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PERSBERICHT
FLITSPAAL KRUISPUNT HERDEREN IS PRIORITEIT
Het gemeentebestuur van Riemst wil dat Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts
snel werk maakt van de beloofde flitspaal op het kruispunt in Herderen. Aanleiding is
een verkeersongeval gisterochtend, waarbij een vrachtwagenbestuurder het rode licht
niet heeft opgemerkt en in botsing kwam met een personenwagen. De twee
bestuurders raakten daarbij lichtgewond.
Sinds 2010 gebeurden er op het kruispunt van de N79, Tongersesteenweg met de Tolstraat
en de Valmeerstraat in Herderen al 7 verkeersongevallen met gekwetsten en 8
verkeersongevallen met stoffelijke schade. In de meerderheid van de gevallen werd het rode
verkeerslicht door één van de bestuurders genegeerd, al dan niet doelbewust. Soms is er
sprake van verblinding door de laagstaande zon.
Mark Vos, burgemeester: "Het verkeersongeval van gisteren toont opnieuw het belang van
een roodlichtcamera aan. Wij willen niet wachten tot we op dit kruispunt een eerste dodelijk
ongeval moeten betreuren. Daarom dringen wij er bij Vlaams Minister Ben Weyts opnieuw op
aan om de beloofde roodlichtcamera een hogere prioriteit te geven."
Begin mei 2013 heeft het gemeentebestuur van Riemst een roodlichtcamera aangevraagd
voor het kruispunt in Herderen.
Guy Kersten, schepen van Mobilitieit: “De aanvraag van de roodlichtcamera werd positief
geadviseerd op de Provinciale Commissie voor Verkeersveiligheid op 17 september 2013.
Maar wanneer die er komt hangt af van de prioriteitenlijst van het Agentschap Wegen en
Verkeer. Die wordt jaarlijks geüpdatet en houdt rekening met de dringendheid. Ik denk dat
we intussen redenen genoeg hebben om niet langer te talmen. Indien de roodlichtcamera er
niet snel kan komen, zijn wij vragende partij om knipperlichten te laten plaatsen die de
bestuurders waarschuwen dat er een kruispunt met verkeerslichten nadert.”
Het gemeentebestuur heeft daartoe vandaag een brief verzonden ter attentie van Vlaams
minister Weyts met de vraag om spoedig voor een oplossing te zorgen die de
verkeersveiligheid van dit kruispunt kan garanderen.
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