
 

 

 

 

 

PERSBERICHT 

JONGCD&V Bornem ontsmet drukknoppen op kruispunt Absveldstraat-

Barelstraat  

Bornem, 18 oktober 2020 

Afgelopen weekend heeft een delegatie van JONGCD&V Bornem de drukknoppen aan de 

uitgeschakelde verkeerslichten op het kruispunt Absveldstraat-Barelstraat ontsmet. Met deze 

ludieke actie willen we duidelijk maken dat deze drukknoppen in coronatijden onverantwoord 

zijn. Bovendien pleiten we er ook als jongerenpartij voor om de verkeerslichten in het belang van 

de verkeersveiligheid zo snel mogelijk weer in te schakelen. 

Niet-coronaproof drukknoppen worden amper gebruikt 

Op 1 juli ging er in onze gemeente een niet onbesproken nieuw mobiliteitsplan van kracht. Een 

onderdeel daarvan was het uitschakelen van de verkeerslichten op het kruispunt van de 

Barelstraat en de Absveldstraat “om de verkeersdoorstroming te verbeteren”. Na terechte kritiek 

van bewoners en gebruikers van dit kruispunt werd deze maatregel voorlopig teruggedraaid, 

waarna voor de zwakke weggebruikers drukknoppen werden geïnstalleerd. Aangezien deze 

drukknoppen voor fietsers moeilijk bereikbaar zijn (fietsers moeten zelfs op het voetpad rijden 

om de drukknop in te drukken) én aangezien deze drukknoppen uiteraard niet coronaproof zijn, 

wordt er amper gebruik gemaakt van deze knoppen. Dat leidt in de praktijk nog steeds tot erg 

gevaarlijke situaties, in het bijzonder (maar niet uitsluitend) voor de zwakke weggebruiker. 

Onveilige situatie voor zwakke (en jonge) weggebruiker 

Dat men de verkeersdoorstroming wil verbeteren, begrijpen we, maar dat mag niet ten koste 

gaan van de verkeersveiligheid. Uiteraard moet iedereen de verkeersregels respecteren en heeft 

het verkeer in de Absveldstraat voorrang. Het valt echter niet te ontkennen dat dit kruispunt met 

deze maatregel onveilig werd gemaakt. Bovendien is dit kruispunt een belangrijke verkeersas 

voor de schoolgaande jeugd en vinden we dat de Bornemse kinderen en jongeren op een veilige 

manier naar school moeten kunnen fietsen.  

 



Uitschakelen van verkeerslichten heeft geen zin (meer) 

We willen ook opmerken dat het eigenlijk helemaal geen zin (meer) heeft om de verkeerslichten 

uit te schakelen. De verkeerslichten werden in juli uitgeschakeld, omdat men vreesde dat er door 

de knip aan het einde van de Boomstraat meer verkeer langs de Puursesteenweg, Breevenstraat 

en Absveldstraat zou komen. Aangezien de knip enkele weken geleden ongedaan werd gemaakt, 

geldt die redenering dus nu niet meer. 

Concreet vragen we aan de burgemeester en schepen van mobiliteit om de verkeerslichten zo 

snel mogelijk weer in te schakelen. We zouden hen ook willen aanraden om ’s morgens of ’s 

avonds eens ter plaatse te gaan, zodat ze met hun eigen ogen kunnen zien welke gevaarlijke 

situaties er zich dagdagelijks voordoen. Als jongerenpartij nemen we met dit pleidooi onze 

verantwoordelijkheid. We hopen dat ook het gemeentebestuur zijn verantwoordelijkheid zal 

nemen. Want voor ons primeert één ding, namelijk de verkeersveiligheid van jong én oud in onze 

gemeente. 

Contactgegevens: 

Jeroen Segers 

- E-mailadres: jeroen_segers@hotmail.be  
- GSM-nummer: 0479 71 98 29 
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