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Toelichtende nota
Op 21 februari 2017 bespraken we in de gemeenteraad het langer gesloten blijven van het
jaagpad langs de Dijle aan de Zandpoortvest. Volgens plan zou deze snelle, groene en veilige
verbinding met het centrum na 2,5 jaar gesloten te zijn opnieuw opengesteld worden in juli
2016. De werken aan de tangent zijn klaar maar de slechte staat van de fietsbrugjes
verhinderden een heropening. De brugjes dienen volledig vernieuwd te worden en daarvoor is
het wachten op een aanbesteding door W&Z en Infrabel hoorden we. In de pers lazen we dan
weer dat Infrabel stelde dat hier geen aanbesteding voor nodig was en dat de werken zeer
snel konden afgerond worden. Iedereen op de raad leek unaniem dat we moesten trachten
deze verbinding zo snel mogelijk weer open te krijgen. De werken die momenteel lopen om
de Dijle opnieuw open te leggen aan de Zandpoortvest zijn geen belemmering , de Stad wil
gerust aan de aannemer vragen om steeds een doorgang voor fietsers en voetgangers te
blijven garanderen , leerden we van onze bevoegde schepen.
Schoolgaande en volwassen fietsers, joggers en wandelaars die de veilige fietswijzer
route2school, toeristische wandelkaarten, of allerhande apps gebruiken, rijden of lopen zich
anderhalf jaar na de geplande heropening van het Dijlepad nog altijd vast op een hekken.
Onze vragen over het Dijlepad:
- Wat heeft de Stad intussen nog kunnen ondernemen om deze unieke verbinding naar
Mechelen zo snel mogelijk open te krijgen?
- Is er intussen een aannemer aangeduid om de herstelling uit te voeren?
- Bestaat er een timing voor het herstel van de brugjes en hebben we er een zicht op
wanneer de eerste voetgangers en fietsers hun favoriete Dijlepad eindelijk weer zullen
kunnen gebruiken?
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