WA AROM FIETS IK?

Naam Els Roelof
Functie schepen van mobiliteit, duurzaamheid,
milieu, natuur, waterbeleid en jeugd
Gemeente Oostkamp
Aantal fietsen 1 (Mijn oude fiets is onlangs de
studentenfiets van mijn neefje geworden.)
Favoriete fiets Batavus sinds 2007
Fietskilometers per jaar ergens tussen de 3000
en 6000, schat ik

Mooiste fietsrealisatie
De fietsdoorsteek langsheen ons bestuurscentrum Oostcampus! Je kunt geen vergadering
in ons unieke gebouw meemaken zonder
dat er een stroom fietsers voorbijkomt om
via deze veilige doorsteek naar het centrum
te gaan. We hebben een druk centrum
met veel functies (scholen, handelszaken)
en veel meergezinswoningen met actieve
bewoners. Het is de expliciete keuze van het
gemeentebestuur in te zetten op doorsteken
om zo functionele veilige verbindingen voor
fietsers tot stand te brengen. Deze was de
eerste en nu willen we hier resoluut mee
doorgaan.
We werken nu aan een beleidsvisie voor 2030.
Fietsverbindingen en leefbare kernen staan
daar centraal in.
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Ik fiets omdat… het een energieke en
ontspannen manier is om me te verplaatsen.
Je ziet meer als je rondfietst, zowel de etalages
van de winkels als aandachtspunten onderweg,
en je ontmoet meer mensen. Ik ben even
vlug op het gemeentehuis met de fiets (tien
minuutjes trappen) als met de auto, zeker
tijdens de drukke uren ’s morgens en
’s avonds. Geef toe: niks is toch leuker
dan een rij voortkruipende auto’s gezwind
voorbijfietsen. Na een lange vergaderdag of
een avondlijke vergadering kom ik met een fris
hoofd thuis.
Naar mijn kantoor (halftijdse baan nog)
is het dertig minuten fietsen, over een
stuk fietssnelweg langs het kanaal en een
fietsersbrug over de drukke expresweg, waar
ik anders met de auto deel van de drukte
uitmaak.
Er zijn nog veel verplaatsingen die ik wel met
de auto doe of moet doen. Ik voel dat ik een
andere autobestuurder geworden ben, sinds ik
meer fiets.

