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“Fietssnelweg naar Brussel kan er binnen
twee jaar liggen”
12/09/2016 om 06:15 door lds

AALST / AFFLIGEM / ASSE / BRUSSEL  Met wat politieke wil kan de fietssnelweg Brussel  Aalst er

binnen de twee jaar liggen, maken de Fietsersbonden Asse, Aalst en Affligem zich sterk.
Zondagochtend om 10 uur vertrok een karavaan rijwielen vanuit Aalst om via Affligem en Asse naar Brussel te
rijden. Hun doel? De pijnpunten aanduiden die aangepakt moeten worden, zodat er een volwaardige fietsroute
tussen de Aalst en de hoofdstad kan ontstaan. “Er moet een aangename en goed bewegwijzerde fietsroute komen
naar Brussel”, zegt Marleen Stallaerts van Fietsersbond Aalst. “We hebben zelf een traject uitgewerkt waarin grote
delen veilig en goed aangepast zijn. Zo kunnen grote delen in Aalst en tussen Asse en Brussel als ‘klaar’ worden
beschouwd. Maar tussen Affligem en het station van Asse is er een ‘missing link’. Daar is momenteel geen enkele
fietsvriendelijke verbindingsroute. Dat is voor ons onaanvaardbaar. Het is zowel de taak van de Vlaamse overheid
als van de gemeenten zelf om dit eindelijk aan te pakken. Meestal zijn grote wegenwerken niet eens nodig en doet
een duidelijke bewegwijzering genoeg.” “We zien de fietsveiligheid in Vlaanderen positief evolueren, maar veel
infrastructuur moet toch nog volgen”, zegt Rob Noord van Fietsersbond Asse. “We zijn bewust met drie verenigingen
in het project gestapt”, aldus Hans Bom van Fietsersbond Affligem. De fietsersbonden hebben een webpagina
opgericht waar iedereen die wil, zijn steun kan betuigen.
INFO
fietsroutebrussel.wordpress.com (http://fietsroutebrussel.wordpress.com)
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