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Veiligere wegen in Riemst  

Fietssuggestiestroken en fietsstraten om de veiligheid van fietsers te verhogen en 
snelheidsremmers om auto’s te vertragen. Op die manier zet Riemst blijvend in op een 
veilige gemeente. 

 
Mark Vos, burgemeester: “Uit de Monitor Letselongevallen blijkt al enkele jaren dat onze 
politiezone het minst aantal verkeersongevallen kent. Daar zijn we trots op, maar elk ongeval 
is er één te veel. Daarom blijven we de verkeersveiligheid continu monitoren en evalueren.” 
 

Om de verkeersveiligheid van de fietser in Riemst te verbeteren legt de gemeente op 
welbepaalde locaties fietssuggestiestroken aan. Deze komen er voornamelijk op de 
verbindingswegen tussen de dorpen, die deel uitmaken van het fietsroutenetwerk. 
 
Tussen Vlijtingen en Lafelt gaat dit over de Iers-Kruisstraat, tussen Heukelom en 
Vroenhoven over de Heukelommerweg,  tussen Millen en Genoelselderen over de 
Elderenweg  en de Millerstraat,  tussen Herderen en Val-Meer over de Val-Meerstraat en 
tussen Membruggen en Genoelselderen over de Kasteelstraat.  
 
Guy Kersten, schepen van Mobiliteit: “Het doel van een fietssuggestiestrook is het optisch 
versmallen van de rijbaan, wat snelheidsremmend werkt. Het verkeer wordt gewezen op het 
medegebruik van de rijbaan door de fietsers en de plaats van de fietser wordt duidelijk 
aangeduid. Dit komt de veiligheid van de fietser ten goede.” 
 
De aanleg van de fietssuggestiestroken start in het najaar.  
 
Guy Kersten, schepen van Mobiliteit: “Ook aan de schoolomgevingen hebben we de nodige 
aandacht voor de zwakke weggebruikers. Zo worden de Kloosterstraat in Vlijtingen en de 
volledige schoolomgeving in Riemst ingericht als fietsstraten. De eerste wegmarkeringen zijn 
hiervoor reeds aangelegd.” 
 
Om de snelheid van enkele hardrijders omlaag te halen, de verkeersveiligheid te verhogen 
en geluidsoverlast van snelle voertuigen in te perken, worden op volgende locaties ook 
snelheidsremmers geplaatst: 
 

 Bitsingerweg, Val-Meer 

 Valmeerstraat, Val-Meer 



 Verbindingsweg, Val-Meer 

 Wonckerweg, Zichen 

 Molenweg, Vlijtingen 

 Millerstraat, Genoelselderen 

 Tramstraat, Riemst 

 Billerweg, Millen 

 Toekomststraat, Riemst 
 
Guy Kersten, schepen van Mobiliteit: “Enerzijds kiezen we voor invalswegen van de open 
ruimte naar de dorpen, anderzijds worden locaties gekozen op basis van snelheidsmetingen. 
Te snel rijden is niet alleen gevaarlijk, maar het zorgt ook voor overlast voor omwonenden. 
Daarom grijpen we infrastructureel in.” 
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