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‘Het was gisterenavond 

na de gemeenteraad 

een fijne ervaring om 

met de collega's naar 

huis te fietsen: de wind 

zat in onze rug, kletsnat 

door de regen, maar 

een ontspannen 

thuiskomst!” 

Een fietsparking aan het stadhuis voor de leden van de Gemeenteraad 

Wat stond er op het 

programma? 

 
Voor de gelegenheid nodigde 

ik de gemeenteraadsleden 

uit om samen met de fiets 

naar de gemeenteraad te 

komen.  

 

 

 

 

 

Fietsende gemeenteraad 

IOK heeft alle 29 Kempense 

burgemeesters uitgedaagd om 

één week zoveel mogelijk 

verplaatsingen met de fiets te 

doen. Die uitdaging ga ik aan! 

In de week van 31 augustus tot 

en met 4 september kan u me 

al fietsend tegenkomen in 

Hoogstraten.  

In die week zet ik zoveel 

mogelijk duurzame 

verplaatsingen in de kijker. Doet 

u met me mee? 

De aftrap gaf ik samen met de 

leden van de gemeenteraad.  

Ik nodigde hen uit om samen 

met de fiets naar de raadszitting 

te komen. Ik was dan ook blij 

met de talrijke opkomst en het 

leverde ons een leuke foto op. 

Onze technische dienst plaatste 

een fietsparking, zodat 

iedereen zijn fiets veilig kon 

wegzetten. Na afloop reden we 

in de gietende regen naar huis. 

Kletsnat, maar ontspannen thuis 

gekomen!  

Mijn gevoel vandaag: Hoogstraten fietst!  

In het beleidsplan van Hoogstraten hebben we acties opgenomen 

rond duurzaam vervoer en verkeersveiligheid. Deze week biedt ons 

de kans om duidelijk maken dat we het menen. Zo hebben we in 

het beleidsplan de doelstelling ‘de veiligheid en het 

veiligheidsgevoel verhogen’ opgenomen. Op de Vrijheid plaatsten 

we al extra fietsenstallingen. Daar willen we in het openbaar domein 

oog voor hebben. De komende week breng ik het recreatieve 

weggebruik, het woon-werkverkeer en schoolverkeer onder de 

aandacht.  

 

Laptop, nota’s, … een goede fietstas 

maakt het makkelijker! 

FIETSDAGBOEK TINNE ROMBOUTS 



      

 

 

Maandag 31 augustus 2015 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FIETSDAGBOEK TINNE ROMBOUTS 

Mijn fietsweek startte geweldig. 

De zon was van de partij en 

deze ochtend wachtten enkele 

linedancers me op aan de kerk 

in Minderhout. Daar vertrok 

onze fietspool richting het 

Lokaal Dienstencentrum (LDC).  

De linedancers zijn recreatieve 

fietsers. Tijdens onze fietstocht 

praatten we over het gebruik 

van de fiets in Hoogstraten. Het 

is echt een sociaal gebeuren en 

bovendien nog gezond ook.   

 

Alles loopt op wieltjes in Hoogstraten  

Ik mocht met hen nog een 

dansje doen. Moeilijker dan 

fietsen, al die danspasjes… 

Ik zette koers richting het 

stadhuis. Want de leden van 

het schepencollege waren 

uitgenodigd om ook met de 

fiets te komen. Als de 

gemeenteraad dat kan, dan 

moeten zijn dat ook kunnen! 

Maar ook zij laten zich niet 

kennen en meldden zich mooi 

op tijd met de fiets op het 

stadhuis. 

‘Fietsen is gemakkelijk in 

te passen in dagelijkse 

activiteiten. Een bezoek 

aan vrienden, een rit naar 

de winkel. Bovendien is 

het een sociaal 

gebeuren’. 

 

 

 

 

 

Een ontspannen fietstochtje met de linedancers naar het Lokaal Dienstencentrum. 

Ze zijn de pioniers in het dienstencentrum en dansen er al sinds de startdag.  

Wat stond er op het 

programma ? 

 
• 8u00 vertrek thuis  

• 8u30 fietspool met de 

linedancers in Minderhout 

richting LDC 

• 12u45 verwelkomen van de 

collega’s uit het college die 

voor de gelegenheid met 

de fiets naar het stadhuis 

komen. 

• 19u30 thuiskomst, kletsnat 

maar ontspannen 

 

= TOTAAL 20 km 

= 3,7 KG MINDER CO2  

Mijn gevoel vandaag: fietsen zorgt voor ontspanning 

Hoogstraten telt zes deeldorpen en dat zorgt voor een zeer 

uitgestrekte oppervlakte van 105 km2. Dat voelde ik meteen toen ik 

van Meerle naar Minderhout fietste. Onze gemeente telt heel wat 

kilometers fietspad en verschillende fietsroutes. Daarmee willen we 

recreatieve fietsers voldoende aanbod bieden en stimuleren om te 

fietsen. Vandaag merkte ik dat fietsen een heel sociaal gebeuren is. 

Onderweg kwam ik toevallig Piet en later Peter tegen. Fijn, want het 

was lang geleden dat ik beide gezien had. Zo zie je dat er veel 

voordelen zijn aan fietsen. We besparen benzine en CO2! We 

bewegen en komen bekenden tegen!    

De fietstocht naar het stadhuis zorgde 

voor een ontspannen sfeer op het 

Schepencollege.  



      

 

Dinsdag 1 september 2015 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

‘Met de fiets naar 

school gaan vinden 

mijn dochters 

geweldig. Dit moeten 

we vaker doen! Maar 

ik kan wel extra ogen 

gebruiken om alles in 

de gaten te houden.” 

Nieuwe spandoeken met fietsende kinderen in het straatbeeld maken chauffeurs attent 

op het belang van veiligheid voor het schoolverkeer.   

Wat stond er op het 

programma op dinsdag 

1 september? 

 
• 8u15u de kids naar school 

brengen 

•Intussen vergaderingen en 

afspraken op het stadhuis 

• 16u30 de kids afhalen van 

de kinderopvang 

• 19u00 feestelijke opening 

IKO-schooljaar (50 jaar IKO) 

• 21u30 Licht aan en met 

fluovest naar huis 

 

= TOTAAL 46 km 

= 8,7 KG MINDER CO2  

 

 

 

FIETSDAGBOEK TINNE ROMBOUTS 

1 September… Vandaag fiets ik 

met mijn twee dochters naar 

school.  We vertrekken in de 

regen, maar we laten ons niet 

ontmoedigen. Ze zijn extra blij 

dat we met de fiets gaan 

vandaag.  Helmpjes op en 

voeten op de trappers!  Straks 

haal ik ze weer op bij Stekel- 

bees. Ik ben benieuwd naar de 

verhalen over hun nieuwe klas. 

En Lore die naar het eerste 

leerjaar gaat! 

Ik fietste verder  naar het 

stadhuis, een tocht van 10 km. 

De eerste schooldag …  

Er stonden verschillende 

afspraken op de agenda, o.a. 

over de begroting 2016. ‘s 

Avonds had ik een dubbele 

boeking : feestelijke opening 

van het IKO schooljaar en een 

korte VOKA- vergadering op de 

transportzone. Meestal probeer 

ik dan beide te halen, maar 

met de fiets is dit onmogelijk. 

Dat wordt dus bijpraten met 

schepenen en diensten…  

Toch nog 46 km in de benen, 

die dat duidelijk gevoeld 

hebben! 

 
Mijn gevoel vandaag: kinderen fietsen graag mee!   

De school van mijn kindjes is  2,5 km ver. In principe goed te doen. 

Toch heb je meer dan twee ogen nodig om alles in de gaten te 

houden als je met fietsende kinderen op pad bent. Het 

stadsbestuur besteedt dan ook veel aandacht aan 

verkeersveiligheid. Dit jaar lieten we bijvoorbeeld nieuwe 

spandoeken maken om chauffeurs attent te maken op fietsende 

kinderen. Iedereen draagt verantwoordelijkheid in het verkeer.  

Met verschillende afspraken verspreid in Hoogstraten, moet ik meer 

dan anders rekening houden met de reistijd. Goed voor de 

conditie, maar af en toe beperkt dit wel de afspraken in mijn 

agenda. 

 
 

Eerst rustig naar huis fietsen, dan 

luisteren naar alle verhalen over de 

eerste schooldag! 



      

 

Woensdag 2 september 2015 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FIETSDAGBOEK TINNE ROMBOUTS 

‘De treinrit geeft me 

tijd om dingen te 

doen die ik in de auto 

niet kan doen’ 

 

Voor langere afstanden biedt het openbaar vervoer de kans om nog wat te lezen of 

te mailen onderweg. 

Wat stond er op het 

programma? 
• 7u fiets naar Meerle 

• 7u15 bus-trein-wandelen 

• 9u45 afspraken en commissie 

in Brussel 

• 13u50 wandelen-trein-tram-

wandelen 

• 15u00 afspraak in Antwerpen 

• 16u40 tram - bus 

• 18u00 werken op het stadhuis 

• 18u55 bus van Hoogstraten 

naar Meerle 

• 19u15 te vroeg dus bezoek 

kerkhof, schoolsite 

• 20u00 afspraak Meerle 

• 23u00 met de fiets naar huis 

 

= TOTAAL 197 KM (2 x 98,6) 

= 36,k KG CO2 MINDER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIETSDAGBOEK TINNE ROMBOUTS 

Vandaag was het Brusseldag. 

Naast burgemeester ben ik ook 

volksvertegenwoordiger in het 

Vlaams parlement.  De commissie 

landbouw was met spoed 

samengeroepen door de crisis in 

de voedselprijzen. Daarnaast 

stonden nog twee andere 

afspraken op de agenda.  

’s Morgens sprong ik de fiets op 

richting Meerle kerk. Met de bus 

naar het station en dan met de 

trein richting Brussel-Centraal om 

dan te voet naar het parlement 

te wandelen. Een rit van iets meer 

dan 2,5 uur. In de namiddag had 

ik nog een afspraak in 

Met het openbaar vervoer naar Brussel 

Antwerpen. Dus : wandelen, 

trein, tram, wandelen en ik was 

op mijn bestemming. Na de 

vergadering was de trein net 

vertrokken. Dus stapte ik terug de 

tram en dan de bus op. Even 

binnen springen op het stadhuis 

om dan met de bus naar Meerle 

te reizen voor een 

avondvergadering. 

Openbaar vervoer is altijd een 

beetje reizen, zegt men. Wat een 

gepuzzel om overal te geraken. 

Gelukkig bestaan www.nmbs.be 

en de app van google maps! 

Gek toch hoe afhankelijk we 

geworden zijn van onze GSM. 

Mijn gevoel vandaag: kan pendelen vlotter? Ik moet toegeven dat het een hele onderneming was om met het 

openbaar vervoer in Brussel, Antwerpen en ook weer terug te geraken. 

Ondanks de zoektocht naar het beste vervoersmiddel, vele 

overstappen, het wachten en de lange reistijden, kon ik tussendoor 

rustig wat dossiers te lezen en mails te beantwoorden.  Het openbaar 

vervoer is wennen, maar heeft ook zo zijn voordelen!  

Blijven investeren in duurzaam, openbaar vervoer is een noodzaak! Zo 

is er in Hoogstraten sinds 1 september om het uur een bus naar Meerle. 

Maar er zijn nog uitdagingen die liever gisteren dan vandaag een 

oplossing vragen. Denk maar aan Meersel-Dreef en Wortel Kolonie. Het 

blijft alleszins op onze overlegagenda met De Lijn staan! 

 
Er zijn nog uitdagingen die op onze 

overlegagenda blijven staan! 

http://www.nmbs.be/


      

 

 

Donderdag 3 september 2015 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FIETSDAGBOEK TINNE ROMBOUTS 

 

‘Samen met de  bedrijven 

in Hoogstraten werken we 

aan een duurzame 

mobiliteit.’ 

 

Samen met Rony Bols, voorzitter van de adviesraad lokale economie, vroeg ik de bedrijven 

op het industrieterrein deel te nemen aan de Car Free Day. 

Wat stond er op het 

programma op 

donderdag 3 september 

 
• 8u00 vertrek thuis 

• 9u00 bedrijfsbezoeken op 

de tandem met Rony Bols 

•10u30 bedrijfsbezoeken op 

de tandem met Patrick Melis 

• 12u30 persontmoeting op 

de transportzone over het 

afvalproject LIFT  

•13u Studiedag LIFT in De 

Mosten 

•15u30 afspraken stadhuis 

•19u30 terug de fiets op 

• 20u Infoavond De Klimtoren 

 

= TOTAAL 52 km 

= 9,9 KG MINDER CO2  

 

 

FIETSDAGBOEK TINNE ROMBOUTS 

Vandaag zat ik op de tandem met 

Rony Bols (Eribel) en Patrick Melis 

(Standaard). Samen fietsten we 

naar de bedrijven om aandacht te 

vragen voor de Car Free Day op 17 

september.  

Op de Kluis werden we hartelijk 

ontvangen bij Verkooijen, Gebr. 

Geens, Hyplast en Veiling 

Hoogstraten. Rony vertelde me 

onderweg dat hij toevallig ook net 

besloten heeft om vaker de fiets te 

nemen naar het werk en een 

fietsbeleid wil uitrollen binnen zijn 

bedrijf. En van het één komt het 

ander… Tijdens de bezoekjes werd 

dadelijk duidelijk dat de goesting 

groot is om verder te gaan dan 

enkel de Car Free Day. Hoe kunnen 

Car free day promoten 
we samen met het bestuur werken 

aan een duurzamere mobiliteit op 

het industrieterrein, wat kunnen we 

als bedrijven zelf doen,… Boeiende 

ideeën kwamen spontaan!  

Op de Vrijheid bezocht ik samen 

met Patrick het Klein Seminarie, 

Houthandel Janssens en Janssens 

en Delhaize Hoogstraten.  Het 

enthousiasme werkt aanstekelijk. De 

Car Free Day wordt een succes! 

‘s Middags was het sprinten naar de 

transportzone voor de 

persontmoeting en studiedag over  

LIFT. Gelukkig kon ik nu de 

elektrische fiets gebruiken.  Heel 

handig, die ondersteuning, als je 

tegen 25km/u wil blijven fietsen met 

tegenwind en regen! 

Mijn gevoel vandaag: duurzaamheidsgevoel neemt toe 

Woon-werkverkeer neemt een groot aandeel in op onze wegen. De 

bedrijven die ik vandaag bezocht, beseffen dit en willen mee actie nemen. 

We laten dit niet koud worden: we gaan snel weer aan tafel zitten voor 

een gezamenlijke aanpak om werknemers volwaardige alternatieven te 

bieden.  En die zijn er! Vandaag probeerde ik bijvoorbeeld de elektrische 

fiets. Dit is voor langere afstanden een perfect alternatief voor de wagen. 

Het tijdperk dat de elektrische fiets is voorbestemd voor ouderen, is 

afgelopen. Het is een perfect alternatief voor alle leeftijden om bv. het 

woon-werkverkeer te overbruggen.  

Trouwens, de tandem was ook gezellig! 

 

 
 

Patrick Melis, voorzitter van UNIZO 

Hoogstraten, zet zijn schouders onder 

mobiliteitscampagnes Car Free Day 

en Met Belgerinkel naar de Winkel 



      

 

 

Vrijdag 4 september 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Kinderen kennen 

heel goed de 

pluspunten van meer 

fietsen : het is 

gezond, veiliger en 

het zorgt voor minder 

CO2!’ 

 

Veel stappende en fietsende kinderen in Meerle! Elke eerste week van de 

maand houdt de school een autoluwe schooldag. Dat mist zijn effect niet. 

Wat stond er op het 

programma op vrijdag 4 

september 

 
 8u30 afspraak in De 

Klimtoren 

 10u30 vergadering 

bouwwerf Sportoase 

 12u30 stadhuis: dossiers 

 14u30 bezoek aan VITO voor 

fietscontrole met de politie 

 16u00 stadhuis: dossiers en 

afspraken 

 20u00 stadhuis: overleg 

jeugdverenigingen 

 21u30 Trip naar huis! 

 

= TOTAAL 24.4 km 

= 4.5 KG MINDER CO2  

 

 

 

 

 

Ook vandaag breng ik de kindjes met 

de fiets naar school, maar ik blijf er 

ook even hangen. De Klimtoren houdt 

immers elke maand een autoluwe 

schooldag. Knap! Het stadsbestuur 

trakteert vandaag alle kindjes op een 

appel om ze aan te sporen om verder 

te stappen en fietsen. Op 18 /09  doet 

de school nog een extra keertje mee 

met de Strapdag, samen met o.a. ‘t 

Dreefke, de Gemeenteschool en het 

Klein Seminarie.  

In de namiddag bezoek ik VITO. Zij 

nemen weer deel aan de 

fietscontrole die de politie organiseert 

in de week van de verkeersveiligheid. 

Hoogstraatse scholen stimuleren fietsverkeer 

Samen met de politie controleerde ik 

de fietsen van 160 kinderen uit het 3de 

en 4de technische. We wezen de 

kinderen op de gevaren van een 

kapot licht, maar deelden ook een 

pluim uit aan wie in orde was.  

Het is voor je eigen veiligheid 

ongelofelijk belangrijk dat je fiets in 

orde is. Ik ben er deze week van 

geschrokken hoeveel mensen (ook 

volwassenen!) zonder licht of 

fluomarkering door het donker fietsen. 

En toch verwachten we dat auto’s 

ons zien?  

Zorg dus dat je (kind) gezien wordt! 

 

 Mijn gevoel vandaag: Hoogstraten fietst!  

Ik merkte dat zowel de lagere als de secundaire scholen al  heel wat 

inspanningen doen om duurzame, veilige mobiliteit in de kijker te zetten. Ook 

de politie organiseert acties en samen maakten we Hoogstraten een beetje 

veiliger. Vanuit het stadsbestuur proberen we hiervoor  de scholen ook de 

komende jaren goed te ondersteunen. Met deze laatste dag kwam een 

einde aan mijn fietsweek. Ik voel de kilometers in de benen, maar het was 

aangenaam en boeiend. Fietsen combineren met mijn drukke agenda is 

geen evidentie. Dagelijks de fiets nemen is niet haalbaar, maar ik heb wel de 

ambitie om af en toe toch een keertje meer de auto te laten staan.  

Ik heb afgelopen week heel wat mensen ontmoet op de fiets en ik heb het 

gevoel dat “de fiets” zeker leeft in Hoogstraten. Volhouden dus! 

Ik kijk alvast uit naar de week van de mobiliteit van 16 tot 22 september 2015. 

Jij doet toch ook mee?! 

FIETSDAGBOEK TINNE ROMBOUTS 

 
 

Hier en daar een kapot licht, maar 

vooral veel pluimen voor fietsen 

die in orde zijn. 


