
Datum: 19/11/2011 
  
PERSBERICHT 
  
ROTONDE RIEMST-CENTRUM  DIT WEEKEND OPEN VOOR 
ALLE VERKEER 
De rotonde in Riemst-centrum is vanaf  dit weekend open voor 
het verkeer uit alle richtingen. Er is precies 6 maanden aan 
gewerkt. Met de nieuwe verkeerssituatie is ook één van de 
zwarte punten in onze provincie weg gewerkt. 
  
Vrijdag wordt de laatste hand gelegd aan de nieuwe asfaltlaag op 
de Visésteenweg. Daarna gaat de rotonde definitief open voor het 
verkeer afkomstig uit de 4 richtingen.  De omleiding wordt 
opgeheven, waardoor het zwaar verkeer dus niet langer door de 
dorpskernen moet. 
  
De nieuwe verkeerssituatie moet vooral een verbetering zijn voor de 
veiligheid van de zwakke weggebruiker. Het kruispunt stond immers 
op de lijst van de zwarte –en dus meest gevaarlijke- 
kruispunten.  Dat de belangrijkste werken voor de rotonde afgerond 
zijn voor het winterreces, stemt burgemeester Vos tevreden. 
  
Mark Vos, burgemeester: “Even leek het erop dat de werken 
vertraging zouden ondervinden, maar gelukkig hebben we dat 
kunnen vermijden door goede afspraken te maken met de 
verschillende onderaannemers. Hoe dan ook was het hele project 
er ééntje van lange adem, en zijn we blij dat deze eerste grote 
herinrichting achter de rug is. Intussen is ook al gestart met de 
omgevingswerken aan het gemeentehuis en het busplein.” 
  
Die werken zouden nog voor de bouwvakantie voltooid moeten 
worden. Tot dan is lichte verkeershinder aan de rotonde nog 
mogelijk, maar vast staat wel dat de verkeersdruk in de omliggende 
dorpen vanaf dit weekend afneemt. 
  
Gerard Stratermans, schepen Openbare werken: “De verdere 
planning ziet er als volgt uit: tot eind van het jaar wordt er verder 
gewerkt aan de Maastrichtersteenweg, vanaf januari 2012 starten 
de werken aan de bushalte van “De Lijn” en tot slot de omgeving 



van het gemeentehuis vanaf maart 2012.” 
  
Guy Kersten, schepen voor Mobiliteit en Lokale Economie: “De 
aanleg van de rotonde en de herinrichting van de Visésteenweg en 
de Bilzersteenweg, waren geen pretje voor de plaatselijke 
handelaars. Ik wil hen bedanken voor hun positieve geest en hun 
begrip. Hopelijk zijn ze –net als wij- tevreden met het resultaat.”  
  
De herinrichting van het kruispunt in Riemst, kadert in een 
meerjarenproject dat Riemst-centrum meer visibiliteit geeft. 
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