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Nieuwsbrief W.I.T.
Hallo ,

David

We hebben weer enkele laatste weetjes voor u. Veel leesplezier.

FIETSSTRATEN EN SCHOOLROUTEKAARTEN
Onze schepen Celesta Muylle meldt met de nodige trots dat onze gemeente nu ook 'ﬁetsstraten' hee(. In de deelgemeente
Eernegem gaat het over de Daliastraat, Kapelhoek, St. Sebas*aanstraat, E. Coolslaan, J. Boedtslaan en O. Willemstraat. In
de deelgemeente Ichtegem werd de Zeemeeuwstraat tot Fietsstraat omgedoopt.
Een ﬁetsstraat is een straat waar ﬁetsers de belangrijkste weggebruikers zijn, maar waar ook motorvoertuigen zijn toegestaan en waar er speciﬁeke gedragsregels gelden ten aanzien van ﬁetsers. Fietsers
mogen de ganse breedte van de rijbaan (éénrich*ngsverkeer ) of de hel( van de rijbaan langs de rechterzijde ( tweerich*ngsverkeer ) gebruiken. Auto’s mogen de ﬁetsers NIET inhalen en de snelheid mag
nooit hoger liggen dan 30 km / uur.
Daarnaast is onze gemeente ook ingestapt in de 'Octopus Routekaarten'. Hierbij wordt een analyse
gemaakt van de knelpunten in de schoolomgevingen en op de routes van en naar de scholen. Bedoeling
is om met behulp van deze kaarten (en de *ps die er op vermeld staan) op een veilige en duurzame
manier naar school te kunnen gaan.
Alle plannetjes van en met betrekking tot de schoolroutekaarten en de ﬁetsstraten zijn te raadplegen via hp://
www.ichtegem.be/bestuur-a-diensten/mobiliteit.

DOVEN OPENBARE VERLICHTING

Sedert begin oktober wordt de openbare verlich*ng op het volledige grondgebied van de gemeente Ichtegem gedoofd van
maandag- tot donderdagnacht. Deze regeling geldt van 00.00u tot 05.00 uur, inclusief parkings en monumentverlich*ng,
met uitzondering van de verlich*ng langs de N33 (Oostendesteenweg) en langs de
Zedelgemsesteenweg.
Tijdens de weekendnachten op vrijdag, zaterdag en zondag blij( alle openbare verlich*ng gewoon branden.
Op deze manier levert het gemeentebestuur opnieuw een belangrijke inspanning op
het vlak van energiebesparing. Bij de beslissing werd niet over één nacht ijs gegaan.
Zo toonden testperioden in meerdere van onze buurgemeenten aan dat het doven
van de openbare verlich*ng op weeknachten geen merkbare nega*eve impact hee(
op de veiligheid.

Blijf op de hoogte en volg ons via facebook, twier
en website!
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