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Proefopstellingen Kuringen - Stad Hasselt 

Q&A 

Algemeen kader 

1. Wat zijn proefopstellingen? 

Antwoord: Proefopstellingen zijn tijdelijke verkeerswijzigingen met als doel een nieuwe verkeerssituatie te 

testen die erop gericht is sluipverkeer en onveiligheid tegen te gaan. Het kan gaan om verkeersremmers, 

eenrichtingsstraten en een knip in de straten waar de verkeersoverlast groot is. De testen gaan samen 

met metingen en analyses die het effect van de verkeerswijziging in kaart brengen. 

2. Waarom worden er proefopstellingen geplaatst? 

Antwoord: Proefopstellingen plaatsen is geen eenvoudige beslissing. Ze zijn het gevolg van een 

structureel verkeersprobleem van toenemend sluipverkeer en overdreven snelheid, wat de leefomgeving 

voor de bewoners de laatste jaren aanzienlijk onveiliger heeft gemaakt. De wijken Kuringen-centrum, 

Kuringen-Heide, Berkenveld, Kiewit en Heilig Hart ervaren veel verkeersoverlast. In onze zoektocht naar 

de best mogelijke oplossing voor dit probleem, hebben we een aantal alternatieve verkeerssituaties 

vooropgesteld. Een eerste stap naar een definitieve verbetering van de veiligheid, is die situaties 

uittesten. 

3. Zijn de proefopstellingen definitief? 

Antwoord: Proefopstellingen maken steeds deel uit van een testfase. Dit wil zeggen dat de 

verkeersmaatregelen tijdelijk zijn, niet definitief. De nieuwe situatie wordt gemeten en geanalyseerd om 

uiteindelijk, met de nodige feedback uit de omgeving, een beslissing te nemen voor een definitieve 

verkeerswijziging. 

 

Bewonersvragen 

4. De verkeerssituatie in mijn straat is niet verbeterd. Ik maak me zorgen over 

de definitieve maatregelen. 

Antwoord: We voeren metingen uit op een 30-tal locaties om de effecten van de proefopstellingen na te 

gaan. Hierbij kijken we niet alleen naar de straten waar we een proefopstelling uitvoeren, maar ook naar 

de omliggende straten. Het kan namelijk zijn dat in onze zoektocht naar een oplossing voor één straat er 

in een andere straat een nieuwe, negatieve situatie wordt gecreëerd. Helaas zien we dat pas wanneer we 

de testen effectief uitvoeren. Het is zeker niet onze bedoeling om bewoners nadeel te berokkenen en we 

zijn niet op zoek naar een verplaatsing van het verkeersprobleem. De analyses zullen uiteindelijk moeten 

uitwijzen welke de beste oplossing voor alle betrokken partijen is. 
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Testfase en resultaten 

5. Waar vind ik alle informatie over de testfases? 

Antwoord: Alle nodige informatie en communicatie rond updates wordt op deze website voorzien.  

6. Hoe word ik betrokken bij de metingen en resultaten van de testfases? 

Antwoord: na afloop van de eerste testfase (december 2019) analyseren we alle metingen grondig. De 

algemene resultaten worden gecommuniceerd via een infokrantje. 

 

Praktische vragen en contact 

7. Waar kan ik terecht als ik een melding wil doen? 

Antwoord: Heeft u een vraag, suggestie of opmerking? U kan ons hiervoor via mail contacteren op 

mobiliteit@hasselt.be. We bekijken uw bericht zo snel mogelijk en proberen uw mail ook zo snel mogelijk 

te beantwoorden.  

8. Wat gebeurt er met alle vragen, suggesties en opmerkingen die we via mail 

of de website ontvangen? 

Antwoord: Elk bericht wordt gelezen. We proberen iedereen zo goed als mogelijk binnen een redelijke 

termijn een gestructureerd antwoord te bieden. Alle suggesties worden genoteerd en meegenomen in 

onze voortdurende analyses. 

9. Waarom krijg ik geen antwoord op mijn mail? 

Antwoord: We zijn erg dankbaar voor de reacties op de proefopstellingen die we ontvangen. We kunnen 

niet ontkennen dat de eerste testfase met de nodige kritiek wordt onthaald. Het is voor ons daarom niet 

steeds mogelijk om u snel een volledige reactie op uw bericht te geven. Wel nemen we alle mails mee in 

de analyse van de proefopstellingen en proberen we in dringende situaties waar mogelijk bij te sturen. 

10. Ik heb een suggestie gedaan voor mijn straat, maar er verandert niks. 

Antwoord: We moedigen suggesties van bewoners die de gewijzigde situatie elke dag meemaken 

absoluut aan. We bekijken elke suggestie. Maar het is niet mogelijk om voor alle suggesties meteen actie 

te ondernemen. De proefopstellingen zijn weloverwogen en de effecten worden getest. In zeer dringende, 

onveilige situaties kunnen we wel voor het einde van de testfase een wijziging doorvoeren.  
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