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VOOR FIETSERS? Gevaarlijke plaatsen per gemeente

kele politieagenten op pad. Dat
werkt. We kregen al heel veel posi-
tieve reacties van de directies. Het
rijgedrag van de meeste chauffeurs
verandert volledig als ze een uni-
form zien. Wij durven hopen dat
deze en andere maatregelen op ter-
mijn gaan leiden tot een verhoogd

fietsgebruik. Met de fiets geraak je
in de binnenstad veel sneller op je
bestemming. Ik heb het zelf onder-
vonden. Vroeger kwam ik overal te
laat. (lacht) Dankzij mijn fiets hoef
ik niet meer naar een parkeerplaats
te zoeken, kan ik voor de deur stop-
pen en leef ik gezonder.’

Rob Beenders
en Maarten
Vandebroek
(met ligfiets):
‘Ondanks de
versmalling is
het aantal
ongevallen op
de Kunstlaan
vrijwel nihil,
maar dat ligt
vooral aan de
voorzichtigheid
van de fietser.’
©Yorick Jansens

compleet door elkaar geschud. Bo-
vendien ligt het fietspad vlak naast
de rijweg, waar hoge snelheden
worden gehaald. Op de Naamse-
steenweg is de situatie door het
ontbreken van fietspaden en slech-
te oversteekplaatsen nog erger.’ 
Els Sneijers knikt bevestigend,
maar zegt dat het niet zo eenvou-
dig is om dadelijk voor een oplos-
sing te zorgen. ‘Over de herinrich-
ting van een gewestweg kunnen
wij niet autonoom beslissen. Naast
de Naamsesteenweg worden op
termijn fietspaden aangelegd,
maar we wachten al vier jaar op de
verwerving van de gronden. Dat
moet gebeuren via het ministerie
van Financiën. Intussen maken we
werk van een aantal dossiers die al
een tijdje in de pijplijn zitten. De
stationsbuurt, bijvoorbeeld. Via
een verlenging van de bestaande

fiets- en voetgangerstunnel gaan
we die verbinden met het cen-
trum. Het is ook de bedoeling om
de middeleeuwse vesten uitslui-
tend toegankelijk te maken voor
fietsers en wandelaars.’ 
Johan Vangeffelen heeft een voor-
stel dat in Vlaanderen nog nergens
werd gerealiseerd. ‘Het gaat om
een positieve discriminatie van de
fietser’, preciseert hij. ‘Volgens het
Fietsvademecum van het Vlaams
Gewest moet de fietser zich hou-
den aan dezelfde verkeersregels
als de autobestuurder. Dat bete-
kent onder meer dat hij op de aan-
gegeven plaatsen voorrang moet
verlenen. In ons voorstel heeft de
fietser altijd voorrang. Wij kunnen
die beslissing nemen op lokaal ni-
veau, maar dat gaat natuurlijk niet
zomaar. Zo’n ingreep vereist een
goede communicatie.’ 

ONLINE

Meer op de website
Kent u nog voorbeelden van
goede en slechte fietspaden in
uw gemeente?
Wilt u het Fietspadenrapport
van uw gemeente raadplegen?
Surf naar
www.nieuwsblad.be/fietspad 

s BERINGEN
1 | KORSPELSESTEENWEG Slecht en
hobbelig fietspad vanaf de spoor-
overweg.
2 | MOLENDIJK Smal en slecht fiets-
pad.
3 | RIJSSELSTRAAT Geen fietspad op
de brug over de autosnelweg.
(pbvm)

s DIEPENBEEK
1 | STEENWEG Twee witte lijntjes
moeten de fietser op deze snoei-
drukke weg beschermen. Om de
haverklap is het bobbelen over on-
effenheden, riooldeksels en door
plassen. 
2 | GRENDELBAAN Een van de zwarte
punten in Limburg die haar repu-
tatie alle eer aandoet. 
3 | NIEUWSTRAAT Stukken fietspaden
worden hier aaneengenaaid met
fietspadlege ruimtes. (pdp)

s GENK
1 | EUROPALAAN Voor iedere wegge-
bruiker warme aandacht op de
vernieuwde Europalaan behalve
voor de fietser. Niets is voorzien.
2 | VENNESTRAAT Geen fietspad,
noch suggestiestrook.
3 | WINTERSLAGSTRAAT Fietsers moe-
ten het hier stellen met twee stro-
ken gekleurd beton. (pdp)

s HAM
1 | GERHOEVENSTRAAT Hobbelig, vlak
naast de rijbaan gelegen fietspad.
2 | HEIDESTRAAT-DORPSSTRAAT-KA-
NAALSTRAAT Vlak naast de (drukke)
gewestweg gelegen fietspad.
3 | OLMENSESTEENWEG Vlak naast de
rijbaan gelegen fietspad. (pbvm)

s HASSELT
1 | KONINGIN ASTRIDLAAN Deze oer-
drukke verkeersweg is allesbehal-
ve veilig voor fietsers. Vanaf het
Vlaams Huis tot aan de Kleine Ring
is het ‘eng’ rijden.
2 | RANONKELSTRAAT De erg smalle
Ranonkelstraat, die Kuringen-Hei-
de met het centrum van Kiewit ver-
bindt, is ronduit gevaarlijk.
3 | KEMPISCHE STEENWEG Pukkelpop-
fietsers weten het: het stuk van de
Kempische Steenweg tussen Kie-
wit en de Grote Ring is op vele
plaatsen driewerf pokke. (pdp)

s HERSTAPPE
1 | DORPSSTRAAT De enige straat in
de gemeente heeft... helemaal
geen fietspad. Die straat is boven-
dien erg smal en zeer gevaarlijk. 
s HEUSDEN-ZOLDER
1 | KANAALWEG Als er al een fietspad
is, is het moeilijk berijdbaar.
2 | KOERSELSEBAAN Ter hoogte van
de middengeleiders aan het station
is het fietspad zeer slecht.
3 | STATIONSTRAAT Slikt veel zwaar
verkeer. Een fietspad zou het voor
de zwakke weggebruiker een stuk
veiliger maken.

s HOESELT
1 | STATIONSSTRAAT De suggestiestro-
ken in rode asfalt stoppen aan de
Zapstraat.
2 | GROENSTRAAT Aan de grens met
de Toekomststraat stopt het fiets-
pad, net voor het centrum van de
deelgemeente.
3 | BEUKENLAAN Ter hoogte van de
lagere school is er geen oversteek-
plaats.

s HOUTHALEN-HELCHTEREN
1 | EUROPARKLAAN Onafgebroken
denderen zware vrachtwagens
voorbij. De fietser is onbeschermd.
2 | GROTE BAAN Het fietspad langs de
Grote Baan - levensbedreigend
druk - is oud, vertoont verzakkin-
gen, spleten en oneffenheden.
3 | WEG NAAR ZWARTBERG Een nacht-
merrie voor fietsers. Het enige ver-
weer tegen zwaar verkeer zijn wat
strepen en lijnen op de weg. (pdp)

s KORTESSEM
1 | LEEUWENSTRAAT Het fietspad
stopt aan de grens met Borgloon.
2 | LIEVEHEREBOOMSTRAAT Het mooie
fietspad van de Lievehereboom-
straat houdt op in de Zonneveld-
weg (Wellen).
3 | LEEUWBERGSTRAAT Het fietspad
eindigt 50 m na het kruispunt.

s LEOPOLDSBURG
1 | K.MARIA-LOUISALAAN Hobbelige
en gevaarlijke weg achter het ge-
meentehuis.
2 | HECHTSELSEBAAN Slecht onder-
houden betonnen fietspad tussen
Hechtel en Leopoldsburg zonder
verlichting, hoewel met heel wat
militairen.
3 | KANAALSTRAAT Onveilige fiets-
suggestiestroken en volgens bewo-
ners geen of te weinig controle op
tonnagebeperking. (pbvm)

s MAASMECHELEN
1 | THOMASBOSLAAN Het fietspad
langs weerszijden van de baan ver-
keert in een slechte staat.
2 | LANGSTRAAT Drukke, smalle
doorgangsweg, gevaarlijk voor
fietsers.
3 | RIJKSWEG Het fietspad aan weers-
zijden ligt pal langs de zeer drukke
rijbaan wat gevaarlijk is. (lcm)

s OPGLABBEEK
1 | NIJVERHEIDSLAAN De Nijverheids-
laan, waar veel auto’s en vrachtwa-
gens passeren, is helemaal niet
voorzien van een fietspad voor de
mensen, die met de fiets naar het
werk willen komen.
2 | WEG NAAR OPOETEREN Van het
centrum richting Louwel moeten
de fietsers op het beklinkerd fiets-
pad rijden, dat op een voetpad lijkt
en dat ook schuin afloopt.
3 | WEG OP BREE Vanaf de Oude Kerk-
straat is het fietspad langs de Weg
op Bree weer beklinkerd richting
centrum, waarbij het op een smal
voetpad lijkt. (pmm)

s PEER
1 | KIEZEL OP KLEINE-BROGEL Afgete-
kend fietspad in rode kleur op de
weg langs drukke verbinding.
2 | EKSELSEBAAN Geen fietspad langs
drukke en smalle weg afgezoomd
met bomen.
3 | DEUSTERSTRAAT Gescheiden door
enkel kleine geul, druk gebruikt
door sportende jongeren. (kvh)

s RIEMST
1 | LANGSTRAAT Smalle weg zonder
fietspad, rechte stukken waar hoge
snelheden worden gehaald. Erg
gevaarlijk, dus. 
2 | MERESTRAAT-TOEKOMSTSTRAAT Ie-
dem als hierboven, wel iets breder.
3 | HOEK SMISSTRAAT-MEERSTRAAT
Geen fietspad, zichtbaarheid mini-
maal.

s SINT-TRUIDEN
1 | LUIKERSTRAAT Onveilig bij regen-
weer door slipgevaar op blauwe
steen.
2 | N80 Heuvels voor oversteken
N80 aan zijstraten, brede voegen.
3 | N3/LUIKERSTEENWEG Geen onder-
tunneling aan rotonde.

s TESSENDERLO
1 | SCHOTERWEG Smal en hobbelig
fietspad langs drukke weg.
2 | INDUSTRIEWEG Fietspad was
slecht en gevaarlijk maar wordt op
dit eigenste ogenblik gerenoveerd.
3 | GEELSEBAAN Fietspad uitgevoerd
in klinkers. (pbvm)

s TONGEREN
1 | TONGERSE RING De hele ringweg is
levensgevaarlijk wegens het ont-
breken van fietspaden.
2 | STATION De passage aan het sta-
tion is een onoverzichtelijk kluwen
van wegen. 
3 | KRUISPUNT MOLENSTRAAT Onover-
zichtelijk druk kruispunt met in de
buurt drie grote scholen. (jle)

s VOEREN
1 | ‘S-GRAVENVOEREN-SINT-MARTENS-
VOEREN Geen fietspad, hoge snel-
heid.
2 | GEMEENTEWEG MOELINGEN-’S-GRA-
VENVOEREN Geen fietspad, zicht-
baarheid op kruispunt beperkt.
3 | VARENSTRAAT Steile helling, zeer
gevaarlijk bergaf, zichtbaarheid
door kruispunt beperkt.

s WELLEN
1 | VLOEIHERKSTRAAT/ZONNEVELDWEG
Drukke, gevaarlijke en oneffen
verbindingsweg.
2 | OVERBROEKSTRAAT/LANGSTRAAT
Geen ruimte voor de zwakke weg-
gebruiker en dus geen fietspad.
3 | RUSSELTSTRAAT Geen enkel fiets-
of voetpad. Fietsen is er onveilig
door oneffenheden en kiezels.
(jle)

s ZONHOVEN
1 | HEUVENSTRAAT Slecht onderhou-
den fietspad richting centrum; in
het centrum is er slechts een fictief
fietspad.
2 | HOUTHALENSEWEG Fietspad niet
afgescheiden van drukke steen-
weg. Ook veel gaten en onfeffenhe-
den.
3 | EIKENWEG Drukke baan waar
geen fietspad aanwezig is. 

s ZUTENDAAL
1 | STALKERWEG Slecht onderhouden
fietspad; veel te smal op een weg
waar hard gereden wordt.
2 | EERSTE GEDEELTE HOOGSTRAAT
Vanuit het centrum beschikt de
fietser niet over de nodige voorzie-
ningen op een druk kruispunt.
3 | VEUGENSTRAAT Geen fietspad
aanwezig in straat waar 70 km/uur
mag gereden worden. door 


