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Maaseik, 28-08-2019.
Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Maaseik.
Toegevoegd agendapunt volgens artikel 8 van het huishoudelijk reglement.
Betreft: Kinrooiersteenweg (N757)
Motivatie: Afgelopen zomer hebben we allemaal kunnen vaststellen dat de Kinrooiersteenweg van Neeroeteren
naar Kinrooi allesbehalve een veilige weg is. In de kranten krijgt deze weg niet zonder reden de macabere
bijnaam ‘dodenweg’. Iets waar we als gemeente allesbehalve gelukkig mee kunnen zijn. Integendeel. Wat onze
fractie betreft heeft de weg ondertussen meer dan genoeg levens geëist en moet er nu wel echt dringend
doortastende maatregelen genomen worden.
Het eventueel invoeren van trajectcontrole is niet het soort maatregelen dat wij in gedachten hebben. Een dikke
eik is naar onze bescheiden mening ook dodelijk voor mensen die zich wel aan de snelheid houden. Want dat is
natuurlijk de kern van het probleem van de Kinrooiersteenweg: Je hebt daar veel te dikke bomen die veel te
dicht op de rijweg staan. Vlak achter de rij bomen situeert zich een zeer diepe gracht. Ze zorgen ervoor dat
bestuurders ingeval van nood, of overmacht geen uitwijkmogelijkheden hebben. De minste stuurfout heeft grote
gevolgen. En dan hebben we het nog niet eens over de zwakke weggebruikers, want van een echt fietspad is op
deze weg geen sprake. Wie met de fiets deze weg neemt speelt letterlijk met zijn/haar leven.
Zoals jullie weten heeft onze fractie in het verleden al vaker melding gemaakt van deze weg. Tot op heden werd
er niet echt geluisterd naar onze opmerkingen, ik hoop dat jullie gezien de recente ongevallen, misschien toch
eens eindelijk gevolg willen geven aan deze verzuchting.
Besluit:
1. De gemeente zal de bevoegde instanties vragen om in volgorde de bomen te kappen langsheen de
N757 Kinrooiersteenweg, de gracht verder weg te verleggen en een vrijliggend fietspad aanleggen, op
zijn minst aan één zijde van de weg zodoende op elk moment een uitwijkmogelijkheid voorzien is
voor onverwachte situaties. Als referentie de nieuw aangelegde Weertersteenweg.
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