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Aan Agentschap Wegen en Verkeer 

Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen 

Virginie Lovelinggebouw 

Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 81 

9000 GENT 

Hansbeke, 15/10/2021 

BETREFT: N437a en N461 – Hansbeke - Julius Nieuwlandweg – veiligheidsaspecten, bewegwijzering  

Bijlage: 3 pagina’s 

 

Geachte mevrouw Pertry, 

Zoals u weet ligt de inrichting van de Julius Nieuwlandweg in Hansbeke ons na aan het hart. Op de 

dorpsraad van 5 oktober 2021 werden een aantal terechte bezorgdheden geuit. Op onze vorige aan u 

gerichte brief van 4/03/2021 ontvingen we uw voorlopig antwoord van dezelfde datum. Ondertussen 

is wel een en ander in goede zin gewijzigd maar er zijn nog pijnpunten. Sommige hebben we al 

eerder aangekaart. U vindt ons overzicht in bijlage. 

Kopie van deze brief gaat ter informatie ook naar Stad Deinze. 
 
Wij zijn uiteraard altijd bereid tot verder overleg en danken u nu reeds voor uw antwoord op onze 
vragen. 
  
Met vriendelijke groeten, 

Namens de kerngroep van Afrit12 Hansbeke 
 
 
Wouter Langeraert     Nele Union     
Secretaris      Voorzitter 
  

http://www.afrit12hansbeke.be/
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BIJLAGE 

 

1. De huidige inrichting van de oversteekplaatsen voor fietsers (en voetgangers) aan de 

Cardijnlaan blijft gevaarlijk, zeker in de spitsuren en in het bijzonder voor fietsers met 

aanhangwagen. 

 

Is een zebrapad aan de Cardijnlaan ondenkbaar? Of laat het statuut van de weg dit niet toe? 

 

2. Kunnen fietsstroken en fietsoversteekplaatsen aan het kruispunt J. Nieuwlandweg – 

Voordestraat aangebracht worden voor wie naar de Voordestraat (oostelijk deel) rijdt? 

 
 

3. Het westelijk deel van de Voordestraat vanaf het kruispunt met de J. Nieuwlandweg blijft 

een gevaarlijk traject, vooral omdat de fietsers in de tegengestelde richting van het 

gemotoriseerd verkeer rijden. Fietsers worden niet naar de rechterzijde van de weg geleid 

aan het kruispunt met Hansbekedorp. 

 

Kan daar een bord D1d (Verplicht rechts aanhouden) voor de fietsers geplaatst worden?  

http://www.afrit12hansbeke.be/
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4. Hansbekedorp wordt nog steeds niet gevonden.  Weggebruikers die van zuid naar noord de 
J. Nieuwlandweg volgen rijden helaas verder richting Bellem-Zomergem zodra zij - al dan niet 
bewust - voorbij de keerrotonde zijn.  
 
Wanneer wordt (eindelijk) een wegwijzer "Hansbeke" geplaatst daar waar de rondweg 
aansluit op de Vaartstraat? 
Kunnen daar ook wegwijzers naar handelszaken in Hansbekedorp geplaatst worden? 

 

5. De E40 wordt niet gemakkelijk gevonden. Aan het kruispunt van de N461 (Merendreestraat) 

met de J. Nieuwlandweg staat nu weliswaar een wegwijzer “E40 via Nevele” maar die brengt 

weggebruikers in verwarring want zij weten dat zij niet in Nevele moeten zijn. 

 

Kan daar een gewone wegwijzer E40 (bord F31) geplaatst worden? 

 

6. Op twee plaatsen staan voorlopige afscheidingen: Aan het kruispunt met de Grote 

Merestraat en in de nabijheid van de Doornbosstraat (zie foto’s).  

 

http://www.afrit12hansbeke.be/
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Wanneer worden deze verwijderd en vervangen door meer passende afsluitingen? 

 
 

 

 
 

7. De Julius Nieuwlandweg is veel drukker dan toen de gewestweg het oude tracé volgde. In 

tegenstelling tot wat de omgevingsvergunning stelde, trekt de weg veel meer en veel zwaarder 

verkeer aan met alle geluidsoverlast van dien.  

 

Doet AWV verkeerstellingen? Worden geluidsmetingen en eventueel geluiddempende 

maatregelen overwogen of laat het statuut van de weg dit niet toe? Gaat het om een lokale of 

om een bovenlokale weg? 

http://www.afrit12hansbeke.be/

