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Fietssnelwegen op oude spoorlijnen - Overleg
In De Morgen van 15 juli jl. (p. 13) konden we vernemen dat enkele parlementsleden
binnenkort een resolutie zullen indienen omtrent het vrijgeven van oude spoorlijnen om
er fietssnelwegen van te maken.
De Fietsersbond juicht dit toe maar voegt er meteen ook aan toe dat dit plan zonder
bijkomende investeringen dode letter zal blijven. Volgens de Fietsersbond wordt er
nauwelijks genoeg geïnvesteerd door Vlaanderen om de bestaande doelstellingen te
halen, laat staan deze bijkomende doelstelling. Jaarlijk zou er volgens hen 300 miljoen
euro nodig zijn om de bestaande doelstellingen te halen, terwijl Vlaanderen op dit
moment slechts 100 miljoen euro per jaar investeert in fietspaden.
Nu dit plan op tafel komt en aangezien er binnenkort een nieuwe beheersovereenkomst
wordt gesloten tussen de federale regering en Infrabel, had ik graag van de minister
vernomen of er reeds overleg heeft plaatsgevonden tussen Infrabel of eventueel de
federale overheid en de minister, omtrent het vrijgeven van oude spoorlijnen voor het
aanleggen van fietssnelwegen.
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BEN WEYTS
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Het overleg met de gedelegeerd bestuurder van Infrabel heeft in juni plaatsgevonden.
Het ter beschikking stellen van oude spoorlijnen of tracés langs bestaande spoorlijnen,
voor de aanleg van fietssnelwegen, is daar effectief besproken.
Uit dit overleg is gebleken dat er voor elke buiten dienst gestelde spoorlijn door Infrabel
eerst dient nagegaan te worden of zij wel degelijk alle eigendomsrechten heeft over deze
historische spoorlijnen.

Infrabel heeft de volledige medewerking bij de uitvoering van het programma voor de
aanleg van fietssnelwegen beloofd. Er is mij toegezegd dat binnen Infrabel een uniek
aanspreekpunt is aangeduid voor het Vlaams Gewest teneinde op ambtelijk niveau te
kunnen samenwerken.

