
 

 

PERSBERICHT 

CD&V Bornem stelt aanpassing mobiliteitsplan voor 

“Dankzij nieuwe technologie naar een veiliger en leefbaarder Bornem!”  

Bornem, 16 februari 2021 

In het kader van het Bornemse mobiliteitsplan stelt CD&V Bornem op basis van de reacties en 

bezorgdheden van onze inwoners een nieuwe aanpassing van het mobiliteitsplan voor. Op die manier 

willen we tegemoetkomen aan de terechte kritiek die de afgelopen weken en maanden door 

verschillende betrokken Bornemnaars geuit werd. Nieuwe technologie speelt in ons mobiliteitsplan 

een centrale rol.  

Op 1 juli 2020 werd het Bornemse mobiliteitsplan aangepast. Na heel wat kritiek van inwoners besliste 

het college van burgemeester en schepenen om de proefopstelling aan te passen en de volledige knip 

aan het einde van de Boomstraat te vervangen door een gedeeltelijke knip. In december werden een 

reeks online participatiemomenten georganiseerd over de fietszone en de beide proefopstellingen. 

Hoewel er door de vorm van de participatiemomenten onvoldoende Bornemnaars de kans hebben 

gekregen om deel te nemen aan dat participatietraject, heeft onze partij de participatiemomenten met 

veel interesse gevolgd.  

Zowel bij proefopstelling 1 (volledige knip) als 2 (gedeeltelijke knip) bleken er ernstige problemen op 

te treden in een aantal geïmpacteerde straten. Daarom kwam de mobiliteitsdienst van de gemeente 

samen met mobiliteitsschepen Saadet Gülhan onlangs met een 3de piste op de proppen om tegemoet 

te komen aan de problematiek in de Dulftstraat en daarmee ook te vermijden dat de verkeersdruk 

verlegd wordt naar de andere woonstraten zoals de Brandheide of de Grootheide. Het plan van 

schepen Gülhan luidt als volgt: 

 De rijrichting in de Dulftstraat wordt opnieuw omgekeerd: Sint-Amandsesteenweg  

Kloosterstraat  

 De enkelrichting op het stukje Sint-Amandsesteenweg tussen de verkeerslichten aan het 

kruispunt van de Absveldstraat en de Dulfstraat en het Warregaren wordt opnieuw 

dubbelrichting gemaakt. 

 De enkelrichting in de Kloosterstraat tussen het Warregaren en de Achterweidestraat wordt 

opnieuw dubbelrichting gemaakt. 

 De verkeerslichten aan het kruispunt van de Absveldstraat en de Barelstraat blijven 

uitgeschakeld.  

 Er wordt aan het einde van de Boomstraat opnieuw een volledige knip ingevoerd.  

 Ook de Kruisberg zou een volledige knip krijgen, omdat dit anders een sluipverkeerroute zou 

kunnen worden. 

 
Dit nieuwe plan biedt echter nog steeds een aantal belangrijke problemen die tijdens afgelopen 

gemeenteraden, commissievergaderingen en de participatiesessies aan bod zijn gekomen: 



 De problematiek op het kruispunt van de Absveldstraat en Barelstraat die door het 

uitschakelen van de verkeerslichten gecreëerd werd.   

 De bezorgdheid over en ontevredenheid van de handelaars in de Boomstraat met een 

volledige knip. 

Om aan deze bezorgdheden en problemen tegemoet te komen, stellen we vanuit CD&V Bornem een 

4de opstelling voor waarbij we het beste van opstelling 2 en 3 combineren en nog enkele extra aspecten 

toevoegen: 

 De rijrichting in de Dulftstraat wordt opnieuw omgekeerd: Sint-Amandsesteenweg  

Kloosterstraat. Zo wordt het fileprobleem in de Dulftstraat opgelost.  

 De enkelrichting op het stukje Sint-Amandsesteenweg tussen de verkeerslichten aan het 

kruispunt van de Absveldstraat en de Dulfstraat en het Warregaren wordt opnieuw 

dubbelrichting gemaakt. Zo wordt het probleem in de Dulftstraat niet verplaatst naar enkel en 

alleen de Grootheide en/of Brandheide, maar opnieuw gespreid over de 3 pistes zoals vroeger 

en dit gaf in het verleden nooit problemen. 

 De enkelrichting in de Kloosterstraat tussen het Warregaren en de Achterweidestraat wordt 

opnieuw dubbelrichting gemaakt. Zo wordt het probleem in de Dulftstraat niet verplaatst naar 

enkel en alleen de Grootheide en/of Brandheide maar opnieuw gespreid over de 3 pistes zoals 

vroeger en dit gaf in het verleden nooit problemen. 

 De verkeerslichten aan het kruispunt van de Absveldstraat en de Barelstraat worden zo snel 

mogelijk opnieuw ingeschakeld om nog meer ongevallen te voorkomen. Daarna wordt op 

korte termijn nagedacht over een detectiesysteem naar het voorbeeld van Nederland en 

Denemarken waarbij aankomende fietsers automatisch gedetecteerd worden en ervoor 

zorgen dat de dwarsstraat rood licht krijgt, zodat de fietser op het moment dat hij 

daadwerkelijk aan het kruispunt is, zelf groen licht heeft en geen last heeft van kruisend 

verkeer. Dit zou vooral een goede oplossing zijn voor de zwakke weggebruikers op dit 

kruispunt, al beperkt het gevaar op dit kruispunt zich zeker niet tot alleen maar de zwakke 

weggebruikers. 

 De halve knip aan het einde van de Boomstraat wordt behouden waarbij we met een 

camerasysteem naar het voorbeeld van de Mechelse binnenstad werken die nummerplaten 

monitoren en nagaan of de wagens effectief gebruik (proberen te) maken van de 

parkeergarage in de Achterweidestraat of de parking op de hoek aan het kruispunt van de 

Kloosterstraat en de Achterweidestraat of de abdijparking. De halve knip biedt een aantal 

belangrijke voordelen: 

 

o De bewoners en fietsers in de Boomstraat zullen ook met een halve knip tevreden zijn. 

Het doorrijdend verkeer wordt er immers met behulp van het camerasysteem 

uitgehaald. Enkel het bestemmingsverkeer voor het eigenlijke centrum blijft. 

o Er is geen noodzaak meer om de Kruisberg als sluipverkeerroute te gebruiken. Op deze 

lus zijn er dus geen bijkomende ingrepen nodig. 

o Er wordt tegemoetgekomen aan de bezorgdheden van de handelaars, omdat de 

parking van de Achterweidestraat beter bereikbaar zal zijn.    

 

 De fietszone blijft in haar huidige vorm behouden, maar we pleiten wel voor duidelijkere 

signalisatie en betere handhaving.  

Hieronder vindt u een visuele voorstelling van de ingrepen die we vanuit CD&V Bornem voorstellen. 

Met ons voorstel willen we op een constructieve manier samenwerken met het gemeentebestuur en 



alle betrokken Bornemnaars om zowel de verkeersveiligheid als de leefbaarheid in ons centrum én in 

de straten die door de in juli doorgevoerde ingrepen geïmpacteerd werden, te verbeteren. We hopen 

dan ook dat het gemeentebestuur onze aangereikte hand zal aannemen en dit constructieve 

compromisvoorstel grondig zal bestuderen. 

 

 

Lesly Gosse, voorzitter 

o E-mail: lesly.gosse@telenet.be 

o GSM: 0477 19 59 10  

 Liesje Pauwels, gemeenteraadslid 

o E-mail: liesjepauwels@gmail.com  

o GSM: 0474 61 71 08  

 Jeroen Segers, communicatie- en persverantwoordelijke 

o E-mail: jeroen_segers@hotmail.be  
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