
Gelet op het decreet houdende de gemeentewegen met inwerkingtreding vanaf 1 september 2019;

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;

Gelet op het feit dat de Leenstraat opgenomen is in de atlas der buurtwegen (Chemin 16) en reeds 
een gemeenteweg was voor de komst van de spoorlijn L66 Brugge-Kortrijk en dat de Leenstraat 
ook al die tijd gebruikt geweest is als gemeenteweg;

Gelet op de samenwerkingsovereenkomst tussen het lokaal bestuur Torhout en de NV van publiek 
recht Infrabel (goedgekeurd in de gemeenteraad van 27 januari 2020) betreffende het bouwen van 
een nieuwe onderdoorgang voor fietsers –voetgangers onder de spoorlijn L66 Brugge-Kortrijk - 
kp. 24.160 (Tuinstraat – Lichterveldestraat) en van een nieuwe fietsbrug naast de spoorlijn L66 
Brugge-Kortrijk – kp 23.934 (Tinnenburgstraat) te Torhout;

Overwegende dat deze overeenkomst ook de wederzijdse rechten en plichten van het Lokaal 
bestuur Torhout en Infrabel voor de afschaffing van de overweg OW50 - Leenstraat (L66 - 
kp. 24.941) beschrijft, met name dat het lokaal bestuur Torhout akkoord is dat de OW50 - 
Leenstraat zal afgesloten worden onmiddellijk na het doorlopen van de procedure tot afschaffing 
van de buurtweg Chemin 16 uit de Atlas der Buurtwegen, ter hoogte van de spoorbedding;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28 september 2020 tot voorlopige vaststelling van 
het afschaffen van de gemeenteweg Leenstraat ter hoogte van de spooroverweg;

Gelet op het gunstig advies van de deputatie;

Gelet op de resultaten van het openbaar onderzoek dat liep van 5 oktober tot en met 3 november 
2020;

Overwegende dat er twaalf bezwaren werden ingediend (waarvan 3 van dezelfde persoon) die als 
volgt kunnen worden samengevat:

- De veiligheid fietsers en voetgangers in de Schavelarestraat laat te wensen over (snelheid, 
zwaar vervoer, slechte staat van de weg, geen voetpaden …). Deze straat wordt ook 
alsmaar drukker en er staan veel woningen. Deze straat is aldus geen volwaardig 
alternatief voor het trage wegverkeer indien de overweg in de Leenstraat wordt afgeschaft.

- Er wordt geen rekening gehouden met de doorgang voor fietsers en voetgangers in de 
Leenstraat, wat nu een mooi en veilig alternatief is voor de Schavelarestraat (mogelijke 
oplossing: fiets- en voetgangerstunnel)

- Sluipverkeer zal blijven en zelfs toenemen, maar dan via de Schavelarestraat
- De Leenstraat wordt nu gebruikt als omleidingsweg voor de werken Parkstraat-Bollestraat 

en kan op dit moment niet afgesloten worden;

Overwegende dat de bezwaren als volgt kunnen worden beoordeeld:
- De veiligheid fietsers en voetgangers in de Schavelarestraat laat te wensen over (snelheid, 

zwaar vervoer, slechte staat van de weg, geen voetpaden …). Deze straat wordt ook 
alsmaar drukker en er staan veel woningen. Deze straat is aldus geen volwaardig 
alternatief voor het trage wegverkeer indien de overweg in de Leenstraat wordt afgeschaft.

De bezwaren over de verkeersveiligheid in de Schavelarestraat zijn terecht. Deze straat is 
onveiliger en drukker voor zwakke weggebruikers dan de Leenstraat. Wanneer de overweg aan 
de Leenstraat zou worden afgesloten, biedt de Schavelarestraat op dit moment geen 
volwaardig alternatief. 

- Er wordt geen rekening gehouden met de doorgang voor fietsers en voetgangers in de 
Leenstraat, wat nu een mooi en veilig alternatief is voor de Schavelarestraat (mogelijke 
oplossing: fiets- en voetgangerstunnel)

Het verdwijnen van de overweg aan de Leenstraat, zonder verbinding voor fietsers en 
voetgangers betekent inderdaad een verarming van het fijnmazige netwerk voor fietsers en 
voetgangers en betekent een omrijweg, waardoor het minder interessant wordt om de fiets te 
gebruiken.

- Sluipverkeer zal blijven en zelfs toenemen, maar dan via de Schavelarestraat
Het sluipverkeer zal mogelijks door de grotere omrijfactor een andere route nemen (ofwel via 
de Schavelarestraat, ofwel via Sneppestraat naar de Roeselaarseweg).



- De Leenstraat wordt nu gebruikt als omleidingsweg voor de werken Parkstraat-Bollestraat 
en kan op dit moment niet afgesloten worden

De werken zorgen op dit moment inderdaad voor omleidingsverkeer en geeft een extra functie 
aan de Leenstraat.

Algemeen gezien, worden de bezwaren gegrond geacht;

Gelet op het voorstel van Infrabel om, naar aanleiding van de bezwaren van het openbaar 
onderzoek, de Schavelarestraat op hun kosten verkeersveiliger in te richten door middel van de 
aanleg van fietssuggestiestroken en ofwel wegversmallingen of verkeersdrempels;

Overwegende dat een ander alternatief de aanleg van een fiets- en voetgangerstunnel is in de 
onmiddellijke omgeving van de Leenstraat;

Overwegende dat artikel 4 van het decreet betreffende de gemeentewegen stelt dat bij 
beslissingen over wijzigingen van het gemeentelijk wegennet minimaal rekening wordt gehouden 
met de volgende principes:

1° wijzigingen van het gemeentelijk wegennet staan steeds ten dienste van het algemeen 
belang;
2° een wijziging, verplaatsing of afschaffing van een gemeenteweg is een  
uitzonderingsmaatregel die afdoende wordt gemotiveerd;
3° de verkeersveiligheid en de ontsluiting van aangrenzende percelen worden steeds in acht 
genomen;
4° wijzigingen aan het wegennet worden zo nodig beoordeeld in een 
gemeentegrensoverschrijdend perspectief;
5° bij de afweging voor wijzigingen aan het wegennet wordt rekening gehouden met de 
actuele functie van de gemeenteweg, zonder daarbij de behoeften van de toekomstige 
generaties in het gedrang te brengen. Daarbij worden de ruimtelijke behoeften van de 
verschillende maatschappelijke activiteiten gelijktijdig tegen elkaar afgewogen.

Overwegende dat de bezwaren ontvangen in het openbaar onderzoek duidelijk aangeven dat 
sommige van voorgaande principes geschonden zijn zoals :

- Algemeen belang : gezien de opmerkingen kan besloten worden dat de vraag tot het 
afschaffen van de gemeenteweg Chemin 16 ter hoogte van de spoorovergang vooral 
genomen wordt in het belang van Infrabel en niet in het algemeen belang.

- Uitzonderingsmaatregel, het behouden is de algemene regel indien dit niet kan moet de 
ladder van Lansink toegepast worden : behoud - verplaatsing - opheffing. Infrabel gaat 
meteen voor opheffing van de gemeenteweg er werd geen onderzoek gedaan naar een 
poging tot behoud of verplaatsing van Chemin 16. Door de realisatie van een fiets- en 
voetgangerstunnel kan Chemin 16 behouden of verplaatst worden en heeft de 
gemeenteweg nog steeds een functie voor trage weggebruikers, enkel het gebruik door 
doorgaand gemotoriseerd verkeer wordt hiermee gesupprimeerd. 

- Verkeersveiligheid : uit de bezwaren blijkt duidelijk dat de verkeersveiligheid op de 
aangrenzende straten (m.n. Schavelarestraat en Bollestraat) drastisch zal verminderen. 
Sluipverkeer zal toenemen op deze wegen die niet uitgerust zijn voor zwakke 
weggebruikers.

- Gemeentegrensoverschrijdend : door het afsluiten van diverse overwegen wordt het zwaar 
en landbouwverkeer geleid naar de bestaande alternatieven. De regio rond de spoorlijn L66 
tussen Torhout en Lichtervelde is agrarisch gebied met veel landbouwverplaatsingen. Op 
grondgebied Lichtervelde zijn er geen ontsluitingsmogelijkheden voor zwaar en 
landbouwverkeer over de spoorlijn L66. Het afsluiten van overwegen zal zwaar en 
landbouwverkeer richting Torhout dwingen. 

-  Beoordeling op duurzame ruimtelijke ontwikkeling : aansluiting op de fietssnelweg moet 
mogelijk zijn zowel voor fietsverkeer komende van de fietssnelweg uit de richting 
Kortemark, voor fietsers van de wijk De Goede Herder en voor fietsers komende van 
Lichtervelde. De realisatie van een fiets- en wandeltunnel biedt hiervoor een uitgelezen 
instrument. 

Overwegende dat het duidelijk is dat een afschaffing zonder waardig alternatief niet tegemoet komt 
aan de principes van het decreet houdende de gemeentewegen, dat de realisatie van een fiets- en 
voetgangerstunnel in de onmiddellijke omgeving van de spoorwegovergang Leenstraat het best 
beantwoord aan de principes van het decreet houdende de gemeentewegen gezien het:

- ten dienste staat van het algemeen belang, 



- het beste alternatief is voor de ontsluiting van fietsers en voetgangers in de omgeving,
- het meest verkeersveilige alternatief is,
- het best past binnen een bovengemeentelijke visie rond fietsontsluiting en fietssnelwegen;

Gelet op de doelstellingen vermeld in het meerjarenplan: 
- 4.1.1 en 4.1.2 Realisatie van de fietssnelweg tussen Tuinstraat en Sneppestraat,
- 4.1.6 uitrol van een groene gordel en acties rond fietsplan
- 4.3.1 verder inzetten op verkeersveiligheid;

BESLUIT: «Stemresultaat»

Artikel 1 - Niet akkoord te gaan met het afschaffen van de Leenstraat ter hoogte van de spoorweg 
zoals momenteel voorligt, op basis van de ingediende bezwaren tijdens het openbaar onderzoek 
van de procedure van het decreet gemeentewegen.

Artikel 2 - Een nieuw dossier tot afsluiting van de overweg OW50 - Leenstraat (L66 - kp. 24.941), 
kan overwogen worden, wanneer er eerst een fiets- en voetgangerstunnel wordt gerealiseerd in de 
directe omgeving van de Leenstraat, met een aansluiting op de toekomstige fietssnelwegen, op 
kosten van de aanvrager van de afschaffing van de spoorovergang.


