
 

 

 
 
 
Persbericht - 30/08/2018 
Meer doen voor de zwakke weggebruiker! 
 
Vrijdag 31 augustus wordt, zes weken voor de gemeenteraadsverkiezingen, het nieuwe 
fietspad tussen Nijlen en Berlaar feestelijk geopend. Groen-Open Vld is énorm blij dat, na lang 
wachten, er een deftig fietspad ligt tussen beide gemeenten. Hier hebben we vele jaren voor 
geijverd. Toch is het voor ons een feest in mineur. 
 
“Groen-Open Vld wil de komende jaren veel meer doen voor de zwakke weggebruiker. Door 
kleine aanpassingen kunnen we al veel vooruitgang boeken. Deze kunnen ook erg snel 
worden uitgevoerd. Net daarom is het zo jammer dat er al 12 jaar lang niets mee gedaan wordt. 
Het moet geen jaren duren om te voorzien in deftige fietsenrekken. Je moet geen 12 jaar 
nadenken over het aanleggen van bijkomende oversteekplaatsen op de routes naar de 
scholen. Je kan perfect elk jaar een bestaand fietspad renoveren in plaats van enkel asfalt op 
de straten te gieten” stelt Bert Celis van Groen-Open Vld. 
 
“Wij gaan dat anders en beter doen. De quick wins willen we snel aanpakken. We voorzien 
jaarlijks voldoende budget voor beter onderhoud van fietspaden en zetten in op een vlottere 
doorstroming voor de zwakke weggebruiker. Dan hebben we het ondermeer over voorrang 
voor fietsers, betere belijning, bijkomende oversteekplaatsen met correcte signalisatie”, vult 
Celis aan. 
 
“De gemeenteraadsleden worden normaal meermaals per jaar uitgenodigd op een commissie 
verkeer. Het is nu al meer dan een jaar geleden dat deze commissie werd samengeroepen. 
Dat is echt absurd in een gemeente waar mobiliteit één van de prioriteiten zou moeten zijn. 
Een commissie biedt de kans om problemen aan te kaarten en voorstellen tot oplossing aan 
te reiken die dan door de ambtelijke specialisten binnen ons gemeentebestuur kunnen worden 
bekeken. Voor Groen-Open Vld is het duidelijk: als het aan ons ligt komt de commissie verkeer 
minimaal drie maal per jaar samen” zegt lijsttrekster Lien Du Four. 
 
“Groen-Open Vld wil geen beleid voeren tegen de automobilist, laat dat duidelijk zijn. Wél willen 
we meer doen voor fietser en voetganger. Onze centra worden zo weer plaatsen waar mensen 
graag heen trekken. Door meer mensen op de fiets te krijgen zal uiteindelijk ook de 
automobilist zich weer vlotter kunnen verplaatsen. We moeten natuurlijk realistisch blijven. Als 
het aantal wagens blijft toenemen én als de Vlaamse overheid niet investeert in de E313 en 
de ring rond Antwerpen, zal het ontwarren van de verkeersknoop zeer moeilijk worden. Laten 
we alvast bij onze eigen gemeentelijke bevoegdheden beginnen” besluit Victor De Groof van 
Groen-Open Vld. 
 

Meer info – Bert Celis – Woordvoerder Groen-Open Vld – 0499 85 82 82 


