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In de Esplanadestraat is er een busstrook en een fietsstraat. © RLA

Busstrook in een
fietsstraat? “Dan moeten
bussen achter fietsers
blijven”
Onder meer de Esplanadestraat in Aalst wordt
vanaf 16 augustus een fietsstraat mét een busstrook. In
een fietsstraat is de fietser de baas, op een busstrook
moeten fietsers plaats maken voor bussen, dus wat is het
nu? Volgens de schepen van Mobiliteit is het in de eerste
plaats een fietsstraat.
AALST

Rutger Lievens 09-08-21, 14:54

Vanaf 16 augustus heeft Aalst er een pak fietsstraten bij.
Zo worden de straten in de omgeving van de Zeshoek,
het Koning Astridpark en het station grotendeels
fietsstraat. Je kan ze herkennen aan de gele lijn die in
het midden van de weg loopt en de fiets-pictogrammen.
Een andere nieuwigheid op 16 augustus zijn de
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Circulatieplan: vanaf maandag wel eenrichtingsverkeer
in Binnenstraat, ondanks klacht bij gouverneur
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aan de wit-gele stippellijn in het midden van de weg. In
een fietsstraat mag je fietsers niet voorbijsteken, op een
Lokale fietshandelaars vinden circulatieplan logische
busstrook zijn fietsers verplicht om bussen te laten
evolutie: “Aantal (bak)fietsers zal de komende jaren maal
passeren en mogen ze niet naast mekaar rijden. In de
tien gaan”
volgende straten komt er eenrichtingsverkeer voor het
gewone verkeer, maar de bussen rijden via aparte
Buren Binnenstraat protesteren tegen
busbanen in de andere rijrichting: Alfred
eenrichtingsverkeer: “Verzoek tot schorsing bij
Nichelsstraat, Vaartstraat, Denderstraat, Esplanadestraat, S
gouverneur”
Jobstraat, Burchtstraat (deels). De Vaartstraat, een deel
van de Denderstraat en de Esplanadestraat zijn echter
ook fietsstraten.
MEEST GEDEELD
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Circulatieplan: vanaf maandag wel eenrichtingsverkeer
in Binnenstraat, ondanks klacht bij gouverneur

Fietsers of bussen?
Mogen fietsers naast mekaar blijven fietsen in zo een
straat die zowel fietsstraat is en een busstrook heeft?
“De regels van een fietsstraat blijven daar gelden”,
verduidelijkt schepen van Mobiliteit Jean-Jacques De
Gucht (Open Vld). “Bussen mogen de fietsers daar niet
inhalen.”

Leer bij Tazz Customs hoe je sneakers personaliseert: “De
reactie van mensen als ze hun schoenen zien, dat is het
leukste”

Thuisverpleger Diego weigert voortaan klanten uit Aalstcentrum: “Onmogelijk werken door circulatieplan”
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Vaccinatiecentrum Denderdal sluit midden oktober

9-jarige jongen uit Aalst krijgt seksueel getinte berichten
via Instagram, moeder waarschuwt: “Ik walg hiervan”

HLN SHOP
Marleen Stallaerts van de Aalsterse Fietsersbond zegt
dat het allemaal veel verwarring schept.
Fietsersorganisaties pleiten er al langer voor om van de
hele zone in de ring één grote fietszone te maken. “Het
is een combinatie die ik nog niet kende en het is heel
verwarrend. Sowieso moet de stad een F18- of F17verkeersbord zetten, of fietsers mogen sowieso naast
mekaar rijden op die busstrook in de fietsstraat”, zegt ze.
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Meld je aan voor de nieuwsbrief
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marleenvdd@gmail.com
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