
 

 

Duidelijkere en veiligere fietsstraten 

 

 

Beste bewoner 

 

Zo’n twee jaar geleden creëerden we een aantal veilige fietsverbindingen tussen de 

Singel en de binnenstad door straten om te vormen tot fietsstraat. Eén van deze 

straten was de Spoorwegstraat. 

 

Op een fietsstraat mag de fietser het volledige rijvak benutten. Het is als het ware één 

groot fietspad waar de autobestuurder te gast is, maximum 30 km/uur mag rijden en hij 

een fietser niet mag inhalen. 

 

Bijkomende maatregelen voor meer veiligheid 

Om de fietsstraten beter te laten opvallen en de veiligheid voor de fietser te vergroten, 

voeren we volgende aanpassingen uit: 

- we voorzien langere stroken van een rode laag en wegbestickering zodat de 

fietsstraat beter herkenbaar is 

- binnen de zones waar gemotoriseerd in twee richtingen mag, brengen we in het 

midden van de rijbaan reflectoren aan die inhaalbewegingen ontmoedigen 

 

Planning Kunstlaan 

Om deze aanpassingen door te voeren is het tijdelijk afsluiten van de rijweg en het 

plaatsen van een parkeerverbod tussen 6 en 18 uur noodzakelijk. Om de hinder te 

spreiden werken we in de Spoorwegstraat in 7 fases. Op de reeds roodgeverfde 

kruispunten wordt niet gewerkt, deze blijven beschikbaar voor verkeer. Raadpleeg voor 

meer details de achterzijde van deze brief. Vlak voor de werken vegen we de straat, zo 

is dit niet meer nodig tijdens de uitvoering van ons veegplan vanaf september. 

 

Vragen 

Op 17 en 18 augustus voeren we gefaseerd dezelfde aanpassingen door in de 

Boomkensstraat. Raadpleeg voor meer info onze website: www.hasselt.be/mobiliteit. 

Hebt u nog bijkomende vragen? Neem dan contact op met de dienst Mobiliteit via tel. 

011 23 90 00 of mail naar mobiliteit@hasselt.be. 

 

Met vriendelijke groeten 

 

 

 

 

Koen Deconinck   Marc Schepers   Steven Vandeput 

algemeen directeur   schepen van Mobiliteit  burgemeester 

 

Aan de bewoners van de Spoorwegstraat 

 

datum 

06.08.2020 

contactpersoon 
dienst Mobiliteit & Parkeren 
T 011 23 90 00 
mobiliteit@hasselt.be 

hasselt.be/verkeer 

http://www.hasselt.be/mobiliteit
mailto:mobiliteit@hasselt.be
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Fases: 

 

1. Aanbrengen rode slemlaag en extra wegbestickering tussen de Fonteinstraat en 

Runkstersteenweg 

- Wanneer: maandag 24 augustus 

- Om de werken vlot en veilig te laten verlopen, nemen we die dag volgende tijdelijke 

verkeersmaatregelen: 

o Geen verkeer mogelijk binnen de werfzone, er geldt ook een parkeerverbod 

 

2. Aanbrengen rode slemlaag en extra wegbestickering tussen Runkstersteenweg en Georges 

Ottenbourgsstraat 

- Wanneer: dinsdag 25 augustus 

- Om de werken vlot en veilig te laten verlopen, nemen we die dag volgende tijdelijke 

verkeersmaatregelen: 

o Geen verkeer mogelijk binnen de werfzone, er geldt ook een parkeerverbod 

o We draaien de rijrichting van de Normandiëstraat tijdelijk om zodat het verkeer komende 

van de Ertbeekstraat weg kan 

 

3. Aanbrengen rode slemlaag en extra wegbestickering tussen Georges Ottenbourgsstraat en 

Vredestraat 

- Wanneer: woensdag 26 augustus 

- Om de werken vlot en veilig te laten verlopen, nemen we die dag volgende tijdelijke 

verkeersmaatregelen: 

o Geen verkeer mogelijk binnen de werfzone, er geldt ook een parkeerverbod  

 

4. Aanbrengen rode slemlaag en extra wegbestickering tussen Vredestraat en Boekstraat 

- Wanneer: donderdag 27 augustus 

- Om de werken vlot en veilig te laten verlopen, nemen we die dag volgende tijdelijke 

verkeersmaatregelen: 

o Geen verkeer mogelijk binnen de werfzone, er geldt ook een parkeerverbod  

 

5. Aanbrengen rode slemlaag en extra wegbestickering tussen Boekstraat en Jef Koningslaan 

- Wanneer: vrijdag 28 augustus 

- Om de werken vlot en veilig te laten verlopen, nemen we die dag volgende tijdelijke 

verkeersmaatregelen: 

o Geen verkeer mogelijk binnen de werfzone, er geldt ook een parkeerverbod  

 

6. Aanbrengen rode slemlaag en extra wegbestickering tussen Jef Koningslaan en Sint-

Servaasstraat 

- Wanneer: maandag 31 augustus 

- Om de werken vlot en veilig te laten verlopen, nemen we die dag volgende tijdelijke 

verkeersmaatregelen: 

o Geen verkeer mogelijk binnen de werfzone, er geldt ook een parkeerverbod  

 

7. Aanbrengen rode slemlaag en extra wegbestickering tussen Sint-Servaasstraat en Singel 

- Wanneer: dinsdag 1 september 

- Om de werken vlot en veilig te laten verlopen, nemen we die dag volgende tijdelijke 

verkeersmaatregelen: 

o Geen verkeer mogelijk binnen de werfzone, er geldt ook een parkeerverbod  

 

Weeromstandigheden 

Om slem en wegbestickering te kunnen aanbrengen, moet het wegdek voldoende droog zijn. Bij 

regenweer schuiven de werken op naar de eerstvolgende droge werkdag. Hou in dat geval de 

wegsignalisatie in het oog. Vindt op de dag dat er gewerkt wordt een huisvuilophaling plaats? Bied 

uw afval dan in een zijstraat voor ophaling aan. 
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Plan 
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