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WAT DOEN HASSELT EN SINT-TRUIDEN
Wat doet het gemeentebestuur in uw stad of dorp voor de fietsers? Waar komen er de volgende jaren nieuwe
fietspaden bij? Wij gingen, geflankeerd door een vertegenwoordiger van de Fietsersbond, langs bij schepen
Rob Beenders (SP.A) in Hasselt en schepen Els Sneijers (Lijst Burgemeester) in Sint-Truiden voor een kriti-
sche kijk op het lokale fietsbeleid. Rudi Smeets, foto’s Yorick Jansens

Twee maanden geleden on-
dertekenden beide partijen
een charter om de verkeers-

problemen in de binnenstad en de
deelgemeenten aan te pakken. 
‘Dankzij de vrijwilligers van de
Fietsersbond hebben wij twintig
extra ogen. Zij hebben ons al diver-
se keren attent gemaakt op knel-
punten, die vaak met een kleine in-
spanning kunnen opgelost wor-
den’, zegt Rob Beenders. 
‘Dat gaat van glas op de fietspaden
en bladeren in de weggoten tot
structurele problemen’, bevestigt

Maarten Vandebroek, voorzitter
van de Hasseltse afdeling van de
Fietsersbond. Een van die grote eu-
vels is de Kunstlaan, waar de fietser
voortdurend uit de ogen moet kij-
ken om niet van zijn rijwiel ge-
maaid te worden door openslaande
portieren. Vlak naast de weg is er
immers een parkeerstrook. 
‘De Kunstlaan werd ingericht vol-
gens een flessenhalsstructuur’,
verklaart Rob Beenders. ‘Zowel ter
hoogte van de Stadsomvaart als
van het Catharinaplein begint een
versmalling, waardoor de fietser
letterlijk in de verdrukking geraakt.
Nochtans is het aantal ongevallen
daar vrijwel nihil, maar dat ligt
vooral aan de voorzichtigheid van
de fietser. Door de nabijheid van
het Virga Jesseziekenhuis, het cul-
tuurcentrum, de Groene Boule-
vard, een woonwijk, enkele bedrij-
ven en scholen is het een heel druk-
ke buurt. Daarom bekijken we hoe
de verkeersstroom kan gereorgani-

seerd worden. Ook de geplande
parkeergarage een beetje verderop
kan het probleem verkleinen.’ 
Rob Beenders wil eveneens de in-
valswegen naar het centrum aan-
pakken. De Koningin Astridlaan,
bijvoorbeeld. ‘Het fietspad loopt
slechts tot aan het Vlaams Huis’,
geeft hij toe. ‘Wij kunnen de situa-
tie echter niet zomaar aanpassen
omdat we vasthangen aan het Spar-
tacusproject, het masterplan van
De Lijn en de NMBS ter bevorde-
ring van het openbaar vervoer in
Limburg. De light rail Maastricht-
Hasselt loopt via de invalswegen.
Pas als het tracé definitief is, kun-
nen we aan de slag. Dat betekent
niet dat we tot dan stilzitten. Dit
jaar worden onder meer de Ste-
voortse en de Lummense Kiezel,
de Wimmertingstraat, de Holrak-
kerstraat en de Banneuxwijk herin-
gericht.’ 
Deze maand wordt het nieuwe mo-
biliteitsplan voorgesteld. Daarin

wordt ruimte gemaakt voor een bo-
venlokale samenwerking met
Genk. ‘Bij mijn weten is het de eer-
ste keer dat in ons land twee steden
samen een verkeersplan maken’,
vermoedt Beenders. ‘Tussen Has-
selt en Genk is er een intens auto-
én fietsverkeer. Het lijkt me dan
ook logisch dat we samen naden-
ken over de manier waarop we het
verkeer veiliger kunnen maken.’ 
Hij voegt er in één adem aan toe dat
plannen niet zaligmakend zijn zo-
lang de mentaliteit van de wegge-
bruiker niet verandert. ‘Voor veel
mensen is ieder excuus goed om de
wagen te nemen. We deden de test
met auto’s waarin een gele bewo-
nerskaart ligt. We stelden al meer-
maals vast dat heel wat wagens met
zo’n vergunning op twee à drie ki-
lometer van het thuisadres gepar-
keerd staan. Voor zo’n verplaatsing
kun je makkelijk de fiets nemen.
Een ander fenomeen is het autoge-
bruik in schoolomgevingen. Veel

ouders negeren zonder gêne het
verkeersreglement en parkeren op
het trottoir of rijden achteruit in
een straat met eenrichtingsver-
keer.’ 
‘Liefst van al zouden ze hun kind
op de speelplaats laten instappen.
Daarom sturen we steeds vaker en-

Stadsbestuur en Fietsersbond werken samen aan een
fietsvriendelijk Hasselt

‘We hebben nu 
twintig extra ogen’
Dankzij Steve Stevaert kreeg
Hasselt het imago van autolu-
we en fietsvriendelijke stad.
Zijn partijgenoot Rob Been-
ders, schepen van Mobiliteit,
wil dat zo houden en werkt
daarom nauw samen met de
Fietsersbond. 

Sint-Truiden werd jarenlang be-
schouwd als een eldorado voor
foutparkeerders. Het gerucht ging
dat boetebonnetjes op eenvoudig
verzoek verticaal werden geklas-
seerd. Het gevolg daarvan was dat
het centrum almaar meer autotra-
fiek te verwerken kreeg en dat de
fietser steeds vaker werd wegge-
drukt. Door het groeiende winkel-
aanbod en toerisme is de situatie
niet verbeterd, integendeel. 

‘Een bijkomend probleem is het
grote aantal wagens dat zomaar
een ritje op en rond de Grote Markt
komt maken’, zegt mobiliteit-
sambtenaar Johan Vangeffelen.
‘Volgens tellingen van een aantal
jaren geleden passeerde dertig
procent van alle chauffeurs alleen
maar om te zien en gezien te wor-
den. Bovendien is de parking soms
voor 120 tot 130 procent bezet en
wordt de rijrichting niet duidelijk
genoeg aangegeven. Daardoor is
het voor fietsers en voetgangers
moeilijk om hun weg te vinden,
bijvoorbeeld als ze de Grote Markt
gebruiken om van de Luikerstraat
naar de Stapelstraat te gaan.’ 
Schepen van Verkeer Els Sneijers
erkent het probleem en zoekt naar
oplossingen. ‘Op termijn willen we
het centrum autoluw maken, maar
dat vergt veel overleg’, beseft ze.

‘We moeten ook rekening houden
met de belangen van de midden-
stand. In een eerste fase willen we
tien parkeerplaatsen wegnemen.
Als de mensen zien dat de Grote
Markt altijd bezet is, zullen ze
vlugger aan de rand parkeergele-
genheid zoeken. De autobestuur-
ders moeten een mentale klik ma-
ken. De Veemarkt ligt op vijfhon-
derd meter en telt zevenhonderd
parkeerplaatsen, maar die zijn
nooit allemaal bezet.’ 
Buiten het centrum zijn vooral de
Naamsesteenweg (N80) en de Lui-
kersteenweg (N3e) een dagelijkse
bron van gevaar en ergernis. ‘Het
fietspad naast de Luikersteenweg
wordt door zijn wasbordstructuur
wel eens de weg van de zwanger-
schapsonderbreking genoemd’,
zegt Marc Daenen. ‘De fietser
wordt door het oneffen oppervlak

‘Fietsers en voetgangers moeten
weer baas worden eigen stad’,
zegt Marc Daenen van de Fiet-
sersbond van Sint-Truiden. Het
stadsbestuur heeft daar oren
naar en zoekt naar mogelijkhe-
den om de dominantie van het
autoverkeer te verminderen. 

‘We willen het centrum autoluw maken’

Schepen Els Sneijers, op de foto naast Marc Daenen (Fietsersbond) en
mobiliteitsambtenaar Johan Vangeffelen: ‘De Veemarkt ligt op
vijfhonderd meter van de Grote Markt en telt zevenhonderd
parkeerplaatsen, maar die zijn nooit allemaal bezet.’ ©Yorick Jansens

Grote Markt een van de knelpunten voor fietsers en wandelaars in Sint-Truiden


