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Houthalen-Helchteren, 20-02-2019  

Betreft: schriftelijke vraag BUUR-fractie – gemeenteraadszitting 28-02-2019  

             Veilige oversteken Weg naar Zwartberg   

             behandelaar: Stijn Van Dingenen  

Geachte voorzitter, algemeen directeur  

De Weg naar Zwartberg in Houthalen-Oost is één van de drukste verkeers-
aders van de wijk. Deze verbindingsweg kreeg de voorbije jaren een aantal 
ingrepen die de verkeersveiligheid verbeterden (invoering van het 50km/u 
regime, flitspaal, fietsoversteek). Maar intussen ontwikkelt zich naast de weg 
in sneltempo een groeiend handelsgebeuren én ook het woonpatrimonium 
zwelt aan.  

Een belangrijk knelpunt voor de Weg naar Zwartberg is echter dat deze weg 
geen voorzieningen kent voor voetgangers. Nergens is er een veilige zone 
voor voetgangers, en slechts op 1 plaats is er een veilige oversteek (aan de 
kruising met de Tulpenstraat). Ter hoogte van de Lentedreef is er een 
beveiligde fietsoversteek. 

De groeiende beleving langsheen deze weg, genereert echter steeds meer 
voetgangersverkeer, iets wat vanuit het oogpunt van duurzaamheid en 
mobiliteit trouwens positief is. Als BUUR zijn we echter bevreesd dat de 
verkeersveiligheid voor de zwakke weggebruikers op deze weg vandaag ver 
ontoereikend is. In dat opzicht willen we het gemeentebestuur dan ook 
verzoeken om op korte termijn met wegingrepen te komen die de 
verkeersveiligheid voor de zwakke weggebruikers op deze Weg naar 
Zwartberg verbeteren. In die optiek volgende vragen:  

- Op welke manier begeven voetgangers zich vandaag, in de huidige 
situatie het meest veilig én verkeerstechnisch correct op deze Weg 
naar Zwartberg?  

- Is het gemeentebestuur bereid om op korte termijn veilige oversteken 
(zebrapaden + fietsoversteekplaatsen) te voorzien ter hoogte van 
verschillende kruisingen op deze weg (kruising met Leeuwerikstraat, 
De Huttestraat, Merelstraat, Boomkensstraat en Nachtegalenstraat)? 

Al verschillende jaren is het opzet om deze weg een vernieuwde 
totaalinrichting te geven. In afwachting daarvan stelt BUUR voor om nu reeds 
op korte termijn veilige oversteken en ingrepen te voorzien.  

Graag vernemen wij een antwoord op deze vragen op de komende 
gemeenteraad.  

Onze dank alvast, 

Stijn Van Dingenen 
fractievoorzitter BUUR  


