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Veilige oversteek N2-Kapelstraat-Bosstraat in
Berbroek nog niet voor morgen …
We horen, zien en lezen
van
alle
politieke
partijen dat men hoog
wil
inzetten
op
verkeersveiligheid.
Nochtans merken we
tegelijkertijd dat als er
een concrete vraag
wordt gesteld op de
gemeenteraad
om
schoolgaande kinderen
in Berbroek een wat
veiligere oversteek aan
te bieden op de N2, men
vanuit de meerderheid
liever zwijgt.
Ouders van schoolgaande kinderen in Berbroek kregen bij de start van het nieuwe
schooljaar een brief dat er niet langer kon voorzien worden in gemachtigde opzichters om
een veiligere oversteek voor kinderen en andere zwakke weggebruikers te creëren. En
de aangekondigde verkeerslichten laten wel extra lang op zich wachten. We beseffen dat
men voor het veilig laten oversteken van kinderen niet enkel naar het stadsbestuur kan
kijken. Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld ook die van de school zelf.
Maar dit mag geen reden zijn om dan met z’n allen de kat uit de boom te kijken tot er
iemand effectief initiatief neemt. Als stadsbestuur dienen we net een leidinggevende rol
te spelen als het op de veiligheid van onze kinderen en andere zwakke weggebruikers
aankomt.
Een voorlopige oplossing zou kunnen zijn dat we effectief vragen aan de politie om ’s
morgens en ’s avonds een halfuur lang die verkeersveiligheid te garanderen. Wanneer
we die vraag concreet stelden op de gemeenteraad van september is het antwoord dat
dit een zeer dure dienstverlening zal zijn en dat men het verder zal onderzoeken. Niet
meteen de repliek die we hoopten te krijgen van bestuurders die zo de mond vol hebben
over de veiligheid.
Een mogelijk (dodelijk) verkeersongeval op dit voor Vlaanderen reeds lang gemarkeerde ‘zwart
punt’ wil toch niemand op zijn geweten hebben? Nu blijven wachten tot er effectief
verkeerslichten staan of totdat er eens een blik nieuwe kandidaat-gemachtigde opzichters wordt
opengetrokken … nee, daar kunnen wij ons niet mee verzoenen.

een nieuw en jong bestuur, pittige kandidaten en een hart voor Herk-de-Stad

