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BELOOFDE FLITSPAAL KRUISPUNT HERDEREN IS ER  

Eind mei 2013 vroeg het gemeentebestuur van Riemst een roodlichtcamera aan voor 
het kruispunt in Herderen. In 2015 werd er, na het zoveelste ongeval, opnieuw 
aangedrongen bij Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. Met succes: de beloofde 
roodlichtcamera is er! 

In 2013 werd de aanvraag van de roodlichtcamera positief geadviseerd op de Provinciale 
Commissie voor Verkeersveiligheid. Wanneer die geplaatst zou worden, was afhankelijk van 
de prioriteitenlijst van het Agentschap Wegen en Verkeer. Die wordt jaarlijks geüpdatet en 
houdt rekening met de dringendheid.  

Guy Kersten, schepen van Mobiliteit: “Sinds 2010 gebeurden er al heel wat ongevallen op 
het kruispunt van de N79, Tongersesteenweg met de Tolstraat en de Valmeerstraat in 
Herderen. Een botsing tussen een vrachtwagenbestuurder en een personenwagen in 2015 
was de aanleiding om opnieuw aan te dringen bij Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts” 

De installatie van de roodlichtcamera kwam op basis van de ongevallengegevens bovenaan 
de prioriteitenlijst te staat, liet Vlaams minister Weyts in 2015 weten.  

In afwachting van de roodlichtcamera werden er verkeersborden geplaatst door de 
gemeente Riemst, in samenspraak met het Agentschap Wegen en Verkeer.  

Mark Vos: “De verkeersborden werden geplaatst om, in afwachting van de flitspaal, de 
weggebruiker te waarschuwen voor de naderende verkeerslichten. Vaak hoorden we dat 
mensen niet bewust door het rode licht reden, maar deze lichten niet of te laat hadden 
opgemerkt.” 

Nu de flitspaal er is, hoopt het gemeentebestuur de verkeersveiligheid verder te verbeteren. 

Guy kersten, schepen van Mobiliteit: “Wij zijn blij dat we nu eindelijk kunnen aankondigen dat 
de flitspaal er staat. Wij hopen dat we hiermee veel ongevallen kunnen voorkomen en zo 
kunnen bijdragen aan de verkeersveiligheid in Herderen.” 

-Einde persbericht - 



  

Voor meer informatie: 

Mark Vos, burgemeester – tel. 012 45 10 15 – gsm 0476 47 72 68 – mark.vos@riemst.be 

Guy Kersten, bevoegd schepen – gsm 0476 55 26 48 - guy.kersten@riemst.be 

Tine Kellens, communicatieambtenaar – tel. 012 44 03 06 – tine.kellens@riemst.be 
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