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N-VA GEETBETS VOERT ACTIE VOOR VERKEERSVEILIGE DORPSKERNEN  
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Om haar speerpunt “Verkeersveilige en aangename dorpskernen” kracht bij te zetten, voerde N-VA 
op zondag 30 september actie in de drie deelgemeenten van Geetbets. Per fiets trokken 
verschillende kandidaten door de deelgemeenten om zo aandacht te vragen voor betere fietspaden 
en een verkeersveiligere gemeente. De tocht vertrok aan het gemeentehuis in Geetbets om 
vervolgens Grazen, Rummen, Hulsbeek, Nieuwdorp en Hogen aan te doen.  

Langetermijnvisie  

“N-VA ijvert voor een langetermijnvisie wat betreft verkeersveiligheid. Nu worden er te veel losse 
maatregelen genomen. De inderhaast geplaatste blokken in de Drinkteil- en Galgestraat zijn daar de 
trieste getuigen van”, stelt Johan Guldix, lijsttrekker. N-VA vindt dat zulke langetermijnvisie een 
betere en logischere zonering dient te omvatten dan nu het geval is. Ook moet het voorzien in 
gerichtere en frequentere controles op die plaatsen waar het echt nodig is, niet alleen in de 
Dorpsstraat in Geetbets, maar ook in de Ketelstraat in Rummen en de Verdaelstraat in Grazen. 
“Daarnaast dient ook te worden ingezet op zinvolle verkeersvertragende maatregelen in de 
dorpskernen, want geslaagde preventie is nog altijd beter dan sanctionerend optreden”, aldus Guldix.  

Verschuiving overlast 

Bovendien roept N-VA het volgende bestuur op om meer en betere contacten te leggen met de 
buurgemeenten. “Het blijkt dat sommige buurgemeenten hun verkeersproblematiek oplossen door 
het verkeer door de deeldorpen van Geetbets te sturen. Daardoor wordt hun gemeente ontlast, maar 
de onze net meer belast. Dat kan niet de bedoeling  zijn”, vertelt Jurgen Quaeyhaegens, secretaris en 
derde op de lijst. 

Fietspaden 

“Naar fietsers toe dient het fietspadennetwerk verder uitgebouwd en ook beter onderhouden te 
worden”, aldus Quaeyhaegens.  Fietssuggestiestroken zoals in de Hogenstraat zijn een schaamlapje, 
want ze creëren een vals gevoel van veiligheid. De N-VA vindt zulke initiatieven dan ook onzinnig. 

Uitdaging 

De verkeersveiligheid wordt ongetwijfeld één van de uitdagingen van de volgende legislatuur, zo 
meent N-VA Geetbets. Hiermee zal het volgende bestuur nog ettelijke jaren zoet zijn. “Het is dan ook 
van belang dat de volgende coalitie de fasering van deze werken goed communiceert naar de 
bevolking zodat deze weet dat het probleem niet blijft liggen”, besluit Johan Guldix.   
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