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PERSBERICHT
CREVITS KEURT ONTEIGENINGEN VOOR HERINRICHTING
DODELIJK KRUISPUNT LAFELT GOED
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits heeft de
onteigeningsplannen voor de herinrichting van het dodelijke kruispunt van de Burg.
Marresbaan en de Iers Kruisstraat met de N78 goedgekeurd. Het gemeentebestuur is
verheugd dat hierdoor een doorbraak is gerealiseerd in het dossier van de
herinrichting van het kruispunt. Door de herinrichtingsplannen wordt de
oversteekplaats met name voor fietsers, een stuk veiliger.
Het gemeentebestuur is al sinds 2009 vragende partij voor een herinrichting van het
kruispunt. In 2010 bleek nog eens hoe belangrijk het is om het kruispunt verkeersveilig te
maken toen er een 15-jarige jongen om het leven kwam.
Mark Vos, burgemeester “Een volledige herinrichting liet lang op zich wachten wegens te
lange procedures voor het onteigenen van bijkomende gronden om een vrij liggend fietspad
achter de oude platanen aan te leggen. Door instructief en constructief overleg met de
bevoegde diensten werd er wel rekening gehouden met onze bezorgdheden. Samen met het
Agentschap Wegen en Verkeer, hebben we de wegsignalisatie aangepast en een oude
plataan gekapt, waardoor de zichtbaarheid van fietsers een stuk verbeterde. Die voorlopige
maatregelen hebben hun vruchten afgeworpen, maar we zijn blij dat we nu eindelijk met de
definitieve herinrichting kunnen starten.”
De onteigeningen zullen naar alle waarschijnlijkheid afgerond zijn tegen het einde van 2013.
Daarna kan gestart worden met 5 belangrijke ingrepen.
Guy Kersten, schepen van Mobiliteit: “Samengevat wordt de veiligheid voor de zwakke
weggebruiker op 5 punten verbeterd: 1. Er komt een nieuwe veiliger gelegen bushalte. 2. Er
zal een vrij liggend fietspad aangelegd worden. 3. Samen met het Agentschap Wegen en
Verkeer hebben we gekozen voor een beveiligde fietsoversteekplaats met tussenberm zodat
de fietser in 2 keer de N78 kan oversteken. 4. Op de Iers Kruisstraat komt een extra
oversteekplaats voor fietsers, zodat zij vóór het kruispunt al veilig kunnen oversteken. En tot
slot: 5. De ruilverkavelingsweg die uitkomt op de Iers Kruisstraat wordt afgesloten voor het
verkeer.”.
Voor deze herinrichtingswerken had het Vlaams Gewest eerder al een bouwvergunning
afgeleverd aan het Agentschap Wegen en Verkeer.
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