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BORD MOET VEILIGHEID KRUISPUNT HERDEREN VERHOGEN 

De beloofde flitspaal op het kruispunt van Herderen staat bovenaan de prioriteitenlijst 
van het Agentschap Wegen en Verkeer. Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit Ben 
Weyts geantwoord op een parlementaire vraag van Vlaams parlementslid An 
Christiaens. Om de verkeersveiligheid te verhogen heeft het gemeentebestuur deze 
week, in samenspraak met het Agentschap Wegen en Verkeer, verkeersborden 
geplaatst die de weggebruiker waarschuwen voor de naderende verkeerslichten. 

Eind mei gebeurde er een zoveelste ongeval op het kruispunt van de N79, 
Tongersesteenweg met de Tolstraat en de Valmeerstraat in Herderen. Een 
vrachtwagenbestuurder had het rode licht te laat opgemerkt en kwam daarbij in botsing met 
een personenwagen. Daarop drong het gemeentebestuur opnieuw bij Vlaams minister van 
Mobiliteit Ben Weyts aan om de beloofde roodlichtcamera op het kruispunt van Herderen 
prioriteit te geven.  

Guy Kersten, schepen van Mobiliteit: "Minister Weyts heeft nu laten weten dat deze locatie 
op basis van de ongevallengegevens tot en met 2012 het hoogste scoort op de 
prioriteitenlijst van het Agentschap Wegen en Verkeer. Deze lijst wordt jaarlijks geüpdatet. 
Op dit moment staan er 25 aanvragen op de prioriteitenlijst, maar de installatie van de 
roodlichtcamera op het kruispunt in Herderen, zou nu dus bovenaan die prioriteitenlijst staan. 
Dat heeft Vlaams minister Weyts eind mei geantwoord op een parlementaire vraag van 
Vlaams parlementslid An Christiaens.” 
 
Een specifieke timing voor de installatie van de roodlichtcamera is er nog niet bekend. Bij de 
opmaak van het handhavingsprogramma 2016 wordt vastgelegd welke budgetten voor 
onbemande camera’s vrijgemaakt worden, laat de minister nog weten. In afwachting van 
deze roodlichtcamera plaatst de gemeente Riemst nu al verkeersborden. 
 
Guy Kersten, schepen van Mobiliteit: “Omdat we niet aan de kant willen blijven staan en van 
verkeersveiligheid een prioriteit maken, hebben we, in samenspraak met het Agentschap 
Wegen en Verkeer, nu al beslist om in te grijpen. Op de N79 zijn er deze week 
verkeersborden geplaatst die de weggebruiker er op attent maken dat hij verkeerslichten 
nadert. Vaak horen we dat mensen niet bewust door het rode licht hebben gereden, maar 
deze lichten niet of te laat hebben opgemerkt. Met deze borden hopen we dat we de 
verkeersveiligheid op dit kruispunt kunnen verhogen.” 
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