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2018_MV_00139 Mondelinge vraag van raadslid Kurt Van Noten: Te veel gelijktijdige 
wegenwerken?
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Tijdstip van indienen: 

20 oktober 2018 11:41

Toelichting:

Er vinden momenteel op heel wat plaatsen wegenwerken plaats, waardoor de verkeersafwikkeling als 
het ware een uitdaging geworden is en men behoorlijk wat geduld moet oefenen om te geraken waar 
men wil geraken. Er wordt immers gewerkt in de Bist, de Marcel De Backerstraat en Isabellalei, de 
Statiestraat en de Driehoekstraat. Door met name de onderbreking van Bist en Driehoekstraat en in 
mindere mate Statiestraat moet het verkeer een andere weg volgen, voornamelijk langs de toch al 
drukke Kapelsesteenweg en Veltwijcklaan. In de Veltwijcklaan veroorzaakt dat, vooral in de spits, een 
file bijna vanaan het rondpunt met de Bist tot aan de Kapelsesteenweg. Allerminst een lachertje. Ook 
de veiligheid van onze fietsers komt in het gedrang want al die zoekende auto's rijden met vaak veel te 
hoge snelheid door straten zonder fietspad (Jaak Van Haesendonckstraat, Noteschelp, Bund, ...) terwijl 
de Driehoekstraat en Bist wel een fietspad hebben. Ook de bewoners van een aantal straten in 
Mariaburg (met name Leliënlaan, Fortuinstraat, Antverpiastraat) geraken maar moeilijk in of uit hun 
wijk, tenzij met ellenlange omwegen. Daarbij zou de signalisatie soms ook nog eens zeer onduidelijk 
zijn, met situaties als bussen die zich vastrijden en/of straatmeubilair beschadigen tot gevolg.

Het is natuurlijke een goede zaak dat straten heraangelegd worden, zeker als ook de veiligheid van 
fietsers en voetgangers daardoor verbeterd wordt.

De vraag is of al die werken tegelijkertijd moeten gebeuren? Is er een bepaalde reden dat die werken, 
die toch een aantal verkeersassen afsluiten, tegelijkertijd ingepland werden? Kon er niet beter 
afgestemd worden, zodat de werken mekaar zouden afwisselen/opvolgen? Werd er verhoogd 
politietoezicht voorzien of kan dat aangevraagd worden? Gefrustreerde weggebruikers durven bij 
wegenwerken en omleidingen al eens te snel rijden, gevaarlijke maneuvers doen, enz. 

 


