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Vraag/interpellatie (omschrijving) : Zebrapad aan begin Grote Nieuwendijk
Toelichting
Bij de heraanleg van het eerste deel van de Nekkerspoelstraat werd ook het kruispunt met de Grote
Nieuwendijkstraat en de Sint-Rumoldusstraat volledig hertekend. Iedereen die regelmatig met de wagen
of de fiets langs dit kruispunt komt moet toegeven dat de nieuwe situatie veel veiliger en aangenamer is.
Alleen voor de voetgangers is er nog een probleem. Het voetpad van de Nekkerspoelstraat is immers
doorgetrokken over de rijweg, waardoor stappers die uit de richting van het station of het
speelgoedmuseum komen de (wellicht terechte) indruk hebben dat zij gewoon kunnen verder wandelen.
De voertuigen die uit de Grote Nieuwendijkstraat komen zien echter alleen verkeersborden dat ze
voorrang moeten verlenen en dat er fietsers uit 2 richtingen kunnen komen. Nergens is er een aanduiding
dat ook voetgangers zo maar de straat zouden kunnen oversteken. En er is geen zebrapad.
Het eerste zebrapad op de Grote Nieuwendijkstraat bevindt zich ter hoogte van het kruispunt met de
Caputsteenstraat en Paardenkerkhofstraat, een afstand die te groot is om te verwachten dat voetgangers
tot daar gaan om de straat over te steken.
Tot nu toe zijn er, naar mijn weten, op dit kruispunt geen ongevallen met lichamelijk letsel gebeurd waarbij
voetgangers betrokken waren, maar dit is alleszins een verwarrende en gevaarlijke situatie. Aangezien de
voertuigen die het kruispunt naderen toch al moeten vertragen om voorrang te geven, zie ik ook niet in dat
een zebrapad op deze plaats enige invloed zou hebben op de verkeersdoorstroming.
De vraag:
- Is er onderzoek gebeurd naar de mogelijkheid om een zebrapad aan te leggen voor de oversteek
van de Grote Nieuwendijkstraat ter hoogte van de Nekkerspoelstraat?
- Zo ja: Wat is de reden dat er geen zebrapad is?
- Zo nee: Kan dit onderzoek zo snel mogelijk worden opgestart?
Datum en handtekening (of naam indien per e-mail)

Rita Van den Bossche, 22 mei 2018

*indiening uiterlijk 5 dagen vóór de vergadering (voor vergadering dinsdag is dit op donderdag), bij voorkeur
vroeger, teneinde de administratie toe te laten de vraag/interpellatie te onderzoeken
Forrmulier als bijlage mailen naar gemeenteraad@mechelen.be (bij voorkeur), of bezorgen aan stadhuis
Mechelen, afdeling bestuurlijk beheer (dienst notulenbeheer), Grote Markt 21, 2800 Mechelen.

