
MOBILITEIT
Met  de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober in het vooruitzicht wenst de N-VA As/Niel een 
eerste belangrijk programmapunt in de kijker te stellen : de problematiek met betrekking tot de 
mobiliteit.

Op vrijdag 15 juni organiseren we op de site van het Kolenspoor een infoavond met Vlaams 
Parlementslid Lies Jans,  specialiste mobiliteit van de N-VA,  rond een project dat Limburg al jaren 
bezig houdt, met name het Spartacusplan, oftewel de sneltram die een aantal regio’s van onze 
provincie beter zou moeten ontsluiten. We zeggen wel degelijk “zou”, want we mogen ons vragen 
stellen bij een dergelijk duur project. Dit onder meer ten koste van de druk gebruikte snelbussen die 
worden afgeschaft en zo heel wat mensen in de kou laten staan.

Op deze avond willen  we nog een belangrijk punt naar voren brengen: de lokale mobiliteit. Ook onze 
landelijke gemeente ontsnapt  helaas niet aan de toenemende druk van het verkeer. En we vrezen dat 
dit in de toekomst niet zal verbeteren, integendeel. Denken we maar aan de geplande 
centrumvernieuwing waarbij, volgens de huidige plannen, geen enkele rekening wordt gehouden met 
de mobiliteit in de Dorpsstraat en de toenemende verkeersdruk indien de plannen worden uitgevoerd 
zoals ze momenteel op tafel liggen. En dat terwijl de mobiliteit in de Dorpsstraat nu al problematisch is 
door het zwaar verkeer dat dagelijks de Dorpsstraat gebruik en de problematiek rond de veiligheid van 
de fietsers.

Maar ook aan kleinere, lokale mobiliteitsproblemen wordt veel te weinig aandacht geschonken.  Eén 
probleem dat reeds geruime tijd aansleept, maar waarvoor geen enkele oplossing wordt gezocht door 
de bevoegde overheden, is de veiligheid en de overlast aan de autokeuring ter hoogte van de 
Lanklaarsesteenweg. Door het feit dat de openbare weg wordt gebruikt als aanrijstrook voor de 
autokeuring worden, tijdens de openingsuren van de keuring, zeer vaak verkeersonveilige situaties 
gecreëerd. Tevens worden de buurtbewoners van de Lanklaarsesteenweg vaak agressief benaderd 
wanneer zij vragen om de weg vrij te maken voor het doorgaand verkeer.

Ondanks aandringen bij de politie en het gemeentebestuur gebeurt er niets om de situatie te 
verbeteren. Er wordt telkens weer verwezen naar het Vlaams Gewest en de aanpassingen van het 
kruispunt N75/Stationsstraat, die al jaren worden aangekondigd, maar waar nog steeds niets gebeurd 
is. Wat deze  plannen voorzien  is trouwens geen verbetering voor de schrijnende situatie aan de 
autokeuring. N-VA As/Niel vraagt dan ook, samen met de buurtbewoners, dat het gemeentebestuur 
eindelijk eens het initiatief neemt om de betrokken partijen rond de tafel te brengen en op korte 
termijn een oplossing uit te werken.

Deze en andere mobiliteitsproblemen wensen wij graag tijdens de volgende legislatuur aan te pakken, 
om zo onze gemeente nog leefbaarder en veiliger te maken voor iedereen.
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