Vlot verkeer in Sint-Truiden

“Wa is oer gedacht?”
Beste inwoners van
Melveren, Metsteren, Kortenbos,
Heide, Terbiest en Schurhoven
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Vlot verkeer in
Sint-Truiden “Wa is oer gedacht?”

te van de Schoolstraat. Hierdoor verhoogt pressweg door ons dorp”. Spijtig is dit Melde veiligheid van de voetgangers en fietsers veren-Centrum met alle gevaren als gevolg.
die via de Schoolstraat naar de groene verbinding van ’t Speelhof naar de stad wan- Sinds 2007 ben ik door jullie tot gemeenteSint-Truiden voert een studie rond de ver- delen of fietsen.
raadslid verkozen. Van in het begin heb ik
keerssituaties in het stadscentrum en net
steeds, met de steun van de CD&V-fractie,
er buiten. Ook uw mening telt daar bij. Via Het meest blij ben ik met het onderzoek op iedere officiële samenkomst en ook in
een toegevoegde folder bij het informatie- om de verbindingsweg tussen de Hasseltse de wandelgangen deze problematiek aanblad van januari werd aan jullie gevraagd om steenweg ‘een brug te ver’ en de Diester- gekaart bij de gemeenteraad, het schepenop de website www.oergedacht.be jullie steenweg aan te leggen. In de jaren ’70 college en de stadsdiensten. De volhouder
werd het stuk tussen Ordingen en Melve- wint, zegt men. Wel dat is ondertussen ge(oer) gedacht te geven.
ren aangelegd. Het verder trekken stuitte beurd. Het verder trekken van deze verbinmeermaals op protesten. Begrijpelijk want dingsweg tot aan de Diestersteenweg is terug
de verkeerssituatie 20 à 30 jaar geleden is bespreekbaar. Ook in Ordingen is het verder
niet meer te vergelijken met nu en deze in trekken in richting van Borgloon noodzakede nabije toekomst.
lijk. Alzo krijgt men een volledige ontsluiting
Ik ben, samen met mijn CD&V-fractieleden,
van de verkeersstroom tussen Tongeren
over deze werking natuurlijk zeer blij omdat
en Herk-de-Stad samen met alle tussenligmen de mening van de inwoners wil weten
gende verbindingen naar Hasselt, Luik, Tieom op termijn, hopelijk snel, voor heel wat
nen en de industriezone. Als dit voltooid is
toenemende verkeersknelpunten in onze
dan betekent dit dat er nog 1/4de van het
De protestslogan ‘geen expressweg door ons verkeer via Melveren-Centrum passeert.
stad een oplossing te bieden.
dorp’ was terecht. Maar wie had kunnen den- Maar ook voor Terbiest en Schurhoven is
Voor Melveren, Kortenbos, Metsteren, ken dat de verkeersdrukte op Melverencen- dit een enorme ontlasting doordat de verHeide, Terbiest en Schurhoven ben ik nog trum zo zou toenemen. Jawel, deze weg is binding van de industriezone dan volledig
veel blijer omdat de verkeerssituatie rond vandaag de enige ontsluitingsweg voor het via de omleidingsweg en de expressweg
dit gebied wordt aangepakt. Zo wordt bin- verkeer dat van en naar Herk-de-Stad moet Hasselt-Sint-Truiden kan verlopen.
nen korte tijd gehoor gegeven aan de en gaat of komt naar Hasselt, Tongeren, Luik,
petitie die vanuit het Schoolstraatcomité Namen, Tienen, de industriezone en het cenwerd gevoerd. Hierin werd gepleit voor trum. Dat verkeer samen met het plaatselijk Eddy Leclere
veilige oversteekplaatsen op Melveren- verkeer is niet meer te verwerken op deze Schoolstraat 8a, 3800 Sint-Truiden
Centrum en de Hasseltsesteenweg ter hoog- weg. Vandaag loopt er dus duidelijk een “ex- leclere@eddy13.be - 0475 95 98 41
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Doe dit via de website www.oergedacht.be en steun dit verhaal door massaal
te reageren. Heb je geen internet? Geen probleem. Vraag bij de geburen of ga
langs in de Stedelijke bibliotheek van Sint-Truiden. Maar ook mag u langs komen
bij mij of een ander collega van de CD&V-fractie. Graag ontvangen we u om uw
mening via onze computer door te geven.

Veerle Heren

Er zal nog slechts 1/4de van het verkeer via
Melveren-Centrum passeren

‘Geen expressweg
door ons dorp’

Fractieleider CD&V Gemeenteraad

Een veilige oversteekplaatsen op MelverenCentrum en de Hasseltsesteenweg ter hoogte
van de Schoolstraat
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