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Fietsers op dood spoor?

Heb je ze ook gezien, de fluo roze fietspadmarkering ter 
hoogte van menig kruispunt in Aartselaar? Ze illustreren 
waar de fietser voorrang heeft op de auto’s. Meer dan 2 
jaar geleden, nog voor de gemeenteraadsverkiezingen 
van 2012, reed CD&V door Aartselaar om de knelpunten 
voor fietsers onder de aandacht te brengen. 

Meer hierover verder in dit nummer. 

Ook met fluo roze fietspaden is er nog werk 
aan het fietsbeleid. Hier zie je hoe in de 
Kappellestraat het fietspad plots verdwijnt.



Vele weggebruikers onder ons 
zullen het reeds opgemerkt 
hebben dat bepaalde stroken 
op een fietspad alsook fiets-
overgangen in het rood zijn 
gekleurd. 

In het voorjaar van 2012 trok een 
afvaardiging van CD&V-Aartselaar per 
fiets de straten van Aartselaar in om na 
te gaan hoe veilig de fietspaden, -over-
gangen en -knelpunten erbij lagen.

Door middel van een rode loper toon-
den we dat deze knelpunten zoveel 
beter zichtbaar in het straatbeeld kon 
gebracht worden om bij te dragen tot 
een veiliger verkeersbeleid voor deze 
zwakke weggebruiker.

Het was 2 jaar bang afwachten of  de 

-intussen veranderde- meerderheid 
oog zou hebben voor onze actie en de 
analyse die erop volgde. Met plezier 
stelden we dan ook vast dat het eerste 
deel van onze prioriteiten voor een ge-
degen fietsbeleid, namelijk het duidelijk 
zichtbaar markeren van fietsoversteek-
plaatsen door de meerderheid werd 
opgepikt. Bedankt gemeentebestuur en 
bevoegde schepen Lambrecht. 

Maar uiteraard mag men nu niet op zijn 
lauweren gaan rusten: om de Aartse-
laarse jeugd meer te doen fietsen alsook 
om het centrum (van auto’s) te ontlas-
ten, is meer nodig dan het kleuren van 
straatdelen. 

Vanuit CD&V zullen wij dan ook het 
fietsbeleid blijven evalueren en op de 
voet volgen. Want in tal van straten is 

er momenteel niet eens sprake van een 
visie op de mobiliteit van de zwakke 
weggebruiker laat staan een visie op het 
fietsbeleid. Voorbeelden hiervan zijn 
het fietspad in de Kapellestraat richting 
centrum, dat plots ophoudt te bestaan 
en waar de fietser moet oversteken en 
verder moet rijden op de smalle rijbaan. 
In de Barones Ludwine de Borreken-
slaan is er dan meer helemààl geen 
fietspad, ondanks een gevaarlijke bocht 
met slechte zichtbaarheid vlak aan de 
Kontichsesteenweg en dit terwijl de 
zij- en middenberm meer dan ruimte 
genoeg laat voor een apart en goed 
zichtbaar fietspad.

François Jordaens 

Jeroen de Munter
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Met een hart voor de fietser

Net als vele anderen waren ook wij uitgedaagd om deel te nemen aan wat ondertussen bekend is als 
‘de Ice bucket challenge’. Bedoeling hiervan is om de vreselijke spierziekte ALS onder de aandacht 
te brengen. 

Hoewel bij velen dit laatste -in feite dus de echte reden van de ijsuitdaging- schijnen te vergeten, wilden wij niet zomaar plat-
vloers meedoen met deze hype. Er werd naast de ludieke actie dan ook een bedrag geschonken om onderzoek te doen naar 
deze spierziekte.

Maar een uitdaging blijft uiteraard een uitdaging, zeker als deze komt van onze nationale voorzitter. 

Vanzelfsprekend ging CD&V-Aartselaar als één van de eerste afdelingen hierop in. Het bewijs vind je in onderstaande foto 
of  als filmpje op onze website: http://www.aartselaar.cdenv.be/ 

Op onze beurt daagden we Christel Bal, voorzitter van ATA, gemeentesecreta-
ris Luc Van Limbergen en onze burgemeester Sophie De Wit uit. We hadden 
niet durven hopen dat ze op deze uitdaging in zouden gaan, maar ook zij 
voerden sportief  de opdracht uit! 

Of  hoe een gemeenschappelijk goed doel de grenzen van de politieke partijen 
overstijgt. Meer nog: stilstaan bij ALS doet beseffen dat het belang van politiek 
iets heel relatiefs is…

CD&V-voorzitter Jeroen De 
Munter gaat ALS-uitdaging aan
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Het is opvallend hoe deelnemers 
aan het verkeer de verkeersre-
gels aan hun laars lappen. Zelf 
wonend op het kruispunt Pier-
straat-Predikherenhoevestraat, 
hadden we de trieste gelegen-
heid om daarvan ooggetuige te 
zijn.

Het wegdek van de Pierstraat is aan 
vernieuwing toe, vandaar dat de meer-
derheid besloot delen ervan te herstellen. 
Verschillende verkeersborden die aan 
duidelijkheid niet te wensen overlieten 
en de autobestuurders moesten duidelijk 
maken dat de Pierstraat in beide richtin-
gen verboden in te rijden was, werden 
nauwelijks opgevolgd. 
Wat we als buurtbewoners te zien 

kregen, was dan ook vaak hallucinant: 
autobestuurders die reden op het linker 
baanvak (bekeken vanuit de Reetsesteen-
weg) aangezien het rechterbaanvak her-
steld werd, auto’s die vanop de A12 op 
Pierstraat bleven rijden waardoor beide 
wagens elkaar tot stilstand brachten, 
andere bestuurders die doodleuk over 
het afgeschraapte rechter baanvak bleven 
rijden of  wilde omkeermanoeuvres 
van zij die na een tijdje toch tot inzicht 
kwamen.
Het trieste hoogtepunt van deze 3-daag-
se show, was een ongeval met nota bene 
een bus van de Lijn. Deze reed eveneens 
de Pierstraat in, besloot dan toch maar 
terug te draaien toen ze tegenliggers zag 
en reed zich vervolgens klem in de voor-
tuin van een buur. Tientallen gestrande 

reizigers en uiteraard materiële schade 
voor de betrokken inwoner, die dit reeds 
voor de 2de maal meemaakte.
Het gemeentebestuur valt hier in feite 
niets te verwijten: de signalisatie was 
klaar en duidelijk en de herstellingswer-
ken waren -ondanks het slechte weer- 
bijzonder snel afgerond. Het is aan ons, 
autobestuurders om in deze voor de 
spiegel te gaan staan en te beseffen dat 
een minimale tijdswinst echt niet tot ma-
teriële schade mag leiden van omwonen-
den. Zo’n gedrag is niet alleen roekeloos 
maar ook volkomen asociaal. Ik durf  niet 
te denken dat er pas rekening gehouden 
wordt met de verkeersborden wanneer er 
ook lichamelijke schade was geweest.
De herstellingen zelf  zijn dan weer een 
teleurstelling: de versleten en kapotgere-
den ‘plantenbakken’ zijn blijven staan, de 
onderlaag van de weg is slechts op enkele 
plaatsen aangepakt en zelfs de bovenlaag 
is niet over de ganse lijn vernieuwd. 
Men hoeft geen groot verkeersdeskun-
dige te zijn om te beseffen dat men 
eerder vroeg dan laat opnieuw met 
wegwerkzaamheden in de Pierstraat 
gaat zitten. Hopelijk houden degenen 
die deze weg gebruiken- en uit tellin-
gen blijkt dat er op 10 dagen meer dan 
55 000 bestuurders de Pierstaat in één 
richting gebruiken- dan wel rekening 
met de omwonenden. 

Verantwoordelijkheid begint bij ons, burgers

Dit betekent voor zowat iedereen hinder. Maar voor sommi-
gen betekent het meer dan dat:
- Want wat met patiënten aan beademingstoestellen of  an-
dere levensnoodzakelijke instrumenten?
- Wat met ouders met baby’s die hun voeding of  badje nodig 
hebben?
- Wat met onze bedrijven, zeker die met bederfbare goede-
ren?

Het is moeilijk door de bomen het bos nog te zien. Vandaar 
dat CD&V- Aartselaar nog dit najaar een gratis infoavond zal 
voorzien. Meer hierover later. 

Aartselaar deze winter in de kou?
Aartselaar is één van de vele gemeenten in de provincie die bij een tekort 
aan stroom van het elektriciteitsnet zal worden afgesneden. 
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Scheuren in 
huizen van 
de Pierstraat 
weldra achter 
de rug?
Helaas, zo simpel als boven-
staande titel is het niet. Maar 
de snelheidsverlaging in de 
Pierstraat tot 50km/uur is wel 
een eerste stap in de goede 
richting.

Lang lag gemeente Rumst dwars en 
aangezien de overkant van de Pierstraat 
Rumsts grondgebied is, betekende dit 
dat de snelheidsverlaging jaren op zich 
liet wachten.
Tot N-VA-schepen van Mobiliteit Bart 
Lambrecht en CD&V-voorzitter Jeroen 
de Munter zich met de zaken gingen 
bemoeien en het gemeentebestuur van 
Rumst (NVA-CD&V) overstag kregen.
Het resultaat van deze samenwerking 
over de grenzen van meerderheid en 
oppositie is minder geluidsoverlast voor 
de inwoners en minder trillingen die tot 
schade in de huizen kunnen leiden. 
Maar CD&V-Aartselaar is ambitieuzer 
dan dit: wij willen de oplossing voor de 
Pierstraat kaderen in een brede visie op 
de doorstroming van en naar de A12. 
Daarover meer in ons volgende artikel.

Een oplossing voor de A12: 
een brug te ver?
Je kunt er niet omheen in de pers: daar waar er grote verkeers-
congestie is, zijn er vragen om de betrokken weg te onder tunne-
len. Al even vaak wordt in de media deze oplossing afgedaan als 
populistisch en onbetaalbaar. Nochtans is niets minder waar.

Zo is er een verschil tussen een effectieve ondertunneling, zoals bij de Kenne-
dytunnel in Antwerpen, en een ‘cut and cover’-oplossing zoals men wil voorzien 
voor de R11bis.

Die laatste oplossing is niet enkel veel goedkoper maar zou volgens studies meer 
dan stevig genoeg zijn om er bovenop nutsvoorzieningen te voorzien, die op die 
manier de totale kostprijs danig drukken. 

De voordelen van een dergelijke ondertunneling zijn ook legio: 
• minder geluidshinder voor de omwonenden
• minder fijn stof, wat jaarlijks voor zoveel ziektedagen zorgt
• mogelijkheden tot financiering van het project én om bijkomende groene ‘lon-

gen’ te voorzien en dat in gebieden die vaak volledig vol gebetonneerd zijn. 

Vandaar ook dat CD&V-Aartselaar geen genoegen neemt met enkel de aanpak van 
de zwarte kruispunten op de A12. De aanpak daarvan is de logica zelf.

Wij stellen een volledige cut and cover voor, voor wat bekend is als de Banaan. 
Die Banaan zou in ons voorstel ook moeten aansluiten op de A12 en niet op de 
N177. Op die manier zou een volledige verbinding tussen de A12 en de E19 tot 
stand komen zonder dat dit meer verkeer door Reet betekent en zonder dat de 
bewoners van de Kleine Langeigendom hier geluids-, trilling- of  fijn stof  over-
last hebben. Indien ook de A12 ter hoogte van Boom overkapt wordt, heeft deze 
buurgemeente een historische kans om een gigantische groene ruimte te creëren, 
haast vlak naast het stadscentrum.

Kortom: een oplossing voor de verkeersproblematiek én voor de verzuchting van 
alle betrokken inwoners. Nu nog de politieke wil en de bereidheid van alle betrok-
kenen om te denken in het algemene belang in plaats van te denken aan de eigen 
en volkomen foutieve vooroordelen.


