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Vraag/interpellatie: Aanpassing Bushaltes en fietsvriendelijker maken van de
ventwegen aan de Koningin Astridlaan
Toelichting
Naar aanleiding van het initiatief van de Stad Mechelen om een aanpassing van de rijstroken en
parkeerplaatsen op het gearceerde wegdek te overwegen op de K.Astridlaan zou ik een vraag van de
Lijn willen ondersteunen. De Lijn, hierin ook gesteund door de Trein Tram Bus en de Fietsersbond,
verzocht om van deze gelegenheid gebruik te maken om een aantal interessante veranderingen aan te
brengen aan de inrichting van de hoofdweg.(R 12)
Zo zouden de bussen, die nu halt houden op de ventwegen, aan nieuwe, degelijk ingerichte en
verhoogde bushaltes op de huidige gearceerde stroken op de hoofdweg kunnen stoppen.
Hierdoor zou het reizigerscomfort van het openbaar vervoer op deze plek sterk kunnen verhogen.
Eveneens zal de doorstroming van de bussen sneller verlopen wat ook de reistijden en het ontsluiten
van de westkant van de Vesten voor het openbaar vervoer een boost kan geven. Wellicht is de aanleg
van een busbaan aan de verkeerslichten van de Brusselpoort ook mogelijk en zeker te onderzoeken
waardoor de doorstroming enorm zou verhogen.
Geef toe dat afzonderlijke busbanen een verkeersinfrastructuur is waar we hier in Mechelen er nog
niet veel van hebben. Zo zou ook aan de Heihoek, de Nieuwe Zorro site, de Battelsesteenweg en de
site aan het Rode kruisplein snel een veel beter en uitgebreider aanbod gerealiseerd kunnen worden
door de Lijn.
Even belangrijk is dat we hierdoor ook verkeersconflicten tussen de bussen en de fietsers op de
ventwegen kunnen oplossen en op deze ventwegen de snelheid kunnen terugbrengen tot 30 km/u of er
fietsstraten van maken.
Bij dergelijke aanpassing is iedereen winnaar. De fietsers, de Lijn, de gebruiker van het openbaar
vervoer (comfort en reistijd). En de bezoeker aan Mechelen, die zo dicht bij ons handelscentrum vlotter
met het openbaar vervoer of met de geparkeerde wagen rustig de binnenstad kan verkennen langs de
Hoogstraat.
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