
Aan de inwoners van Ranst 
 

Een STERK beleid voor de ZWAKKE weggebruiker: wij geloven dat zoiets wél kan in onze gemeente! 
Op www.groenranst.be vindt u de voorstellen van Groen. Hieronder, per dorpskern, een samenvatting. 

 

Deelgemeente Ranst 
 
Het gemeentebestuur plant de heraanleg van de Lievevrouwestraat.  
Maar jammer genoeg blijft men hier kiezen voor dubbelrichtingsverkeer. 
 
Groen heeft andere voorstellen, die de hele omgeving aanpakken. 
1. Enkelrichtingsverkeer biedt hier veel voordelen 
Dat lezen wij letterlijk in de studie van Igean. Wat dacht u van meer 
veiligheid voor de zwakke weggebruiker, een vlottere doorstroming van al 
het verkeer en een aangenamere omgeving om te wonen en te winkelen? 

Het zorgt ook voor een 
groenere buurt, maakt vijftien 
extra parkeerplaatsen 
mogelijk, en bredere 
voetpaden, fietsstallingen en 
zitbanken.  
Een aantrekkelijk voorstel, 
maar niet volgens het bestuur.  

2. Bekijk het mobiliteitsprobleem ruimer.  
Ook alle omliggende straten kennen heel wat mobiliteitsproblemen. Extra 
aandacht moet gaan naar het vele sluipverkeer en het zwaar vervoer 
doorheen de dorpskern. Groen wil een mobiliteitsstudie voor de hele 
dorpskern, om de knelpunten vast te leggen en te zien hoe het anders kan. 
Het huidige bestuur knijpt echter de ogen dicht voor de vele problemen 
die de inwoners dagelijks ervaren en signaleren. 
3. Zone 30 in de hele dorpskern, met snelheidscontroles 
Schepen van Verkeersveiligheid Tine Muyshondt gaat akkoord met het 
invoeren van een zone 30. Maar wist u dat ons bestuur de voorbije 8 jaar 
nooit controleerde op de naleving hiervan en dat de burgemeester onlangs 

bevestigde dat hij dit ook de volgende jaren geenszins van plan is, in geen 
enkele zone 30, omdat hij geen problemen ziet? Wij kennen echter de 
cijfers van de vastgestelde snelheidsovertredingen: zéér verontrustend! 
 
Deelgemeente Emblem 

  
De Dorpstraat in Emblem is een zone 
50. Groen stelde voor om daar, op 
het gedeelte zónder fietspad, een 
zone 30 van te maken. Dat is exact 
wat verkeersspecialisten aanraden 
op dergelijke stukken waar fietsers 
en auto’s de straat met elkaar 
moeten delen.  
Een fietser heeft 98 % 

overlevingskans heeft bij een aanrijding met een wagen die 30 km/uur 
rijdt. Maar aan 50 km/uur bedraagt die kans slechts 25 %! Waarom weigert 
het bestuur dan ons voorstel voor een zone 30? Is het college blind voor de 
vele fietsers op weg naar school, de jeugdbeweging enz.? 
 
Ook in Emblem steekt het bestuur dus de kop in het zand en weigert men 
tijd en moeite te steken in een krachtig beleid van verkeersveiligheid. 
 
Met Groen kan het anders. Durven keuzes maken in het belang van iedere 
weggebruiker, maar met extra aandacht voor de meest kwetsbaren: daar 
staan we voor. En sóms kunnen we – vanuit de oppositie – toch hier en 
daar de verkeersveiligheid helpen verbeteren: ons voorstel voor 
fietssuggestiestroken in de Dorpstraat haalde het wél. Een eerste stap, 
maar er is echt veel meer nodig, vindt u niet? 

http://www.groenranst.be/


 
Deelgemeente Broechem 
 
De doortocht door Broechem is een oud zeer. De situatie is – zeker tijdens 
de spitsuren – niet bevorderlijk voor de veiligheid van de zwakke 

weggebruikers, zoals 
de vele jongeren op 
weg van en naar 
school. Er is – na lang 
aandringen – een 
kleine verbetering te 
noteren met de 
fietssuggestiestroken 
in de Pertendonck- 
en de Gustaaf 
Peetersstraat.  

Maar aan de echte problemen wordt voorlopig niets gedaan.   
Wat dacht u van enkele topsnelheden van meer dan 90 km/uur? Of 
regelmatig gemeten snelheden van 60 tot 70 km/uur? En wist u dat 15 % 
van de bestuurders sneller dan 52 km/uur door de Gustaaf Peetersstraat 
rijdt? Dat er dagelijks zo’n 4000 voertuigen passeren?  
Waarom durft het bestuur niet ernstig – en we bedoelen: ernstig –
nadenken over mogelijke oplossingen? We denken maar even hardop: 
zone 30 van de busstatie tot kruispunt Broechemsesteenweg, een 
omleidingsweg rond Broechem (bvb. de Bistweg – zie voorstel op onze 
website), betere en doordachte bereikbaarheid van het industrieterrein 
Ter Straten... Het bestuur wil blijkbaar niet begrijpen dat de 
verkeerssituatie in Broechem een probleem is van heel Groot-Ranst en niet 
opgelost kan worden door hier en daar een kleinigheid aan te passen. 
Groen wil dat het bestuur de globale mobiliteitsstudie als uitgangspunt 
voor het beleid neemt. Op korte termijn vragen we alvast in Broechem 
dringend een zone 30 voor de dorpskern. 

 
Deelgemeente Oelegem 
 
De verkeerssituatie in Oelegem is schrijnend. Ten eerste wordt Oelegem 
gebruikt als sluiproute, ten tweede heeft het industrieterrein Ter Straten 
een belangrijk aanzuigeffect op (vracht)verkeer. Wie langs of nabij de 
invalswegen woont of wie tijdens de spitsuren de files moet trotseren zal 

het geweten hebben.  
 
Komt daar nog bij: het 
voorstel van nv De 
Scheepvaart om de brug 
aan de Jozef Simonslaan af 
te breken en niet te 
vervangen. Ondanks 
eerdere beweringen liet het 
gemeentebestuur reeds 

enkele jaren geleden -schriftelijk- aan hen weten ‘het idee van de afbraak 
van de brug genegen te zijn’ als er een ontsluitingsweg tussen Ter Straten 
en de Oelegemsesteenweg zou komen ter compensatie. Een fietsbrug was 
eerst geen noodzaak; pas later -onder druk van Groen- werd er wel 
gevraagd om -in dat geval- minstens toch een fietsbrug te voorzien.  
Het is het bestuur dat de knoop zal moeten doorhakken. Groen vindt dat 
eender welke beslissing moet gebeuren op basis van grondig onderzoek 
over álle voor- en nadelen. Dat kan niet zonder de verkeerssituatie in héél 
Oelegem te bekijken. Het bestuur moet dan ook de invloed van de 
verkeersstromen uit de andere deelgemeentes durven meerekenen. En 
alles moet voor Groen in werkelijk overleg met de inwoners gebeuren.  
Of de brug dan uiteindelijk blijft of niet: hét criterium voor Groen is een 
betere leefbaarheid en verkeersveiligheid in héél Oelegem. Daar moeten 
ook veilige fietspaden, aangepaste snelheidsregimes met genoeg controles 
en het weren van sluipverkeer uit de woonkernen toe bijdragen. 

 
Laat ons weten wat u er zelf van vindt! - Meer info en contactgegevens vindt u op www.groenranst.be  
Luc Redig (v.u.) en Lotte Van Camp, gemeenteraadsleden Groen -  luc.redig@telenet.be / lottevancamp@gmail.com  -  niet op de openbare weg gooien                                                                                                   
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