
  
Volgende suggesties mbt de verkeerssituatie rond de Sint-Benedictuskerk:  
  
1. De verkeerssituatie rond de Sint-Benedictus kerk was complex, met een wirwar van diverse 

verkeersgebruikers die verschillende richtingen uit moeten. Bij de invoering van de knip werden 
er een heleboel aanpassingen gedaan, die de verkeerssituatie nog complexer en gevaarlijker 
maken. 
 De Dorpstraat werd 2 richtingsverkeer voor de fietsers. Deze straat is zeer smal en indraaiend 

verkeer komende van de Sint-Benedictusstraat ziet aankomende fietsers niet komen, zeker 
wanneer alle parkeerplaatsen voor de kerk bezet zijn. Daarnaast wordt een conflict gecreëerd 
tussen fietsers komende uit de Dorpstraat en fietsers komende vanuit de Wouwstraat, waarbij 
de zichtbaarheid ondermaats is. Ook jullie politiediensten raden af om daar te fietsen. Er staat 
bovendien geen verkeersbord dat in de Dorpstraat indraaiende automobilisten waarschuwt 
voor het fietsverkeer in 2 richtingen. Laat aub de fietsers enkel in dezelfde richting rijden als 
het auto-verkeer. Dan is het voor elke weggebruiker duidelijk naar waar hij moet kijken.  
 

 
 

 Er is een grote witte lijn in de bocht geschilderd, in het midden van dit fietspad midden staan 
betonblokken. Het doel of de functie van deze witte lijn is echter onduidelijk. Ik ga ervan uit dat 
je als fietser binnen de witte lijn veilig staat. De praktijk wijst anders uit. Pas aub deze witte lijn 
aan als het fietspad tegenrichting behouden blijft. Er staan nu kinderen tussen de betonpalen 
en de witte lijn in de bocht. Zone arceren of lijn herschilderen juist naast de betonkolommen? 

 

                     
 

                   
 

 



 
 Het is onduidelijk hoe en waar je als fietser, komende van de beenhouwer en tegenrichting 

rijdende in de Kerkstraat veilig kan oversteken naar de school of richting de Liersesteenweg. 
Markering aanbrengen is aangeraden.  
 

 Het zebrapad naar de parking van het Lepelhof, waar dagelijks heel wat voetgangers 
passeren is zo goed als onzichtbaar. In een vorige commissie of gemeenteraad werd 
aangegeven dat er een dispuut is met de aannemer die de lijnen moet verven. Is het dan niet 
mogelijk om een zebrapad, dat vlakbij een school ligt, door de eigen diensten te laten 
verven? Merk ook de afslag voor fietsers op in de gele cirkel! Waar gaat die heen?  

 

   
 

 De rode wagen en de zwarte fietser komen beide uit richting van de Liersesteenweg. Het gele 
vlak stelt een tegenligger voor komende van de Rubensstraat.  De zwarte fietser wil rechtdoor 
rijden naar de Rubensstraat. Wie heeft hier voorrang? In de praktijk rijdt de rode wagen aan 
volle snelheid richting Sint-Benedictus-kerk om zijn voorrang t.o.v. de gele wagen op te eisen. 
Ik denk dat de fietser voorrang heeft t.o.v. zowel de gele als de rode wagen. Een veilige keuze 
zou zijn om de voorrang komende van de Liersesteenweg weg te nemen voor de fietser en de 
auto, en zo het verkeer in de fietsstraat voorrang te geven. Dit neemt tevens de snelheid weg 
van het verkeer dat momenteel uit de Kerkstraat raast.  

 

 
  



 De snelheidsindicator in de Van Dijckstraat is al meerdere weken defect. Bovendien hangt 
deze veel te dicht bij de bocht van de Rubensstraat. Hang deze aub aan de volgende paal in 
de straat zodat hij toch iet of wat effect kan hebben. 

 
 

 


