet 

werd geadviseerd. Onder punt 8 wordt verwezen naar de minimumeisen voor een vrij 

liggend tweerichtingsfietspad met een breedte van 2 meter. Zoals we vermelden onder punt 

17 over de fietspaden zijn de minimale normen van het Fietsvademecum 2017 

voorbijgestreefd en staan ze los van de huidige en toekomstige realiteit met stijgend 

fietsgebruik. Daarom steunen we ons op de normen van het kenniscentrum Fietsberaad. 

Ook het Fietsberaad heeft geen exacte norm voor een tunnel voor fietsers en voetgangers. 
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Wel bevelen ze voor een vrij liggend tweerichtingsfietspad een breedte aan van minimum 

3 meter tot minimaal 4 meter voor een fietssnelweg. Aangezien we in de tunnels te maken 

hebben met belangrijke verschillende snelheden bij stijgen en dalen en de verdere 

verspreiding van o.a. pedelecs en bakfietsen in een stedelijke omgeving is 

voorzichtigheidshalve een bruikbare breedte van 4 meter voor de fietsers alleen zonder 

voetgangers het absolute minimum. Deze fietsers dienen bovendien een afstand te houden 

tot de wand en de voetgangers met een ruimte van telkens minimaal 0,5 m, inbegrepen de 

eventuele tunnelgoot, of in totaal 5 meter. De ruimte voor de voetgangers bedraagt zoals 

vermeld onder punt 17 minimaal 1,5 meter met daarbij 0,5 meter voor de afstand tot de 

tunnelwand. Dit brengt de totale veilige netto breedte van de tunnel voor voetgangers en 

fietsers in de 2 richtingen op 7 meter. 

19. Breedte van de tunnels: afgescheiden zone nodig. Er dient er best wel een afgescheiden 

zone aangeduid in de tunnels tussen voetgangers en fietsers waarvan de kwaliteitsadviseur 

in zijn gunstig advies van uitging. De strook voor de fietsers van in totaal 5 meter wordt best 

aangeduid in het midden met bijvoorbeeld een witte doorlopende lijn of ribbelstrook en pijlen 

om elke richting op de grond aan te duiden. Slechts onder die voorwaarden kunnen de 

tunnels voor een gemengd gebruik door én voetgangers én fietsers op een veilige manier 

plaats vinden zonder kleine of grote conflicten. 

20. Breedte van tunnels: vele voorbeelden van 6m breedte. In de antwoorden op de bezwaren 

wordt door de aanvrager niet ingegaan op de lange lijst van voorbeelden die we gaven in 

ons oorspronkelijk bezwaar van fietstunnels in Vlaanderen met een breedte van 6 meter 

uitsluitend voor fietsers (zie punt 4.3.4. blz. 16 van ons oorspronkelijk bezwaarschrift n.a.v. 

het openbaar onderzoek). Ook fietstunnels van 7 en 8 meter zijn intussen in Vlaanderen al 

in gebruik. De Fietsersbond wijt de lange doorlooptijd van het project vanaf 2002 voor de 

achterhaalde en niet toekomstgerichte invulling en breedte van de tunnels. Dit is één van 

de redenen om het gehele project te herbekijken in het licht van de actuele ontwikkelingen 

op gebied van mobiliteit. 

21. Een beter alternatief: voetgangers bovengronds. We zijn van oordeel dat bij het herbekijken 

van het project ook een ander alternatief dient in overweging genomen. De ontwerpen van 

de huidige tunnels zouden eventueel kunnen behouden worden indien het gebruik ervan 

zou beperkt worden tot fietsverkeer. Dan is de totale breedte van 4,95m al meer 

aanvaardbaar. De voetgangers zouden dan bovengronds zich verder kunnen verplaatsen. 

Dit heeft ook als groot voordeel dat de voorziene omloopfactor (tijd, afstand en route), die 

vooral impact heeft op voetgangers, komt te vervallen. De omwegen van ruw geschat 600m 

à 800m hebben een grote invloed op voetgangers die andere oplossingen zullen zoeken 

zoals oversteken op niet beveiligde plaatsen. We denken bijvoorbeeld aan voetgangers 

komend vanuit het Keur naar Grembergen of de overkant van de Mechelse Steenweg. Dit 

maakt ook het kruispunt onbruikbaar voor rolstoelgebruikers en mensen met beperkt zicht. 

Merkwaardig vinden we dat nergens in het dossier de grootte van de omloopfactor wordt 

vermeld. Vermits het voetgangersverkeer beperkter is dan het fietsverkeer, kan dit bij de 
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verkeerslichtenregeling toch een verbetering van doorstroming betekenen. Dit heeft als 

voordeel dat de conflicten tussen fietsers en voetgangers in de tunnels vermeden worden. 

Met een aangepaste verkeerslichtenregeling kan ook het conflictvrije aspect tussen 

voetganger en wegverkeer behouden worden. Ook de sociale onveiligheid voor de 

voetgangers zou hierdoor opgelost worden evenals de grote omwegen vooral van en naar 

Grembergen. Dan moet de bekabeling wellicht beperkter aangepast worden en kan het 

ontwerp voor de tunnels behouden worden. Alleen de doorstroming voor het gemotoriseerd 

verkeer zal niet maximaal kunnen doorgevoerd worden maar, zoals vermeld onder punt 5, 

vormt de betere doorstroming slechts een tijdelijk fenomeen. De Fietsersbond verkiest wel 

in eerste instantie de oplossing van gelijkgronds conflictvrij verkeer voor alle 

verkeersdeelnemers. 

22. Beslissing over het tweerichtingsfietspad door het CBS van 07/12/20: cruciaal. Onder punt 

4 van het antwoord op de bezwaren van het openbaar onderzoek wordt gesteld dat “de 

beslissing van het CBS van Dendermonde van 07/12/20 over de wijziging van een 

tweerichtingsfietspad naar een eenrichtingsfietspad niet relevant is voor de beoordeling van 

de goede ruimtelijke ordening. Een wijziging van het statuut zal niet leiden tot een 

planwijziging aangezien de aantakkingen op de bestaande fietspaden verzekerd moet 

blijven”. Dit antwoord gaat niet in op de verschillende concrete bezwaren van de 

Fietsersbond in het bezwaar tegen de omgevingsaanvraag. We zullen hierna aantonen dat 

de beslissing van het CBS op aangeven van de aanvrager vlak voor het Openbaar 

Onderzoek wel relevant en zelfs cruciaal is in het afwijzen van de vergunning. Het betreft 

een essentieel element in de sociale onveiligheid; de omwegen vooral voor voetgangers; 

de bereikbaarheid vanuit het centrum naar Grembergen; de leesbaarheid van de 

fietspuzzel; de tegenstrijdigheid tussen een beslissing van het CBS voor het openbaar 

onderzoek zonder dat dit vermeld werd in de omgevingsaanvraag zelf; het gunstig advies 

van de kwaliteitsadviseur dat expliciet verwijst naar het tweerichtingsfietspad als alternatief 

voor een 4de tunnel. 

23. Vergunning niet rechtsgeldig door collegebesluit dat niet in de aanvraagsvergunning stond. 

De wijziging naar een eenrichtingsfietspad is nergens terug te vinden in de aanvraag die ter 

inzage lag. Zonder kennis via de website van het stadsbestuur van Dendermonde van het 

verslag van het Schepencollege van 7/12/20, los van de aanvraag, kon de bevolking en dus 

ook ondergetekende niet op de hoogte zijn van deze wijziging. Nochtans komt in de 

aanvraag op verschillende plaatsen de aanleg van een tweerichtingsfietspad ter sprake. 

Volgens ons is deze niet vermelde wijziging zo belangrijk, zoals blijkt uit de verdere 

argumentatie, dat de aanvraag en dus ook de toekenning van de vergunning niets 

rechtsgeldig is. Zo vermeldt de verantwoordingsnota onder punt 1.2.: “Door het voorzien 

van een dubbelrichtingsfietspad langs de Martelarenlaan is deze vierde tunnel overbodig”. 

Dit staat ook zo vermeld in het ‘Voorwerp van de aanvraag onder punt C1- beschrijving. 

Onder punt 2.3.4.1. wordt in de verantwoordingsnota gesteld:” de aanbevelingen van de 
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RMC (kwaliteitsadviseur) zijn integraal verwerkt in onderhavige aanvraag”. Dit laatste is 

echter in tegenstrijd met de uiteindelijke beslissing om dit dubbelfietspad niet uit te voeren. 

24. Tweerichtingsfietspad maakt deel uit van het kruispunt. De problematiek van het gewenste 

tweerichtingsfietspad situeert zich wel degelijk op het kruispunt zelf en maakt deel uit van 

de vergunningsaanvraag. Dit wordt ten onrechte tegengesproken in het antwoord van 

minister Peeters op de parlementaire vraag nr 911. Volgens de plannen, zoals deze 

opgenomen zijn in de vergunningsaanvraag, strekt het project zich in de afbakening uit tot 

een 50-tal meter op de Scheldebrug richting Grembergen. Binnen deze afbakening loopt 

aan de westenkant, de kant vanuit het centrum, het bewuste fietspad als aanloop en begin 

naar het verdere verloop van het fietspad die over de Scheldebrug loopt naar de 

Martelarenlaan, het kruispunt “Grootzand” en de deelgemeente Grembergen. Als dit 

fietspad voor een deel uitgetekend is op de ontwerpplannen en zich binnen de afbakening 

bevindt, kan niet gesteld wordt dat dit geen deel uitmaakt van het kruispunt. Het maakt ten 

andere deel uit van één van de wegen die op het kruispunt samenkomen en zo deel 

uitmaken van het kruispunt zoals dit werd ingetekend. 

25. Veilig tweerichtingsfietspad is mogelijk. In de gesprekken die we hadden met de aanvrager, 

samen met de vertegenwoordiger van de ontwerper, Arcadis, en de 

kabinetsvertegenwoordiger van minister Peeters, werd door de bevoegde ingenieur dhr. 

Van Alboom gesteld dat het niet mogelijk is om kwalitatief een dubbelrichtingsfietspad te 

realiseren aan de westzijde van de brug. Dit werd ook gesteld in het voornoemde antwoord 

op de parlementaire vraag. Tot op heden ligt op de westzijde van de Scheldebrug en 

eenrichtingsfietspad met te nauwe afmetingen van 1,25 m tot maximaal 2,75m. Dat is 

onveilig want te smal om te gebruiken als tweerichtingsfietspad zeker met het significant 

snelheidsverschil (bergop versus bergaf) tussen kruisende fietsers. Dit bevestigt ten andere 

het standpunt van de Fietsersbond onder bovenvermeld punt 17 over de geplande 

fietstunnels dat een tweerichtingsfietspad minimaal 3 meter breed moet zijn voor fietsers 

alleen, vooral gezien het snelheidsverschil in de tunnels. Zowel bij het antwoord op de 

parlementaire vraag als in het standpunt van de aanvrager wordt voorbijgegaan aan de 

huidige totale heraanleg van de Scheldebrug zelf, waarbij alle onderdelen worden 

vervangen zoals de leuningen en de verwijdering van de betonnen jerseys tussen het huidig 

smal eenrichtingsfietspad en de parkeerstrook/rijstrook. Deze heraanleg maakt het juist 

mogelijk om het fietspad te verbreden door inname van een aangrenzende niet gebruikte 

parkeerstrook op de brug zelf en het terugbrengen van 4 naar 3 rijstroken beneden de brug 

aan het kruispunt door de dubbele rijstrook richting de Leopoldlaan, verder lopend met één 

rijstrook, te verminderen naar ook één rijstrook. Het tweerichtingsfietspad richting 

Grembergen vormt ook geen veiligheidsprobleem aangezien dit ter hoogte van de 

afslagstrook vanuit de Martelarenlaan naar de Steenweg van Grembergen kan beveiligd 

worden onder andere doordat het verhoogd kan aangelegd worden met de nodige 

signaalkleur en waarschuwingsborden. Dat het tweerichtingsfietspad wel degelijk deel 

uitmaakt van onderhavige vergunning wordt bovendien aangetoond doordat, zoals vermeld 
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in het antwoord op de parlementaire vraag onder punt 11, het onderhavig project werd 

uitgebreid met een project van de sanering van de Scheldebrug dat niet apart werd 

aanbesteed en waarvoor een gezamenlijke veiligheidscoördinator werd aangesteld. 

26. Advies kwaliteitsadviseur ging uit van tweerichtingsfietspad. In zijn advies van de 

kwaliteitsadviseur vindt hij het enerzijds begrijpelijk dat er geen 4de tunnel wordt voorzien 

maar anderzijds ook dat de situatie toch wat verwarrend kan worden en evenmin eenvoudig 

qua oriëntatie. De kwaliteitsadviseur besluit: “het dubbelrichtingsfietspad over de brug over 

de Schelde komt hieraan wel enigszins tegemoet”. Tot besluit is het advies van de 

kwaliteitsadviseur gunstig. Dat het dubbelrichtingsfietspad uiteindelijk niet gerealiseerd zou 

worden, kon een gevolg hebben op zijn advies. In zijn aanbevelingen verwijst de adviseur 

naar flankerende maatregelen en hierin zou de aanleg van het dubbelrichtingsfietspad wel 

opgenomen geweest zijn aangezien hij ervan uitging dat dit wel zou gerealiseerd worden. 

Vandaar dat we van oordeel zijn dat met de wijziging naar een éénrichtingsfietser we er niet 

automatisch kunnen van uitgaan dat het advies gunstig is. Het toont duidelijk aan dat de 

wijziging van het tweerichtingsfietspad wel degelijk relevant is. We kunnen uit het advies 

concluderen dat het tweerichtingsfietspad de situatie op het kruispunt minder verwarrend 

zou maken en de oriëntatie zou verbeteren. 

27. Sociale veiligheid niet gegarandeerd. Volgens de aanvrager onder punt 7 van de 

weerlegging van de bezwaren en verwijzend naar het fietsvademecum, blijft er voldoende 

zichtbaarheid en is de sociale veiligheid vanop het fietspad gewaarborgd omdat aan de 

Martelarenlaan er een buffer aanwezig is van 4 meter tot bosgoed die lager gelegen is. 

Volgens de Fietsersbond zijn er voldoende redenen om vooral over de voetgangers- en 

fietstunnel onder de Martelarenlaan en de toeleidende fiets- en voetpaden te spreken van 

sociale onveiligheid. Des te meer omdat in de vergunning (blz. 25) sprake is in verband met 

de verlichting in deze zone dat “lichthinder en impact op de natuurwaarden” moet beperkt 

worden. Omwille van de sociale onveiligheid is hier juist volop verlichting nodig. Er is hier 

immers sprake van een geïsoleerde ligging van de tunnel t.o.v. de bewoonde wereld meer 

dan bij de 2 andere tunnels die zich dichter bij de bebouwing bevinden. Dit wordt beaamd 

door het Vademecum voor voetgangersvoorzieningen (punt 5.8.4.). Een tunnel los van een 

woonomgeving wordt volgens dit Vademecum ervaren als een stuk niemandsland zonder 

sociale controle en dit is zeker het geval rond de tunnel onder de Martelarenlaan. Dit gevaar 

op sociale onveiligheid wordt nog vergroot door de bosaanplanting en beperking van de 

verlichting in het aanloopgebied van de tunnel. Enige activiteit is hier immers niet aanwezig. 

Vandaar dat het zo belangrijk is, zoals al vermeld onder de voorgaande punten 22 tot 26, 

om het fietspad op de Martelarenlaan en de Scheldebrug met een aanloop binnen het 

kruispunt Mechelse Poort het statuut van tweerichtingsfietspad te geven. Op die manier 

wordt de sociale onveiligheid, vooral buiten klaarlichte dag, tegengegaan wanneer volledig 

bovengronds en vlak naast het gemotoriseerd verkeer via een tweerichtingsfiets- en 

voetpad de verplaatsing kan gemaakt worden tussen Dendermonde-centrum en de 

deelgemeente Grembergen. Met een fiets- en voetpad in 2 richtingen vanaf de voet van de 
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Scheldebrug, ter hoogte van de tunnel, wordt een barrière-werking vermeden voor fietsers 

en voetgangers tussen de twee woonkernen en blijft de bereikbaarheid voor de zachte 

weggebruiker gegarandeerd. De sociale onveiligheid kwam uitvoeriger aan bod in ons 

oorspronkelijk bezwaarschrift n.a.v. het openbaar onderzoek on punt 3 (blz. 9 tot 11). 

28. Barrièrevorming vanuit Dendermonde centrum naar Grembergen. De barrière en 

onbereikbaarheid voor de zachte weggebruiker vanaf Dendermonde-centrum en 

Grembergen via de tunnel onder de Martelarenlaan vindt ook zijn oorzaak in de grote 

omweg die vooral voetgangers moeten maken. Dit zou met een tweerichtingsfiets- en 

voetpad ten westen op de Scheldebrug belangrijk ingekort worden. Daarbij komt nog dat de 

omrijfactor onder de Martelarenlaan bovenop komt bij deze van de overige tunnels. Zo 

moeten voetgangers vanuit het Keur (grenzend aan Mechelse steenweg) en die zich naar 

Grembergen willen begeven een halve kilometer verder stappen dan nu het geval is. We 

verwijzen in dit verband naar het Vademecum voetgangersvoorzieningen dat onder punt 

5.8.7. stelt: ”Wil men dat een voetgangerstunnel effectief gebruikt wordt, dan moet deze vlot 

en veilig bereikbaar zijn zonder al te grote omwegen, m.a.w. zoveel mogelijk in het 

verlengde van een bestaande voetgangersas”. Met de aanleg van het kruispunt Mechelse 

Poort is vooral voor voetgangers, maar ook voor fietsers, het tegendeel het geval en in het 

bijzonder bij afwezigheid van een tweerichtingsfietspad ten westen op de brug. In 

aansluiting met vorige punt over de sociale onveiligheid, kan men spreken van een 

onbereikbaarheid vanuit het kruispunt naar Grembergen voor zachte weggebruikers zeker 

bij schemering, ’s avonds of ’s nachts wanneer een tunnel onder de Martelarenlaan door 

een bebost gebied met een grote omweg de enige mogelijkheid is om zich te voet of met 

de fiets te verplaatsen naar Grembergen. Daardoor zal de modal shift van en naar 

Grembergen zich wijzigen ten voordele van autogebruik. De bezwaren van de Fietsersbond 

in het bezwaarschrift bij de vergunningsaanvraag worden nergens beantwoord onder 

‘bezwaren openbaar onderzoek’ in de vergunning. Op basis van de voorgaande punten 26, 

27 en onderhavig punt 28 moet een gelijkgronds alternatief voor de fietstunnel onder de 

Martelarenlaan voorzien worden. 

29. Onder punt 9 van de bespreking van de bezwaren wordt bevestigd dat er enkele hellingen 

zijn die de maximale hellingsgraad van 4% overstijgen. Vooral voor sommige voetgangers 

al of niet met een beperking, met kinderwagen of trolley, kan dit een moeilijk te nemen 

hindernis zijn, zoals ook voor niet zo fitte of oudere fietsers. Het is onaanvaardbaar dat voor 

de te grote hellingsgraad geen aanpassingen worden doorgevoerd. We verwijzen in dit 

verband naar het Vademecum Voetgangersvoorzieningen dat stelt: “Met het oog op 

optimale toegankelijkheid is het van belang de hinder van het niveauverschil zo gering 

mogelijk te houden. Te steile hellingen van tunnels zijn dan ook niet aangewezen”. Voor 

een grote groep fietsers en voetgangers zal het kruispunt na de heraanleg niet meer 

bruikbaar zijn omwille van de hellingsgraden. Voor rolstoelgebruikers is een maximale 

hellingsgraad van 3% aangewezen zodat bepaalde tunnels en het pleintje voor hen niet 

haalbaar zijn. 
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30. Zuidelijk fietsplein: bron van conflicten. In verband met het zuidelijk fietsplein blijft de 

Fietsersbond bij haar standpunt dat conflicten tussen fietsers onderling en tussen fietsers 

en voetgangers te verwachten zijn. In de beantwoording van de bezwaren (onder punt 9) 

over dit fietsplein is de aanvrager van mening dat de werkelijke gebruikte helling een pak 

minder zou zijn dan de aangeduide 7%. Aangezien fietsers desondanks door deze helling 

te hoge snelheden zullen bereiken zal in samenhang met de menging van fietsers en 

voetgangers er veel kans op conflicten bestaan. Ook zijn conflicten te vrezen met de trage 

stijgende fietsers vanuit de tunnel onder de Noordlaan. Ook de kwaliteitsadviseur is de 

mening toegedaan dat in de zuidwestelijke hoek op het fietsplein “haakse conflicten met 

fietsers onderling niet zonder risico zijn”. In de beantwoording van de bezwaren wordt niet 

vermeld welke aanpassingen zullen toegepast worden om dit te vermijden. We verwijzen in 

dit verband naar ons oorspronkelijk bezwaarschrift n.a.v. het openbaar onderzoek onder 

punt 4.4.1 (blz. 17). 

31. Noordelijk kruispunt: bron van conflicten. In de beantwoording van de bezwaren onder punt 

9 over het noordelijk kruispunt minimaliseert de aanvrager wel erg onze bezwaren (punt 

4.4.2. op blz. 18 in ons oorspronkelijk bezwaarschrift). De aanvrager gaat voorbij aan onze 

stelling dat de menging van voetgangers en fietsers hier voor voorspelbare conflicten gaat 

zorgen. Zo komen wandelaars, vertrekkend van het jaagpad, richting Grembergen hier in 

conflict met fietsers op een kruispunt met vele dubbelrichtingsfietspaden met grote 

snelheidsverschillen. De aanvrager stelt dat de hellingspercentages “voor het grootste deel 

zacht zijn met lagere fietssnelheden”. De Fietsersbond verwijst naar de realiteit met 

hellingpercentages die voor een stuk niet zacht zijn met hogere fietssnelheden tot gevolg 

en veel kans op conflicten. De aanvrager verwijst naar het fietskruispunt zelf waar 

voldoende ruimte zou zijn om te anticiperen. In haar bezwaar verwees de Fietsersbond naar 

de fietspaden leidend naar het kruispunt met een minimumbreedte van 3m “wat de 

mogelijkheden tot uitwijken beperkt”. Binnen deze breedte is er immers een menging van 

voetgangers/wandelaars en fietsers en die laatste met onderling verschillende snelheden.  

32. Flagrante tegenspraak door wijziging dubbelrichtingsfietspad. Zoals gesteld in ons 

oorspronkelijk bezwaarschrift n.a.v. het openbaar onderzoek onder punt 1.1. (blz. 1 en 2) is 

er sprake van misleidende en foutieve informatie over het fietspadenplan en onvolledige en 

verwarrende informatie over de fietstunnels. Zoals hoger aangestipt gaat het plan, de 

verantwoordingsnota en het gunstig advies van de kwaliteitsadviseur uit van een 

dubbelrichtingsfietspad vanaf de aanzet op het kruispunt ten westen van de brug, over de 

Scheldebrug zelf en op de Martelarenlaan. Deze documenten zijn in flagrante tegenspraak 

met een verslag van het Schepencollege dat niet in de ter inzage documenten werd gelegd 

waarbij er geen sprake meer is van een tweerichtingsfietspad. Waarom dit dubbelfietspad 

zo belangrijk is, hebben we hoger vermeld onder de punten 22 tot 28 maar ook in ons 

oorspronkelijk bezwaarschrift n.a.v. het openbaar onderzoek onder het punt 2 (bladzijde 7 

en 8). 
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33. Nietigheid van de vergunning door tegenstrijdigheid over de aparte voetgangerszones. We 

roepen ook de nietigheid in van de vergunning omdat er tegenspraak is tussen de 

verantwoordingsnota en het advies van de kwaliteitsadviseur en wat effectief zal 

gerealiseerd worden. Volgens dienen we hier het “zorgvuldigheidsprincipe” in te roepen 

vermits er in de verantwoordingsnota en het advies van de kwaliteitsadviseur sprake is van 

een aparte voetgangerszone in de tunnels wat onder andere volgens de beantwoording van 

de bezwaren door de aanvrager in de praktijk niet het geval zou zijn. We verwijzen in dit 

verband naar ons oorspronkelijk bezwaarschrift n.a.v. het openbaar onderzoek onder de 

punten 2.1., 2.2. en 2.3. 

…” 

 

2. 

Na vooraf te hebben opgemerkt dat ze enkel ingaat op de aspecten die ze als dusdanig 

begrepen heeft en dat in hoofdorde de exceptio obscuri libelli speelt, antwoordt de verwerende 

partij: 

 

“… 

A.2. Vermeend foutieve informatie fietspadenplan 

 

In eerste instantie houdt verzoekende partij voor dat er ‘foutieve informatie over het 

fietspadenplan’ voorhanden zou zijn doordat het dubbelrichtingsfietspad tussen Dendermonde 

en Grembergen werd geschrapt (bij CBS-beslissing van 7.12.2020), wat geen deel uitmaakte 

van het openbaar onderzoek. 

 

Dergelijk bezwaar werd evenwel reeds opgeworpen in het bezwaarschrift namens de 

Fietsersbond tijdens het openbaar onderzoek. Verzoekende partij had er dus reeds kennis van. 

De breedte van het fietspad zal worden uitgevoerd volgens het aangevraagde; het statuut van 

dat fietspad (zijnde eenrichting of tweerichting) is geen vergunningsplichtige handeling , zoals 

ook de bestreden beslissing aanvoert: “Bepaalde van deze handelingen kennen een vrijstelling 

van vergunningsplicht”. 

 

De bestaande toestand ziet er op luchtfoto als volgt uit: 

[…] 

 

Met de aanvraag zal het kruispunt grafisch als navolgend gewijzigd worden, waarbij de 

fietspaden in het lichtroze zijn aangeduid: 

[…] 

 

De bestreden beslissing verduidelijkt dat de fietstunnels worden aangesloten op de bestaande 

fietspaden langsheen de gewestwegen. 
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Ook langs de Martelarenlaan over de Scheldebrug zal het nieuwe fietspad aantakken op de 

bestaande fietspaden (oostelijk en westelijk van de Scheldebrug): 

[…] 

 

Nogmaals, de invulling van het statuut van het fietspad, zijnde eenrichting of tweerichting, is 

vrijgesteld van vergunning. Dergelijk argument kan niet tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissing leiden. 

 

Evenzeer laat de verzoekende partij niet blijken welk nadeel zij bij dit middelonderdeel zou 

hebben, gezien de verzoekende partij met de aanvraag vanuit Dendermonde naar Grembergen 

minder drukke kruispunten zou moeten doorfietsen (en via tunnels tot aan de Martelarenlaan 

kan komen) om dienvolgens de gebruikelijke Scheldebrug te nemen tot in Grembergen. Zonder 

de aanvraag moeten er meer knelpunten voor fietsers genomen worden. 

De verzoekende partij heeft sowieso geen belang bij het middelonderdeel. 

 

Ook het college van burgemeester en schepenen van 7 december 2020 vermag aan het 

bovenstaande niets te veranderen. 

(…) 

Het CBS is dan ook niet bevoegd om de discretionaire bevoegdheid van het Agentschap Wegen 

en Verkeer (Vlaamse Gewest) te doorkruisen – enkel het Vlaamse Gewest is bevoegd om op 

gewestwegen vlot en veilig verkeer te waarborgen 

Voor de aanleg van de gewestwegen (met hun aanhorigheden) is het gewest verantwoordelijk. 

 

Weze tevens opgemerkt dat de verzoekende partij tegen de CBS-beslissing beroep kon 

instellen bij de Raad van State , hetgeen zij nagelaten heeft. 

Het bezwaar van de verzoekende partij werd dan ook in de bestreden beslissing beantwoord: 

(…) 

De vergunde plannen lagen dan ook van in den beginne in openbaar onderzoek. Geenszins 

werden de regels omtrent het openbaar onderzoek geschonden. 

 

Dit werd als dusdanig geëxpliciteerd in de bestreden beslissing : (…) 

 

Conclusie: het eerste middelonderdeel is onontvankelijk en manifest ongegrond. 

 

A.3. Flankerende maatregelen 

 

Ten tweede stelt de verzoekende partij dat er onvoldoende flankerende maatregelen zouden 

voorliggen. 

 

Ook dit aspect werd terdege behandeld in de bestreden beslissing: 



 

RvVb - 25 

(…) 

Als voorwaarde werd in de bestreden beslissing dan ook opgelegd: ‘De flankerende 

maatregelen qua zichtbaarheid (inclusief verlichting), signalisatie en bewegwijzering worden 

genomen.’ 

 

Een signalisatieplan wordt gebruikelijk nadien opgesteld. Dergelijk plan is sowieso vrijgesteld 

van vergunning voor het openbaar domein conform artikel 10 (5°) van het Vrijstellingsbesluit. 

 

Geheel ondergeschikt vraagt de verwerende partij, indien de Raad zou besluiten dat de 

opgelegde voorwaarde onvoldoende precies zou zijn, quod certe non, de toepassing van de 

techniek van de bestuurlijke lus conform artikel 34 DBRC-decreet. 

 

Overeenkomstig artikel 34 DBRC-decreet kan dan aan verwerende partij de mogelijkheid 

worden geboden om met een herstelbeslissing de onwettigheid – indien die in voorkomend 

geval zou worden bevonden – te herstellen. 

 

A.4. Omtrent de voorgestelde alternatieven 

 

Voor huidig dossier is geen alternatievenonderzoek noodzakelijk, doordat geen project-MER 

dient te worden opgesteld. 

 

De bestreden beslissing poneert hieromtrent terecht onder ‘Milieueffectrapportage’ (pagina 16): 

(…) 

Artikel 2 §6 van het project-MER-besluit  luidt dan ook: 

(…) 

De verzoekende partij vergeet dat de verwerende partij in het kader van het algemeen belang 

zowel aan het belang van de fietsers en voetgangers als aan de motorvoertuigen dient te 

denken. Het verbaast de verwerende partij ten zeerste dat de verzoekende partij een toekomstig 

betere verkeerssituatie (waaronder fietsverkeer) teniet gedaan wenst te zien, waarop de 

bestaande toestand dan haar voorkeur zou genieten. 

 

De verwerende partij wijst nogmaals op het doel van de aanvraag: 

(…) 

Spijts deze pertinente motivering waarbij de verwerende partij een zwart kruispunt aanpakt ten 

voordele van alle verkeersgebruikers, ziet de verzoekende partij dergelijke verbetering liever 

niet komen omdat zij een betere oplossing zou hebben. 

 

Dit betreft loutere opportuniteitskritiek, waarvoor Uw Raad niet bevoegd is. 
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A.5. Geen sociale onveiligheid 

 

Ook de opgeworpen sociale onveiligheid door de verzoekende partij is niet pertinent. Kritiek op 

de belevingswaarde betreft duidelijke opportuniteitskritiek. 

 

Opnieuw kan verwezen worden naar de plicht die bestaat in hoofde van de verzoekende partij 

om zich niet te beperken tot het uiten van loutere opportuniteitskritiek op de bestreden 

beslissing, maar om door concrete, pertinente en afdoende stukken aan te tonen dat een 

foutieve hetzij een kennelijk onredelijke beslissing voorligt. 

 

De verzoekende partij brengt geen enkel stuk bij waaruit moet blijken dat de verwerende partij 

de bezwaren ingediend tijdens het openbaar onderzoek foutief of slordig weerlegd heeft. De 

verzoekende partij blijft hangen in haar betoog waaruit enkel blijkt dat zij het grondig oneens is 

met de beslissing zoals die op heden voorligt. 

 

Uiteraard zullen de fietstunnels voorzien worden van voldoende verlichting, zodat een sociaal 

onveiligheidsgevoel geen kans krijgt. Doch wederom, dergelijk toebehoren is vrijgesteld van 

vergunningsplicht in toepassing van artikel 10 Vrijstellingsbesluit. 

 

A.6. Andere vermeende verkeersconflicten 

 

Verder werden de geopperde verkeersconflicten wel degelijk behandeld doorheen de 

procedure: 

(…) 

Dit blijkt evenzeer uit het advies van de kwaliteitsadviseur (zie bijlage bij verantwoordingsnota) 

dat poneert: 

(…) 

Een feitelijke scheiding werd doorheen de procedure niet geadviseerd: 

(…) 

Ook de kwaliteitsadviseur maakt gewag van het beperkt aantal te verwachten voetgangers. 

 

Geenszins maakt de verzoekende partij aannemelijk dat het tegendeel bewaarheid zou zijn. 

 

A.7. Breedte paden en tunnels + mensen met beperking 

 

Geen belang bij het middelonderdeel 

 

Alwaar de verzoekende partij verwijst naar mensen met een beperking, heeft zij geen belang bij 

het middelonderdeel. Het vermeend nadeel wordt niet op zichzelf betrokken. Dit betreft een 

actio popularis. 
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Ongegrond middelonderdeel 

 

De vooropgestelde breedte van de paden en tunnels én de hellingsgraden zijn wel degelijk 

afdoende, zoals concreet getoetst: 

(…) 

De verwerende partij kan enkel rekening houden met het voorhanden zijnde fietsvademecum 

2017, gezien nog geen nieuw vademecum voorligt. 

 

En nogmaals, dergelijk vademecum is slechts een aanbevelingen kent geen verordenende 

kracht. Desalniettemin voldoet de aanvraag aan deze normen. 

 

Ook de hellingsgraad werd terdege behandeld: 

(…) 

A.8. Geen extra verplaatsingsproblemen - barrièrevorming 

 

Onder dit middelonderdeel wordt opnieuw het eigen alternatief van de verzoekende partij 

voorgesteld. De verwerende partij verwijst dienaangaande naar hetgeen werd uiteengezet 

onder punt A.4 (inclusief zuivere opportuniteitskritiek). 

…” 

 

3. 

De tussenkomende partij repliceert: 

 

“… 

Gelet op de onduidelijke omlijning van de middelen en de onduidelijkheid/afwezigheid van de 

opgeworpen onregelmatigheden, tracht de tussenkomende partij hieronder een antwoord te 

formuleren op de (gegroepeerde) argumenten van de verzoekende partij: 

 

1. Misleidende en foutieve informatie over het feitspadenplan en onvolledige informatie 

over de fietstunnels 

 

De verzoekende partij is in eerste instantie van mening dat derden misleid zouden zijn door het 

gegeven dat het dubbelrichtingsfietspad tussen Dendermonde en Grembergen zou zijn 

geschrapt. 

 

Het is echter onduidelijk hoe de verzoekende partij, dan wel ieder andere derde hierdoor misleid 

zou zijn. Dit geldt des te meer nu uit het bezwaarschrift van de Fietsersbond blijkt dat zij duidelijk 

op de hoogte waren van het schrappen van het tweerichtingsfietspad (…). 
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De verwerende partij heeft overigens uitdrukkelijk gerepliceerd op dit bezwaarpunt en wel als 

volgt (…): 

 

“4.Het ondergronds fietsnetwerk sluit aan op alle fiets- en voetpaden aan weerszijden 

van de gewestwegen en aantakkende gemeentewegen. De aansluiting met de 

fietspaden op de Scheldebrug is verzekerd ongeacht de aard van het fietspad over de 

Scheldebrug. De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 

Dendermonde van 7 december 2020 over de wijziging van een tweerichtingsfietspad 

naar een eenrichtingsfietspad is niet relevant voor de beoordeling van de goede 

ruimtelijke 38 ordening. Een wijziging van het statuut zal niet leiden tot een planwijziging 

aangezien de aantakkingen op de bestaande fietspaden verzekerd moet blijven.” 

 

Wat het stedenbouwkundige aspect betreft, spreekt het voor zich dat de fietspaden worden 

uitgevoerd zoals voorzien op de plannen bij het aanvraagdossier. Het inrichten van een één- of 

tweerichtingsfietspad is overigens niet-vergunningsplichtig en kan dus worden aangepast, los 

van de omgevingsvergunning en binnen de algemene bevoegdheid van de tussenkomende 

partij. 

 

In zoverre de verzoekende partij zijn pijlen richt op de beslissing van de tussenkomende partij 

van 7 december 2020 over de wijziging van een tweerichtingsfietspad naar een 

eenrichtingsfietspad (stuk 4), stond hiertegen een annulatieberoep open bij de Raad van State. 

Hij heeft nagelaten om dit besluit (tijdig) te bestrijden (zie verder). 

 

De verzoekende partij merkt hierbij ook op dat het openbaar onderzoek “niet reglementair” zou 

zijn georganiseerd. Het is niet duidelijk waarom het openbaar onderzoek onrechtmatig zou zijn 

verlopen. 

 

Zoveel blijkt ook uit het gegeven dat de verzoekende partij weldegelijk een bezwaarschrift heeft 

kunnen indienen. Hij heeft minstens geen nadeel ondervonden ten gevolge van een 

(vermeende) onregelmatigheid bij het openbaar onderzoek. 

(…) 

2. De flankerende maatregelen 

 

De verzoekende partij erkent dat het bezwaarschrift van De Fietsersbond gedeeltelijk gegrond 

is verklaard én er een vergunningsvoorwaarde is opgelegd met het oog op het verankeren van 

flankerende maatregelen maar betwist dat deze voldoende zijn. Hij noemt ze “miniem in 

vergelijking met onze overige al of niet fundamentele bezwaren zoals hierna opgesomd in de 

verdere uiteenzetting”. 
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Het is onduidelijk waar de vergunningsvoorwaarden en de verankerde flankerende maatregelen 

tekort zouden schieten (als zijnde “miniem”). De verzoekende partij licht dit niet toe. 

 

Uit de bestreden beslissing blijkt namelijk dat er weldegelijk rekening is gehouden met 

flankerende maatregelen en deze ook zijn verankerd in de bestreden beslissing (…): 

(…) 

De tussenkomende partij benadrukt dat de verzoekende partij met deze 

vergunningsvoorwaarde voldoende rechtszekerheid heeft dat de flankerende maatregelen 

effecten worden voorzien, niettegenstaande de geviseerde signalisatie, verlichting en 

bewegwijzering in se niet-vergunningsplichtig zijn. Het signalisatieplan zal hiervoor instaan. 

 

3. Alternatievenonderzoek 

 

Verder is de verzoekende partij van mening dat de verwerende partij diende te zoeken naar 

“betere alternatieven”, zowel op vlak van de conflictregeling en het onderzoek hiernaar, de 

prijsberekening van de bekabeling, de modal shift, de groenvoorzieningen, etc. 

 

Het is echter niet de taak van de verwerende partij om zelf alternatieven te onderzoeken of 

alternatieven voor te stellen voor een aangevraagd ontwerp. Een vergunningverlenende 

overheid is bij de beoordeling van een stedenbouwkundige aanvraag gebonden door het 

voorwerp van de aanvraag, zoals afgebakend door de aanvrager (…). Evenmin is uw Raad 

bevoegd om mogelijke alternatieven te onderzoeken en die te plaatsen tegenover het bestreden 

project (…). 

 

Een alternatievenonderzoek is in principe slechts noodzakelijk in het kader van een project-

MER, wat hier niet van toepassing is. 

 

Het is overigens opvallend dat de verzoekende partij een verbeteringsproject (met oog op een 

betere, verhoogde verkeersveiligheid voor voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer) 

bestrijdt vanuit de overtuiging dat haar eigen voorgestelde alternatief beter zou zijn. Opnieuw 

blijkt dat het verzoekschrift steunt op zuivere opportuniteitskritiek. 

 

4. Sociale veiligheid 

 

Ook is de verzoekende partij van oordeel dat het project zou leiden tot een “negatieve 

belevingswaarde” in hoofde van de fietsers. Hij viseert “de matig verlichte omgeving in de 

beboste omgeving naar een tunnelingang zonder enige sociale controle”. 

 

Ook dit bezwaarpunt is onderzocht in de bestreden beslissing. De verwerende partij repliceert 

in de beslissing als volgt (…): 
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(…) 

Bovendien bevat de bestreden beslissing ook de vergunningsvoorwaarde dat de wegenwerken 

gepaard moeten gaan met “maatregelen qua zichtbaarheid (inclusief verlichting)”. Van enige 

‘sociaal onveilige’ of onverlichte situaties zal dan ook geen sprake zijn. 

 

5. Verkeersveiligheid en vermeende tegenstrijdigheden 

 

De verzoekende partij geeft een resem redenen waarom hij meent dat de verkeersveiligheid 

onvoldoende zou zijn. Aanvullend wijst hij op een aantal vermeende tegenstrijdigheden waaruit 

zou blijken dat een gedeeld gebruik van de paden tussen fietsers en voetgangers niet 

verantwoord zou zijn. Hij meent dat de “netto gebruiksruimte van de tunnel” onduidelijk zou zijn. 

 

De argumenten van de verzoekende partij gaan niet op, minstens toont de verzoekende partij 

niet aan dat de motivering van de verwerende partij onvoldoende, onzorgvuldig of kennelijk 

onredelijk zou zijn. 

 

De verwerende partij is namelijk uitgebreid ingegaan op dit aspect, als repliek op het 

bezwaarschrift van de Fietsersbond (…): 

(…) 

De verzoekende partij schuift zelf een alternatieve invulling van het project naar voor, namelijk 

met een fysieke scheiding tussen voetgangers en fietsers. Hij meent: “Volgens ons zou een 

scheiding tussen fietsers en voetgangers de beste oplossing zijn om conflicten tussen 

voetgangers en fietsers te vermijden”. 

 

Het is niet omdat de verzoekende partij meent dat een fysieke scheiding is aangewezen, dat hij 

hiermee aantoont dat de bestreden beslissing behept is met een gebrek. Geen enkele instantie 

adviseerde een fysieke scheiding tussen voetgangers en fietsers, zoals de verwerende partij 

ook terecht opmerkt. 

 

Uit bovenstaande motivering blijkt duidelijk en omstandig waarom de verwerende partij oordeelt 

dat de mening/scheiding van fietsers en voetgangs verantwoord is, mede in het licht van de 

eisen van het Vademecum Fietsvoorzieningen – waaraan het project voldoet. 

 

De verzoekende partij toont niet aan dat de bestreden beslissing op dit punt is behept met een 

gebrek. 

 

6. Breedte paden en fietstunnels 

 

Verder heeft de verzoekende partij ook kritiek op de vergunde breedte van de paden, de tunnels 

en de hellingsgraden. 
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De bestreden beslissing gaat nochtans omstandig in op deze aspecten van het project. Zo 

beoordeelt en motiveert de verwerende partij dit als volgt, onder meer als repliek op het 

bezwaarschrift van de Fietsersbond (…): 

(…) 

Niet alleen gaat de verwerende partij punt voor punt in op het bezwaarschrift van de 

Fietsersbond één reikt zij duidelijk motieven aan op basis waarvan zij de vormgeving van de 

voetgangers- en fietspaden wel aanvaardbaar acht, ook koppelt zij nadrukkelijk terug naar het 

Vademecum Fietsvoorzieningen van 2017. 

 

Wat het Vademecum Fietsvoorzieningen van 2017 betreft, is dit op momenteel het actuele 

vademecum. Waar de verzoekende partij wijst op een “een geactualiseerd vademecum […] in 

opmaak”, benadrukt de tussenkomende partij dat er op vandaag geen gewijzigd vademecum 

bestaat. De inhoud van dit nieuwe vademecum is niet gepubliceerd of gekend, waardoor het 

logisch is dat voorliggend project hiermee geen rekening kon houden. 

 

De tussenkomende partij benadrukt hierbij dat het vademecum geen verordenende kracht heeft. 

Uiteindelijk komt het aan de vergunningverlenende overheid toe om een inschatting te maken 

van de verkeersveiligheid, wat ze in casu ook gedaan heeft (…). 

 

Overigens is het vreemd dat de verzoekende partij keer op keer verwijst naar het vademecum 

maar tegelijkertijd ook stelt dat dit vademecum “voorbijgestreefd” zou zijn. 

 

Opnieuw blijkt duidelijk dat de verzoekende partij niet akkoord gaat met het project en de 

modaliteiten ervan maar nalaat om te wijzen waar de motivering en beoordeling van de 

verwerende partij precies fout zit. Waar hij verwijst naar “onze eigen ervaringsdeskundigheid en 

deze van leden van de Fietsersbond”, blijkt niet dat hij cijfermateriaal of objectieve stukken 

aanbrengt die aantonen dat de motivering van de verwerende partij foutief is of steunt op 

gebrekkige gegevens. 

 

Het steunen op een wel zeer subjectieve “eigen ervaringsdeskundigheid” volstaat uiteraard niet 

om de motivering van de verwerende partij te ontkrachten. 

 

7. Met betrekking tot het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 7 

december 2021 

 

Vervolgens meent de verzoekende partij dat de beslissing van het college van burgemeester 

en schepenen van 7 december 2020 “relevant” zou zijn voor het openbaar onderzoek en zelfs 

“cruciaal […] in het afwijzen van de vergunning”. 
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Deze redenering houdt geen steek. De beslissing van het college van burgemeester en 

schepenen is een autonome beslissing die in se losstaat van de 

omgevingsvergunningsaanvraag en de bestreden beslissing. 

 

Zoveel blijkt ook uit de notulen van de vergadering van de tussenkomende partij van 7 december 

2020 , waarin enkel het volgende te lezen is (…): 

 

“30. Herinrichting Kruispunt Mechelse Poort: wijziging ontwerp fietspad Martelarenlaan  

Het college neemt kennis van de nota van de dienst wegen en waterlopen en komt tot 

het volgende besluit: 

Artikel 1 

Het college gaat akkoord voldoende kennis te hebben genomen van de wijziging in het 

ontwerp van het dubbelrichtingsfietspad naar enkelrichting aan de westzijde van de 

Martelarenlaan in het project “Herinrichting kruispunt Mechelse Poort”.” 

 

Gelet op de bewoordingen van het besluit, ziet de tussenkomende partij niet in waarom deze 

beslissing deel moest uitmaken van het openbaar onderzoek, dan wel “cruciaal” was met het 

oog op de vergunningverlening. De verzoekende partij kaart dit niet aan. 

 

De tussenkomende partij herhaalt ook dat het wijzigen van de rijrichtingen van een fietspad niet-

vergunningsplichtig is en een op zichzelf staande bevoegdheid uitmaakt van het college van 

burgemeester en schepen. Zij kon die beslissing dus perfect nemen, zonder hiermee in te 

breken op de vergunningverlenende bevoegdheid van de verwerende partij. 

 

Zoals hoger aangekaart, stond hiertegen een annulatieberoep open bij de Raad van State. De 

verzoekende partij heeft nagelaten om dit besluit (tijdig) te bestrijden. 

 

8. Vermeende conflictsituaties en barrièrevorming 

 

De overige argumenten zijn ofwel onduidelijk en laten de tussenkomende partij niet toe om 

hierop te repliceren. Dan wel is het duidelijk dat de verzoekende partij een eigen alternatief 

project voorstelt in plaats van het bestreden, vergunde project. 

…” 

 

4. 

De verzoekende partij betwist in haar wederantwoordnota dat het verzoekschrift geen 

voldoende en duidelijke omschrijvingen van de geschonden geachte regelgeving of beginselen 

van behoorlijk bestuur bevat. Ze geeft een opsomming van voorbeelden waaruit het tegendeel 

blijkt. Zo vestigt de verzoekende partij de aandacht op de herhaaldelijk geuite kritiek in het 

verzoekschrift op de gebrekkige motivering in de bestreden beslissing dat “een gedeeld 
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gebruik met voetgangers verantwoord is” wegens “het beperkt aantal te verwachten 

voetgangers”. Dat antwoord op de bezwaren steunt niet op verkeerstellingen van het huidige 

aantal voetgangers noch enige duiding van de verwachting van het toekomstige aantal, wat 

van “een gebrekkige motivatie” en “onzorgvuldig bestuur” getuigt. De verzoekende partij brengt 

haar kritiek op de onduidelijkheid over de concrete invulling van de netto gebruiksruimte van 

de tunnels in herinnering. Ze wijst ook nog op de wijziging van het tweerichtings- naar 

eenrichtingsfietspad. Die wijziging werd niet in de aanvraag opgenomen en is relevant voor de 

beoordeling van de goede ruimtelijke ordening. Uit de aanvraag zelf blijkt de relevantie van het 

tweerichtingsfietspad. 

 

Ten gronde dupliceert de verzoekende partij: 

 

“… 

1. Afgeleverde adviezen 

 

Onder punt 8 van de antwoordnota van het Vlaamse Gewest wordt gesteld dat alle afgeleverde 

adviezen (voorwaardelijk) gunstig zijn. De verzoekende partij betwist deze vaststelling en 

verwijst hiervoor naar het zogenaamde gunstig advies van de kwaliteitsadviseur dat van 

doorslaggevende aard is. 

 

Het gunstig advies van de kwaliteitsadviseur is gesteund op een aantal vaststellingen die 

flagrant in tegenstrijd zijn met de plannen zoals neergelegd in de vergunningsaanvraag of die 

gewijzigd werden nog voor het openbaar onderzoek over de vergunningsaanvraag maar niet 

vermeld werden in de aanvraag die ter inzage lag. Deze handelswijze getuigt niet van behoorlijk 

bestuur en vormt een grond om de beslissing tot vergunning te vernietigen aangezien minstens 

het advies van de kwaliteitsadviseur gesteund is op eerdere plannen die afwijken van deze in 

de vergunningsaanvraag of waarvan beslist is ze niet uit te voeren zonder vermelding hiervan 

in de aanvraag zelf. 

 

a) Zoals vermeld onder punt 11.1. in het verzoekschrift van de verzoekende partij geeft de 

kwaliteitsadviseur een gunstig advies omdat hij uitgaat van “aparte voetgangerszones 

in de tunnels”. In de vergunningsaanvraag zijn er tegenstrijdige vermeldingen over 

scheiding of menging van voetgangers en fietsers in de tunnels (zie onder punt 11.2 

van het verzoekschrift tot vernietiging van verzoekende partij), maar in de weerlegging 

van de bezwaarschriften n.a.v. het openbaar onderzoek over de vergunningsaanvraag 

wordt door de verwerende partij gesteld dat de menging van voetgangers en fietsers 

overal voorzien is. Ook in de antwoordnota van 091121 bevestigt de verwerende partij 

onder punt 31 dat de gemengde afwikkeling van fietsers en voetgangers in de tunnels 

voorzien is. De conclusie van de verwerende partij onder punt 31 dat “een feitelijke 
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scheiding niet geadviseerd werd” houdt geen rekening met het advies van de 

kwaliteitsadviseur dat uitgaat van aparte voetgangerszones in de tunnels”. Aangezien 

het na het openbaar onderzoek met de toelichtingen door de verweerder duidelijk is 

geworden dat er sprake is van “menging” in de tunnels, valt de reden weg waarom de 

kwaliteitsadviseur een gunstig advies gegeven heeft aangezien hij uitgaat van 

scheiding in de tunnels. In haar verwijzing onder punt 31 citeert de verwerende partij 

onvolledig de uitspraak hierover door de kwaliteitsadviseur want deze luidt in 

werkelijkheid als volgt: “In de tunnels worden aparte voetgangerszones voorzien, maar 

voor de rest gebeurt de afwikkeling van fietsers en voetgangers gemengd. Logisch, 

gelet op het beperkt aantal te verwachten voetgangers.” Het “logische” in de laatste zin 

heeft duidelijk betrekking op de bovengrondse menging want een menging in smalle 

tunnels met hellingen is van een andere orde want veel gevaarlijker, zodat de 

kwaliteitsadviseur een gunstig advies gaf met het gegeven van een gescheiden 

afwikkeling in de tunnels. 

b) Het gunstig advies van de kwaliteitsadviseur wordt ook bepaald door de expliciete 

verwijzing naar het tweerichtingsfietspad langs de Martelarenlaan. Zoals vermeld onder 

punt 26 van het verzoekschrift van verzoekende partij besluit de kwaliteitsadviseur: “het 

dubbelrichtingsfietspad over de brug over de Schelde komt hieraan (geen 4de tunnel) 

wel enigszins tegemoet”. Zoals vermeld onder de punten 22,23, 24 en 25 blijkt dat de 

beslissing tot wijziging van het tweerichtingsfietspad naar een eenrichtingsfietspad wel 

degelijk relevant is want dit bepaalt onder andere mee het advies van de 

kwaliteitsadviseur. Zoals vermeld in de voormelde punten van het verzoekschrift kon de 

kwaliteitsadviseur van deze wijziging niet op de hoogte zijn aangezien dit pas beslist 

werd vlak voor het openbaar onderzoek en dit niet eens vermeld werd in de 

vergunningsaanvraag. 

(…) 

4. In rechte, foutieve informatie fietspadenplan 

 

De verweerder stelt dat verzoeker reeds kennis had van de foutieve informatie tijdens het 

openbaar onderzoek. Deze informatie was hem slechts bij toeval gekend door inzage te nemen 

van de verslagen van de CBS. Het bezwaar gaat er echter over dat zonder deze toevallig 

vernomen informatie elke andere persoon die inzage nam tijdens het openbaar onderzoek geen 

kennis had van de gewijzigde plannen wat blijk geeft van onbehoorlijk bestuur zoals hoger 

aangetoond en wat tot nietigverklaring van de bestreden beslissing moet leiden. De nadelen die 

de verzoekende partij zal ondervinden na de herinrichting werd reeds behandeld onder het vorig 

punt dat over het vereiste belang handelt. Vandaar dat de verzoekende partij van oordeel is dat 

het eerste middelonderdeel ontvankelijk is en gegrond. 

 

5. Onvoldoende flankerende maatregelen 
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De verzoekende partij heeft op de opwerpingen van de verweerder reeds uitgebreid geantwoord 

onder de hogervermelde punten 2 c, d en f. 

 

6. De voorgestelde alternatieven 

 

Onder hogervermeld punt 2 b heeft de verzoekende partij reeds geargumenteerd over het 

alternatief van een aangepaste bekabeling om het kruispunt aan de verkeerslichten 

conflictenvrij te maken. Dit werd door de aanvrager zonder enige onderbouwing naar kostprijs 

afgewezen. Dat wijst op onbehoorlijk bestuur naar zorgvuldigheid en motivering aangezien de 

huidige investering 13 miljoen euro bedraagt en een aanpassing van de bekabeling hiermee 

vergeleken een veel lagere kostprijs zou geven met meer verkeersveiligheid vergeleken met de 

huidige geplande herinrichting. 

 

7. Geen sociale veiligheid 

 

Onder hogervermeld punt 3 c heeft de verzoekende partij de reden van de sociale onveiligheid 

nogmaals vermeld. De verwerende partij beweert dan de voorziene verlichting een sociaal 

onveiligheidgevoel geen kans zal geven. Nochtans is in de wetenschappelijke literatuur over 

verlichte fietstunnels heel wat bewijzen te vinden dat sociale onveiligheid er vaak voorkomt. 

Bovendien herleidt de verwerende partij sociale onveiligheid tot “de tunnelverlichting die in orde 

is”. Sociale veiligheid is zoveel meer. In het Vademecum voor fietsvoorzieningen uit april 2017 

p78 spreekt men onder meer van het voorkomen van het installeren van tunnels in geïsoleerde 

omgevingen en van overzichtelijke tunnelingangen. Het is zeer betwistbaar of de tunnel onder 

de Martelarenlaan hieraan voldoet. ( zie Bijlage 1: Vademecum voor fietsvoorzieningen van de 

Vlaamse Overheid) 

 

8. Andere verkeersconflicten 

 

Onder hogervermeld punt 1 a heeft de verzoekende partij uitgebreid aangetoond dat het gevaar 

op conflicten tussen fietsers en fietsers/voetgangers niet voorkomen zal worden maar eerder te 

verwachten zijn door de beperkte netto verkeersruimte en de menging van fietsers en 

voetgangers in de tunnels. De verwerende partij maakt het tegendeel niet aannemelijk want 

voerde zelfs geen actuele verkeerstellingen uit van fietsers/voetgangers op het kruispunt. 

 

9. Onvoldoende breedte paden en tunnels 

 

Verzoekende partij heeft onder punt 1a op de te verwachten verkeersonveiligheid gewezen na 

de herinrichting en steunt hierbij onder andere op het advies van de kwaliteitsadviseur waarmee 

de aanvrager geen rekening heeft gehouden op het vlak van scheiding voetganger/fietser en 

het tweerichtingsfietspad over de Scheldebrug van en naar Grembergen. 
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10. Extra verplaatsingsproblemen-barrièrevorming 

 

De verzoekende partij verwijst hiervoor naar zijn wederwoord onder punt 1a en 3c. 

…” 

 

Beoordeling door de Raad 

1. 

Artikel 15, 4° van het Procedurebesluit bepaalt dat het verzoekschrift “een uiteenzetting van 

de feiten en de ingeroepen middelen” bevat. Het is een elementaire vereiste van een faire 

rechtsstrijd dat een middel een duidelijke, transparante uiteenzetting bevat van de 

onregelmatigheden waardoor de beslissing aangetast zou zijn. Het laat de tegenpartijen toe 

om zich daartegen te verdedigen en stelt de rechter in staat om de gegrondheid ervan te 

onderzoeken. Vereisen het tegensprekelijke karakter van de schriftelijke procedure en de 

rechten van verdediging van de andere partijen dat de middelen voldoende duidelijk en 

nauwkeurig geformuleerd worden, dan moet de rechter zich aan de andere kant hoeden voor 

formalisme. Het is vereist, maar het volstaat ook, dat de uiteenzetting laat begrijpen welke 

onrechtmatigheden de verwerende partij aangewreven worden, zonder dat de geschonden 

geachte wetsbepalingen of beginselen van behoorlijk bestuur uitdrukkelijk aangeduid moeten 

worden. 

 

Het verzoekschrift kan moeilijk een schoolvoorbeeld van duidelijke, helder uiteengezette 

middelen worden genoemd. Wat de verzoekende partij uiteenzet, laat zich lezen als een lang 

gerekt, weinig gestructureerd betoog waarin feitelijkheden, rechtmatigheidsbezwaren, 

vraagstellingen, beschouwingen over de opportuniteit van bepaalde keuzes en eigen 

voorkeuren elkaar opvolgen of afwisselen. Met elkaar samenhangende en ten dele 

samenvallende grieven worden daarin niet gegroepeerd maar versnipperd weergegeven. 

Meer dan eens verkijkt de verzoekende partij zich in haar betoog ook op het wezen en de 

draagwijdte van een beroep bij de Raad. Dat beroep is geen derde bestuurlijke aanleg waarin 

de aanvraag aan een volledig nieuwe beoordeling, met inbegrip van de opportuniteit, 

onderworpen wordt, maar een rechterlijk beroep dat strekt tot een onderzoek van de objectieve 

rechtmatigheid van de bestreden beslissing. Het is dus niet aan de rechter om te bepalen 

welke van de mogelijke opportuniteitskeuzes de voorkeur moet krijgen. 

 

Het neemt niet weg dat het verzoekschrift ook duidelijk te onderkennen, voor verweer vatbare 

en ontvankelijke wettigheidskritiek aanvoert. Het is duidelijk, of het moet alleszins voor 

eenieder duidelijk zijn, dat de verzoekende partij de degelijkheid van het in artikel 4.3.1, §1, 
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eerste lid, 1°, d) van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening verplicht gestelde onderzoek 

van de verenigbaarheid van de aanvraag met de goede ruimtelijke ordening betwist, in het 

bijzonder de beoordeling van de gevolgen van de vergunde aanvraag voor de zwakke 

weggebruikers. Een kritiek die daarin prominent naar voren komt, is dat met het besluit van 

het college van burgemeester en schepenen van de stad Dendermonde van 7 december 2020 

– geen tweerichtings- maar een enkelrichtingsfietspad aan de westzijde van de Martelarenlaan 

– een essentiële pijler van de aanvraag weggevallen is. Het wordt de verwerende partij 

verweten dat ze de gevolgen van die collegebeslissing niet in overweging genomen heeft en 

niet ingaat op de bezwaren op dat punt in het bezwaarschrift. Dat laat zich lezen als een 

aangevoerde schending van de in artikel 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen opgenomen plicht tot een uitdrukkelijke 

en afdoende motivering. 

 

Onmiskenbaar is ook het bezwaar dat het openbaar onderzoek niet zinvol verlopen is omdat 

de ter inzage gelegde aanvraag nog altijd steunde op het achterhaalde uitgangspunt van een 

tweerichtingsfietspad aan de Martelarenlaan en dus misleidend was. Het laat toe om artikel 23 

van het Omgevingsvergunningsdecreet als geschonden geachte rechtsnorm te identificeren, 

dat in eerste administratieve aanleg van de gewone vergunningsprocedure tot een openbaar 

onderzoek over de aanvraag verplicht. 

 

Van “het beperkt aantal te verwachten voetgangers” waarvan de verwerende partij in de 

bestreden beslissing uitgaat, stelt de verzoekende partij dat het een niet onderbouwde 

aanname is. Daarmee stelt de verzoekende partij dat de bestreden beslissing niet berust op 

feitelijk bestaande, zorgvuldig vastgestelde gegevens, wat de plicht tot materiële motivering 

en het zorgvuldigheidsbeginsel aangaat. 

 

2. 

De bestreden beslissing steunt onder meer op de volgende motivering: 

 

“… 

Het openbaar onderzoek vond plaats van 18 januari 2021 tot 17 februari 2021 in de stad 

Dendermonde. Er werden zeven bezwaarschriften ingediend. De ingediende bezwaarschriften 

kunnen samengevat worden als volgt: 

(…) 

- Het dossier bevat misleidende info. In de motivatienota is er sprake van een 

tweerichtingsfietspad, maar deze werd recent gewijzigd naar een eenrichtingsfietspad. De 

schrapping van het dubbelrichtingsfietspad op de Martelarenkaan zorgt voor misleidende 

en foutieve informatie in het fietspadenplan van het openbaar onderzoek. Dit is een 
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procedurefout. Een dubbelrichtingsfietspad is belangrijk. In de motivatienota staat dat de 

vierde tunnel overbodig is door het voorzien van een dubbelrichtingsfietspad. Ook de 

kwaliteitsadviseur spreekt van een verwarrend plan dat gecompenseerd wordt door het 

dubbelrichtingsfietspad. Een tweerichtingsfietspad maakt de omweg kleiner en de route 

logischer. De omrijfactor verlaagt. Het halveert de hoogtemeters tijdens de klim. Het 

vermindert een gevaarlijke oversteek aan de noordzijde van de brug. De tunnel onder de 

Martelarenlaan is de minst sociaal veilige tunnel. Het plan staat of valt met een 

tweerichtingsfietspad over de Martelarenlaan. 

- Er is sprake van tegenstijdige info. Er zijn onduidelijkheden over de tunnels al dan niet met 

voetpad, het gecombineerd gebruik, de bruikbare breedte, geen vermelding van exacte 

breedtes van voet- en fietspaden en het verslag van een kwaliteitsauditeur. Het is van 

belang om de ruimte voor voetgangers en fietsers af te scheiden. Dit om conflicten te 

vermijden. Er is geen duidelijkheid over de ruimte die elke verkeersstroom krijgt. Er wordt 

verwezen naar andere fietstunnels in Vlaanderen. 

(…) 

- De fietspaden voldoen niet aan de minimumnormen. Er zijn geen metingen die de 

minimumnorm staven. De fietspaden zijn niet toekomstgericht. De minimum breedte voor 

de fietspaden is moeilijk verteerbaar omwille van de veiligheid (snelheidsverschil, moeilijk 

om voorbij te steken), de aanwezigheid van voetgangers, de doorstroming van de fietser. 

(…) 

De bezwaren uit het openbaar onderzoek kunnen als volgt worden beantwoord: 

(…) 

4. Het ondergronds fietsnetwerk sluit aan op alle fiets- en voetpaden aan weerszijden van 

de gewestwegen en aantakkende gemeentewegen. De aansluiting met de fietspaden 

op de Scheldebrug is verzekerd ongeacht de aard van het fietspad over de 

Scheldebrug. De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 

Dendermonde van 7 december 2020 over de wijziging van een tweerichtingsfietspad 

naar een eenrichtingsfietspad is niet relevant voor de beoordeling van de goede 

ruimtelijke ordening. Een wijziging van het statuut zal niet leiden tot een planwijziging 

aangezien de aantakkingen op de bestaande fietspaden verzekerd moet blijven. 

5. De aanvraag bevat alle plannen en documenten conform het normenboek. In de 

bezwaren wordt verwezen naar een doorsnede in de archeologienota. Dergelijke nota 

heeft tot doel de aanwezigheid en de waringstoestand van de archeologische vondsten 

binnen het projectgebied in te schatten. De figuren worden louter informatief verwerkt 

in dit onderzoek. De eigenlijke bouwtechnische plannen geven zeer duidelijk en 

ondubbelzinnig de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen weer. De 

fietstunnels zijn voldoende breed, namelijk 5 m, waardoor een gemengd gebruik fietsers 

en voetgangers verantwoord is. Een gemengde afwikkeling tussen fietsers en 

voetgangers is logisch omwille van het beperkt aantal te verwachten voetgangers. 
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Flankerende maatregelen qua zichtbaarheid, signalisatie en bewegwijzering zijn wel 

noodzakelijk en worden opgelegd in de vergunning. Het bezwaar is deels gegrond. 

(…) 

7. In het vademecum fietsvoorzieningen (versie 2017) staan volgende richtlijnen voor 

fietstunnels: 

(…) 

Deze richtlijnen worden gerespecteerd. Wat betreft de scheiding tussen fietsers en 

voetgangers wordt gewezen op het beperkte aantal te verwachten voetgangers. 

Flankerende maatregelen qua zichtbaarheid, signalisatie en bewegwijzering zijn wel 

noodzakelijk. Een feitelijke scheiding werd niet geadviseerd. 

8. In het bezwaarschrift wordt verwezen naar een tabel in het vademecum 

fietsvoorzieningen (versie 2017) aanbevolen breedtes bij hoge fietsintensiteiten. In het 

vademecum staat letterlijk: ‘De getallen in deze tabel hebben een indicatieve waarde, 

het gaat enkel om aanbevelingen’. (…). De fietspaden voldoen ruim aan de norm wat 

een gemengd gebruik met voetgangers dan ook verantwoord. De hoeveelheid 

voetgangers die hier het kruispunt passeren zijn beperkt in aantal en in concentratie, 

waardoor er geen grote conflicten verwacht worden tussen fietsers en voetgangers 

onderling. 

…” 

 

3. 

De verantwoordingsnota bij de aanvraag van AWV omschrijft het hoofddoel als de verwijdering 

van de gelijkgrondse kruisingen tussen de trage weggebruikers en het gemotoriseerd verkeer 

op de Mechelse Poort door de aanleg van een fietstunnel onder de Martelarenlaan, de 

Noordlaan en de Leopoldlaan. Onder de verantwoording van het gekozen tracé verwijst de 

nota naar het verslag van de gemeentelijke mobiliteitscommissie gedateerd 9 oktober 2015, 

met als vaste leden vertegenwoordigers van de stad Dendermonde, het Departement Mobiliteit 

en Openbare Werken, De Lijn en AWV (stuk 6 van de inventaris van de verzoekende partij). 

Daarin wordt onder meer het voorstel van een dubbelrichtingsfietspad over de Scheldebrug 

richting Grembergen besproken als oplossing van het knelpunt dat fietsers ten gevolge van 

het ontbreken van een vierde tunnel (aan de oostelijke zijde onder de Mechelsesteenweg) in 

de ontworpen herinrichting met drie tunnels moeten omrijden. Als conclusie vermeldt het 

verslag dat de plannen ten behoeve van de aansluiting op een dubbelrichtingsfietspad 

aangepast worden. De bij het verslag gevoegde “argumentatie vanuit de logica van het 

fietsnetwerk” luidt overeenstemmend dat een dubbelrichtingsfietspad aan de westelijke kant 

van de Scheldebrug alle fietsbewegingen zonder omwegen mogelijk maakt. 
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Daarnaast verwijst de verantwoordingsnota naar het als bijlage gevoegde gunstig advies van 

de regionale mobiliteitscommissie (“kwaliteitsadviseur”) van 22 januari 2016. Het advies 

overweegt dat een dubbelrichtingsfietspad over de Schelde enigszins tegemoetkomt aan de 

vaststelling dat er met het voorstel van zuid naar noord drie tunnels genomen moeten worden. 

 

De verantwoordingsnota stelt dat de aanbevelingen uit beide verslagen integraal in de 

aanvraag verwerkt zijn. Onder de beschrijving van het voorwerp van het project in de nota 

maakt AWV zich de beoordeling eigen dat door “het voorzien van een dubbelrichtingsfietspad 

langs de Martelarenlaan” de vierde tunnel – niet haalbaar wegens de nabijheid van een 

spoorweg - “overbodig” is. In de screeningsnota luidt het niet anders. 

 

Geen andere conclusie is daaruit mogelijk dan dat de aansluiting op een tweerichtingsfietspad 

aan de westzijde van de Martelarenlaan een belangrijk uitgangspunt van de aanvraag is, een 

essentieel gegeven in de aanvraag voor de gunstige inschatting van de mobiliteit en de 

veiligheid van fietsers. Ook het voorwaardelijk gunstig advies van de afdeling 

Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP) van het Departement 

Omgeving van 19 maart 2021 gaat uit van de aanleg van het dubbelrichtingsfietspad om de 

onmogelijkheid van een vierde tunnel onder de Mechelsesteenweg “op te vangen”. 

 

Met het collegebesluit van 7 december 2020 om het tweerichtingsfietspad te schrappen, 

vervalt dus een belangrijke premisse waarop de aanvraag berust. Het doet niet ter zake dat 

een aanpassing van het statuut van het fietspad (enkelrichting of dubbelrichting) geen 

vergunning vereist, dat het college van burgemeester en schepenen een op zichzelf staande, 

autonome bevoegdheid uitgeoefend heeft, en dat de verzoekende partij het collegebesluit in 

rechte niet aangevochten heeft. Het heeft evenmin relevantie dat de wijziging van het statuut 

van het fietspad geen planwijziging vereist, zoals de verwerende partij in de bestreden 

beslissing overweegt. Waar het om gaat, is dat AWV als aanvrager uitgegaan is van een 

dubbelrichtingsfietspad. Voor het welslagen van zijn aanvraag, gericht op een verhoogde 

verkeersveiligheid en -doorstroming, rekent AWV erop dat het herinrichtingsproject aan de 

westzijde van de Martelarenlaan aansluit op een tweerichtingsfietspad. Dat uitgangspunt is na 

het collegebesluit van 7 december 2020 niet langer geldig. 

 

Is de verwerende partij niet bevoegd om het collegebesluit van 7 december 2020 ongedaan te 

maken, dan moet ze zich wel beraden over de gevolgen ervan. In het bezwaarschrift dat ze 

(als vertegenwoordiger van de Fietsersbond) ingediend heeft, heeft de verzoekende partij aan 

de hand van citaten uit de voornoemde verslagen van de gemeentelijke en de regionale 

mobiliteitscommissie, en van de verantwoordingsnota, op de relevantie van een 



 

RvVb - 41 

tweerichtingsfietspad als uitgangspunt van de aanvraag gewezen. Ze heeft haar bezwaren 

tegen de gevolgen van de schrapping ervan uiteengezet. In antwoord op de bezwaren 

overweegt de verwerende partij dat “de aansluiting met de fietspaden op de Scheldebrug (…) 

verzekerd (is) ongeacht de aard van het fietspad” en dat het collegebesluit van 7 december 

2020 “niet relevant (is) voor de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening”. De overweging 

dat de aansluiting van het project met het fietspad op de Scheldebrug verzekerd is, komt als 

een nodeloze overweging voor: het tegendeel zou verbazen. Als AWV een welbepaald statuut 

(tweerichting) van een fietspad als uitgangspunt neemt om de aanvaardbaarheid van zijn 

aanvraag te argumenteren, is dat wel degelijk een relevant aandachtspunt voor de beoordeling 

van de goede ruimtelijke ordening. De verwerende partij antwoordt niet of ontwijkend op de 

bezwaren dat die premisse van de aanvraag weggevallen is. 

 

De verwerende partij wordt niet gevolgd waar ze opwerpt dat de verzoekende partij niet van 

enig nadeel doet blijken en geen belang bij de bedoelde kritiek heeft. Uit het inplantingsplan 

blijkt dat vanaf de Oude Vest in de richting van haar woonplaats aan de overzijde van het 

kruispunt de verzoekende partij een omslachtiger traject moet volgen. 

 

4. 

Het ondervindt geen tegenspraak dat tijdens het gevoerde openbaar onderzoek over de 

aanvraag de ten gevolge van het collegebesluit van 7 december 2020 gewijzigde situatie niet 

meegedeeld werd. Daardoor werd een voor de beoordeling van de aanvraag essentieel 

gegeven aan inspraak onttrokken en heeft het openbaar onderzoek geen regelmatig verloop 

gekend. 

 

De verzoekende partij heeft zich in haar bezwaarschrift dan wel rekenschap gegeven van het 

collegebesluit van 7 december 2020, dat is geen reden om te stellen dat ze geen belang heeft 

bij de betwisting van de regelmatigheid van het openbaar onderzoek. Inspraak is een facet 

van het openbaar onderzoek, een ander dat de overheid de nodige inlichtingen en gegevens 

verwerft zodat ze met kennis van zaken een beslissing kan nemen. Het mag niet worden 

uitgesloten dat derden misleid werden en dat de weergave van de juiste actuele toedracht tot 

meer bezwaren geleid had. Het had tot een andere/zwaardere inschatting van de impact van 

de gewijzigde situatie kunnen leiden met als resultaat een beslissing van de verwerende partij 

om de aanvraag van AWV in de gewijzigde omstandigheden niet te vergunnen, wat de 

verzoekende partij nastreeft. Dat de gang van zaken misleidend was, mag overigens blijken 

uit het al vermelde advies van 19 maart 2021 van de afdeling GOP dat uitgaat van een 

dubbelrichtingsfietspad, hoewel die premisse op het tijdstip van het advies al achterhaald was. 
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5. 

De afwijzing van het bezwaar van de verzoekende partij dat de afmetingen van de tunnels te 

beperkt zijn om een gemengd verkeer van fietsers en voetgangers in veilige omstandigheden 

toe te laten, steunt in de bestreden beslissing onder meer op het motief van “het beperkt aantal 

te verwachten voetgangers”. Onder de evaluatie van de bezwaren uit het openbaar onderzoek 

wordt dat tweemaal (nummers 5 en 7) als antwoord gegeven. Ook het bezwaar dat de breedte 

van de fietspaden te gering is, wordt om dezelfde reden van de hand gewezen. Daarin luidt 

het dat het aantal voetgangers dat het kruispunt passeert in aantal en concentratie beperkt is, 

wat een gemengde afwikkeling van fietsers- en voetgangersverkeer verantwoordt (nummer 8). 

 

De verzoekende partij wordt bijgetreden waar ze zich afvraagt waarop de aanname van “het 

beperkt aantal voetgangers” gesteund is. De verwerende noch de tussenkomende partij duidt 

op enige verkeerstellingen die aan de aanname ten grondslag liggen. De tegenwerping dat 

een gescheiden afwikkeling niet geadviseerd werd, doet daar niet aan voorbijgaan. Het advies 

van de kwaliteitsadviseur maakt dan ook wel gewag van “het beperkt aantal te verwachten 

voetgangers”, de vraag blijft waarop die verwachting gesteund is en waarom die nog actueel 

– het advies dateert uit 2016 – is. Waar de tussenkomende partij opwerpt dat de verzoekende 

partij zelf geen cijfermateriaal of stukken bijbrengt, moet er worden opgemerkt dat het in de 

eerste plaats aan de verwerende partij is om te beslissen op grond van zorgvuldig vastgestelde 

gegevens. 

 

6. 

De middelen zijn in de aangegeven mate gegrond. 
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VI. Beslissing 

1. De tussenkomst van het college van burgemeester en schepenen van de stad 

DENDERMONDE is ontvankelijk. 

 

2. De bestreden beslissing wordt vernietigd. 

 

3. De verwerende partij wordt bevolen om een nieuwe beslissing te nemen over de aanvraag 

van het Agentschap Wegen en Verkeer binnen een termijn van vijf maanden te rekenen 

vanaf de dag na de dag van de betekening van dit arrest. 

 

4. De kosten van het beroep, bestaande uit het rolrecht bepaald op 200 euro, komen ten laste 

van de verwerende partij. 

 

5. De kosten van de tussenkomst, bepaald op 100 euro, blijven ten laste van de 

tussenkomende partij. 

 

 

Dit arrest is uitgesproken in zitting van 8 december 2022 door de negende kamer. 

 

 

 

 

De griffier, De voorzitter van de negende kamer, 

Lana VAN BRABANDT Geert DE WOLF 
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