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Vraag:

Er gebeurde opnieuw een ongeval op het kruispunt van de Grondwetlaan met de SintBernadettestraat. Overstekende voetgangers werden er aangereden door een auto die
afdraaide.
Op dit kruispunt zijn er al meerdere ongevallen gebeurd waarbij voetgangers of fietsers
gewond raakten. Veel schoolgaande kinderen moeten hier elke dag met de fiets of te voet
de weg oversteken.
Wat kan er gedaan worden om het kruispunt veiliger te maken? Wanneer zullen de
nodige maatregelen worden uitgevoerd?

Antwoord

De ongevallen op het kruispunt Grondwetlaan-St-Bernadettestraat laten niemand
onberoerd. Ook mij niet.
De Hogeweg en de Sint-Bernadettestraat, vanaf het kruispunt met de Grondwetlaan tot
aan de aansluiting met de Waterstraat, zijn opgenomen in de lijst van op te starten
projecten. Het betreft een integrale heraanleg waarbij een hydraulisch knelpunt in het
rioleringsstelsel zal worden aangepakt. Aangezien de onderbouw volledig vervangen
moet worden zal binnen dit dossier ook de bovenbouw vernieuwd worden. Vandaag staat

dit project nog niet concreet op de planning. Dit betekent dat het ontwerp ten vroegste
volgende legislatuur kan aangevat worden.
Wachten op deze heraanleg is geen optie. Ik heb dan ook de opdracht gegeven aan de
diensten om hier op zeer korte termijn aanpassingen te doen. Het mobiliteitsbedrijf en de
Wegendienst onderzoeken momenteel hoe met belijning en paaltjes het kruispunt kan
worden ingesnoerd wat de verkeersveiligheid ten goede zal komen. Door in te snoeren
kan de snelheid naar beneden worden gehaald en kan de oversteekafstand worden
ingekort. Ook de verkeerslichtenregeling zal hierbij mee bekeken moeten worden.
Verschillende concepten voor de insnoering van dit kruispunt zijn in onderzoek. Een
timing van uitvoering is nog niet gekend, dit zal mede afhangen van welke maatregelen
weerhouden worden. Maar laat het duidelijk zijn, dat mag niet lang duren.

