De ideale straat telt mee(r) in de Borgerhoutse Kroonstraat voor de Vlaamse
fietstelweek _Persbericht 12 september 2015
Naar aanleiding van de eerste Vlaamse fietstelweek telt de ideale straat niet alleen
mee, maar ook meer. Op 17 september tussen 07:30u en 09:00u telt de ideale straat
alle verkeer in de Kroonstraat.
De eerste Vlaamse fietstelweek is een grote actie doorheen Vlaanderen waar de
functionele fietsers in kaart worden gebracht. De ideale straat vindt dit het uitgelezen
moment om naast de fietsers, jonger dan twaalf en ouder dan twaalf, ook de
voetgangers en het gemotoriseerd verkeer te tellen in de Kroonstraat.
De Kroonstraat is een belangrijke as om jonge kinderen naar en van school te
brengen. Sommige kinderen in en rond de Kroonstraat wonen te dicht bij school om al
fietsend naar school te brengen, maar ook zij zijn talrijk aanwezig in Kroonstraat en
zijn dus een substantieel onderdeel van het functioneel verkeer. De ideale straat wil
deze gebruikers ook in kaart brengen voor de Kroonstraat.
De ideale straat gaat tellen ter hoogte van de Erasmusstraat en de van Leentstaat.
Een strategisch gekozen plaats om het gemobiliseerd verkeer te tellen dat niet
afkomstig is uit zijstraten van de Kroonstraat maar bovenlokaal of doorgaand verkeer
is. Hiermee wilt de ideale straat duidelijk in kaart brengen dat de Kroonstraat, als
bewonersstraat, teveel gebruikt wordt als verbindingsstraat voor alle verkeer en er
geen keuze gemaakt wordt voor de sociale functie van de straat. Geen keuze maken is
in principe de rode loper uitrollen voor gemobiliseerd doorgaand verkeer.

De data van de tellingen van de fietsers, worden overhandigd aan de organisatie van
de eerste Vlaamse fietstelweek, onze eigen data wordt overhandigd aan het
stadbestuur met de uitdrukkelijke vraag om in de Kroonstraat de rode loper uit te
rollen voor fietsers en het doorgaand gemobiliseerd verkeer drastisch te verminderen.
Om alles rond te krijgen en goede data te verkrijgen zoekt de ideale straat nog
vrijwilligers. Opgeven kan, voor 15 september, via info@deidealestraat.be.
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