
Wij kiezen voor de fiets!
Gezond, snel én klimaatvriendelijkEEn vErkEErsvEilig Boom 

Daar gaan wij voor! 

 in Boom

FiEtsPlan
voor mEEr vErkEErsvEilighEiD én EEn vEiligErE sChoolomgEving

EEN PLAN, 
VOOR EN DOOR 
BOMENAARS! 



Nog dagelijks sterven er 2 mensen in het verkeer. Blijvende aandacht voor verkeersveiligheid is dan ook 
broodnodig! Om die reden zet JONGCD&V Boom zich al verschillende jaren in voor meer verkeersveilig-
heid. 

verkeersveiligheid is voor JongCD&v Boom al jaren een absolute topprioriteit. Het streven naar 
een zo veilig mogelijke omgeving voor de zwakke gebruiker moet absoluut het doel zijn. Een gemeente als 
Boom, waar zo’n 5600 leerlingen elke dag naar school gaan, heeft hier een belangrijke taak. 

Elk jaar proberen we via een grote sensibiliseringsactie ‘Veilig Schoolbegin’ tijdens de start van het 
nieuwe schooljaar mensen aan de hand van affiches bewust te maken en aan te sporen extra aandachtig 
te zijn in het verkeer. We roepen hen ook op om onze boodschap zelf mee te ondersteunen door de affiche 
op te hangen.   Ook dit jaar was onze actie opnieuw weer erg succesvol en daar willen we de deelnemen-
de Bomenaars ook graag voor bedanken!

Naast deze affichecampagne heeft JONGCD&V Boom vorig jaar voor het eerst een Fietsplan opgesteld 
met 10 punten die volgens ons, soms met kleine aanpassingen, Boom verkeersveiliger zouden maken.  

Iedereen die zich in het verkeer begeeft draagt uiteraard een belangrijke verantwoordelijkheid. We moeten 
ons immers allemaal bewust zijn van de gevaren en ons op een verstandige en vooral veilige manier in het 
verkeer gedragen. Desalniettemin is in het kader van de verkeersveiligheid ook een erg belangrijke rol  
weggelegd voor de beleidsmakers. Zij kunnen immers maatregelen nemen om de verkeersveiligheid te 
verhogen en zo het aantal verkeersdoden of ongevallen terug te brengen.

Alleen door meer in te zetten op veiligere fietsinfrastructuur en de verkeersveiligheid te verhogen kunnen 
we jongeren en hun ouders blijven motiveren om met de fiets naar school te gaan. Het zorgt er niet alleen 
voor dat we op die manier de drukte op de weg kunnen aanpakken, maar leveren zo ook een belangrijke 
bijdrage aan het milieu.

Het plan dat we vorig jaar overhandigden aan het gemeentebestuur is in 2017 helaas een bijna exacte 
kopie van het vorige. Nog steeds blijven de aangegeven punten geldig en zijn we van mening dat 
verbetering hier nodig blijft!  
 
In ons Fietsplan herhalen we dus de verschillende aanbevelingen en suggesties die we ook vorig jaar over-
maakten aan het gemeentebestuur van Boom. Daarnaast vragen we ook om snel werk te maken van twee 
nieuwe voorstellen die als doel hebben de schoolomgevingen in de gemeente veiliger te maken: 1. het om-
vormen van de Bassinstraat tot een schoolstraat! 2. De Eikenstraat autovrij maken. Een aanpassing 
in deze zin vraagt immers slechts minimale inspanningen. 

Voor de uitwerking van dit Fietsplan gingen we ook in dialoog met de Bomenaar en vroegen we hen de 
plaatsen die dringend om een aanpassing vragen aan te duiden. Veel van onze opgestelde punten werden 
door de Bomenaar bevestigd, maar samen met hen werden ook nieuwe punten geformuleerd. Ook deze 
punten zijn opgenomen in dit Fietsplan voor Boom. 
 
Het aantal verkeersongevallen terugdringen en streven naar een betere verkeersveiligheid daar 
moeten we immers met z’n allen werk van maken. 

Namens JONGCD&V Boom, 

JongCD&v Boom kiEst  
voor koning FiEts! 

Tom Dewandelaere Kris De Keninck 



1 Bassinstraat omvormEn tot sChoolstraat 

Elke dag gaan honderden scholieren met de fiets naar Boom. 
Daarbij trotseren ze vaak erg onveilige verkeerssituaties. Zelfs 
vlak voor de eigen schoolpoort kan de situatie erg onveilig zijn. 

De Bassinstraat, ter hoogte van het Onze Lieve Vrouwinstituut is 
daar een goed voorbeeld van. Heel wat fietsers komen dagelijks 
via de smalle eenrichtingsstraat naar de schoolpoort. Tijdens het 
begin en einde van de schooluren rijden door dezelfde straat in 
de tegenovergestelde richting ook heel wat auto’s. Fietsers moeten 
dus door de smalle straat langs rijdende auto’s en voetgangers
hun weg zoeken tot aan de schoolpoort. Een erg gevaarlijke 
situatie. Dit zien we als JONGCD&V Boom dan ook graag 
opgelost! 

Om de verkeersveiligheid aan de schoolpoort van het OLVI te verhogen, vragen we het 
gemeentebestuur om de Bassinstraat aan het begin en einde van de schooluren autovrij te 
maken. Zo vormen we deze straat om tot een “Schoolstraat”. Dit betekent dat automobilisten 
verboden worden om door de straat te rijden van 8u-8u30 en 15u15-16u00 en op woensdag 
van 12u tot 12u30. Op die manier kan de straat door de schoolgaande jeugd veilig gebruikt 
worden om naar school of naar huis te gaan. Op de hoek van de Bassinstraat kan een Kiss & 
Ride zone aangelegd worden.

Dankzij de nieuwe Windstraat en de vernieuwde Pachterslei is er een prima ontsluiting voor het 
autoverkeer die naar het centrum wil of Boom wil verlaten.

JONGCD&V SuGGESTiE! 



2 REUZENBOOm • EIKENSTRAAT AUTOVRIJ mAKEN

Elke weekdag vinden meer dan 400 leerlingen hun weg naar 
basisschool OLVI De Reuzenboom in de Eikenstraat. Dit zorgt, 
zoals aan elke schoolpoort, voor enkele drukke en soms onvei-
lige momenten tijdens het begin en einde van de schooluren. 
We willen allemaal dat onze kinderen veilig en wel tot aan de 
schoolpoort geraken. Ondanks het feit dat er op wandelaf-
stand veel parkeergelegenheid is, stoppen er toch nog heel wat 
ouders met hun wagen tot vlak voor de schoolpoort om daar 
hun kinderen te laten uitstappen. 

Om de situatie rondom de school veiliger te maken doen we het voorstel om de Eikenstraat verkeersvrij te
maken. Door  daarnaast de Wilgenstraat opnieuw om te toveren in een tweerichtingsstraat, kan het 
autoverkeer vrij circuleren. De ruime parking aan het park ligt op wandelafstand van de school en is een 
goed alternatief. Het zal wellicht om een mentaliteitswijziging vragen, maar als dit de verkeersveiligheid 
moeten we die keuze durven maken! We stellen wel voor om te starten met een proefproject en dit na ver-
loop van tijd te evalueren en eventueel bij te stellen.

JONGCD&V SuGGESTiE! 

We vragen het gemeentebestuur ook een uitgebreide studie te organiseren om te bekijken in 
welke schoolomgeving(en) nog straten omgevormd kunnen worden tot een “Schoolstraat” of de 
schoolomgeving op een andere manier veiliger ingericht kan worden. 

JONGCD&V SuGGESTiE! 



3 FiEtsinFrastruCtuur kaPElstraat

a. Fietspaden

De fietspaden liggen er op verschillende plaatsen 
zeer gehavend bij. Op bepaalde delen van het fiets-
pad, is het fietsen niet mogelijk en wordt de fietser 
gedwongen het pad te verlaten. 

JONGCD&V ijvert voor een goede en degelijke weginfrastructuur in gans de 
gemeente Boom. Koning auto krijgt met regelmaat nieuw asfalt onder zijn wielen, ook 
fietsers verdienen dit comfort

JONGCD&V SuGGESTiE! 

B. Parking Braxgata

Wanneer auto’s de parking van Braxgata verlaten, moeten 
zij tot op het fietspad rijden om links en rechts, voldoende 
zicht te hebben over de Kapelstraat.

Verkeersbord A51 plaatsen. Met onderbord, opgepast fietsers. Zo 
wordt de automobilist er attent op gemaakt, dat er een fietspad is 
en hij alert moet zijn! 

JONGCD&V SuGGESTiE! 



4 gangEtJE kErkhoFstraat (naast lEnChant) 
& DirkPutstraat 

geen oversteekplaats voorzien in  
Dirkputstraat

Heel wat scholieren gebruiken dit gangetje om 
van en naar school te rijden. Het gangetje zit 
verscholen achter het bushokje en de haag, 
een plaats waar je zeker geen fietsers  
verwacht.

We suggereren een wegmarkering in de Dirkputstraat, die een fietsoversteek-
plaats aanduidt. 

JONGCD&V SuGGESTiE! 

5 ZonE 30 

Sinds 1 september 2005 geldt in alle schoolomgevingen 
een maximumsnelheid van 30 km/u. In onze gemeente wordt
deze zone aangegeven met gewone vaste verkeersborden. 

Voor JONGCD&V mag het verder gaan dan enkel het plaatsen van gewone vaste 
verkeersborden. Kinderen verdienen als kwetsbare weggebruikers extra aandacht 
op het vlak van verkeersveiligheid. Infrastructurele aanpassingen kunnen de zone 
30 extra beklemtonen, maar ook extra zichtbaarheid van de zone 30 a.d.h.v. een 
nieuwe campagne! Niet enkel de lagere scholen, maar ook de middelbare scholen 
kunnen deze sensibilisering gebruiken. 

JONGCD&V SuGGESTiE! 



6 EFFiCiëntEr inZEttEn van 
gEmaChtigD oPZiChtErs

De gemachtigd opzichter of ‘klaar-over’ speelt een onmisbare rol, tijdens de 
ochtend en avondspits. Tijdens deze tijdstippen is er heel wat passage op 
enkele kruispunten van onze gemeente. Daarenboven wordt deze spits extra 
belast door bussen van De LIJN, die deze punten extra druk maken. Oplettendheid 
voor eenieder, maar de zwakke weggebruiker in het bijzonder is dus noodzakelijk. 

Het  efficiënt inzetten van gemachtigd opzichters in de buurt van scholen. Het actief 
betrekken van scholen bij deze rol, kan een meerwaarde zijn! Vooral het kruispunt 
Conscienceplein – Theo Van Rijswijcklaan, verdient extra aandacht. Net als de 
oversteekplaatsen in de Beukenlaan of in het centrum. Vandaag is er nog slechts 1 
opzichter actief. We vragen het gemeentebestuur actief werk te maken om nieuwe 
gemachtigde opzichters ‘te rekruteren”. Zo dient de gemeente mensen met het  
juiste profiel gericht aan te schrijven en te motiveren! 

JONGCD&V SuGGESTiE! 

7 aansluiting FiEtsPaD s’ hErEnBaan – 
BEukEnlaan | aanlEg FiEtsPaD BEukEnlaan

De oversteek van de s’ Herenbaan richting Beukenlaan wordt door de meeste fietsers als 
gevaarlijk ondervonden. Er is geen wegmarkering voorzien, die automobilisten doet 
aangeven waar er gefietst wordt. Tevens moeten de fietsers gans de Beukenlaan afrijden, 
zonder fietsinfrastructuur. 

In de Beukenlaan is er naast het park voldoende plaats om een degelijk en veilig 
fietspad aan te leggen. Dit fietspad kan een veilige start zijn voor de aansluiting 
op de ’s Herenbaan. 

JONGCD&V SuGGESTiE! 



8 aanlEg ovErstEEkPlaats tEr hoogtE van DE  
Bus inFrastruCtuur in DE BEukEnlaan

De Beukenlaan is een drukke en belangrijke verkeersas 
van en naar werk en scholen. Heel wat verkeer weet 
deze straat te vinden tijdens de ochtend en avond-
spits. In deze straat zijn er echter twee bushokjes die 
niet veilig bereikbaar zijn voor voetgangers. 

Het openbaarvervoer is een goed en veelgebruikt alternatief voor vele 
weggebruikers. Het is daarom belangrijk dat zij veilig en degelijk de weg kunnen 
vinden naar de opstapplaatsen. Daarom vragen wij het schilderen van een 
oversteekplaats ter hoogte van de bushokjes in de Beukenlaan. 

JONGCD&V SuGGESTiE! 

9 DoortrEkkEn FiEtsPaD niEl – Boom

Heel wat scholieren/fietsers die vanuit de 
omliggende gemeente naar Boom komen, maken 
hiervoor gebruik van het nieuwe fietspad langs het 
spoor. Fietsers die vanuit Hemiksem, Schelle of Niel 
komen, worden nu verplicht de oversteek te maken ter 
hoogte van het park om hun traject verder te zetten 
langsheen de Antwerpsestraat. 

Voor scholieren die in het centrum van Boom moeten zijn, zou het doortrekken 
van het fietspad langs het spoor een veiligere oplossing kunnen zijn. Het fietspad 
langs de Antwerpsestraat en de oversteekplaatsen zijn op bepaalde ogenblikken 
letterlijk verzadigd. Bij het doortrekken van het fietspad langs het spoor, kunnen 
fietsers hun weg verderzetten via de bestaande weginfrastructuur langs de Rupel 
richting het centrum van Boom. 

JONGCD&V SuGGESTiE! 



11 aansluiting FiEtsPaD van ClEEmPutPlEin 
mEt hollEZijP

De aanleg van een fietspad over het Van Cleemput-
plein is een hele verbetering en staat voor 
comfortabel fietsen. Echter is het wat onwennig 
uitkijken wanneer je als fietser de Hollezijp nadert. 
Een duidelijke aansluiting van een fietspad in de 
Hollezijp is noodzakelijk om het fietsverkeerd 
veilig te laten verlopen. 

De aanleg van een fietspad langs de Hollezijp kan voor een duidelijke vervolg 
zorgen op het fietspad over het Van Cleemputplein. Heel wet fietsers bewegen 
zich vlak voor en na de schooluren over de Hollezijp. Dit kan alleen maar bijdra-
gen tot een aangenamere en veiligere verplaatsing voor onze scholieren. 

JONGCD&V SuGGESTiE! 
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10 ovErstEEkPlaats voor FiEtsErs 
voorZiEn in BEukEnlaan

In de Beukenlaan, ter hoogte van de Veledroomstraat, ontbreekt vandaag een oversteek-
plaats voor fietsers. Een fietser die bijvoorbeeld van de Boomsesteenweg richting de PTS wil 
rijden, wordt verplicht om via het aangelegde fietspad een stukje door het park te rijden en 
wordt zo omgeleid naar de Beukenlaan. Dit is prima; zo kan de fietser immers via een korte 
weg en zonder veel in contact te komen met auto’s de Beukenlaan bereiken. Wanneer de 
fietser echter wil oversteken ontbreekt een duidelijk fietspad/oversteekpad.  

Zoals al eerder werd gessugereerd in dit plan is de aanleg van een fietspad in 
de Beukenlaan cruciaal. Ter hoogte van de Veledroomstraat dient daarnaast 
ook een duidelijke oversteekplaats (met aansluiting op het nieuwe fietspad) 
voorzien te worden. De oversteekplaats dient zo bijvoorbeeld aangelegd te wor-
den met een rode coating. Om de veiligheid voor fietsers bij het oversteken nog 
te verhogen, moet bekeken worden of er tijdens drukke momenten een gemach-
tigd opzichter kan geplaatst worden. 

JONGCD&V SuGGESTiE! 



Het kruispunt ter hoogte van de Beukenlaan en de 
Kruiskenslei wordt door heel wat fietser druk ge-
bruikt. Wanneer je vandaag van de Kruiskenslei 
naar het centrum van Boom fietst of omgekeerd, 
moet je 2 maal wachten aan het rode licht om de 
A12/N177 over te steken. Bij het oversteken, kruis je 
daarbij ook 2 keer de auto’s die willen afslaan.  Zo’n 
situatie vergroot de kans op een aanrijding tussen 
een fietser en automobolist. Dergelijke situaties ver-
groten eveneens de kans op dodehoekongevallen. 
 
Veel mensen steken vandaag al diagonaal over om 
dit te verhinderen, maar ook dat is eigenlijk onveilig 
en mag bovendien niet. 

Daarom stellen we voor om dit kruispunt in de toekomst om te vor-
men tot een conflictvrij kruispunt., waardoor je in één vlotte bewe-
ging het volledige kruispunt oversteekt. Op dat moment hebben 
enkel de zwakke weggebruikers over het hele kruispunt groen licht 
en alle auto’s hebben een rood licht. Zo kruisen fietsers en auto’s 
elkaar niet langer en kan iedereen veilig het kruispunt oversteken en 
gebruiken! Zo wordt de kans op een aanrijding tussen een fietser 
en een auto gevoelig verkleind. Ook dodehoek ongevallen worden 
hierdoor flink verkleind.

JONGCD&V SuGGESTiE! 

12 vlot En vEilig DE a12 ovErstEkEn -  
EEn ConFliCtvrij kruisPunt

Deze vrouw komt van het centrum van Boom en rijdt richting de Kruiskens-
lei. Ze dient 2 maal over te steken, maar komt bij het oversteken ook 2 keer 
in contact met een auto die wil afslaan. Deze situatie vergroot dus de kans 
opeen aanrijding tussen fietser en automobolist. 

PlaatsEn vErkEErsBorD DoorloPEnDE straat

Enkele straten in onze gemeente zijn doodlopend voor het autoverkeer, maar niet voor fietsers 
en voetgangers.

We suggereren  het gebruik van het verkeersbord doorlopend 
verkeer op die plaatsen waar fietsers en voetgangers 
doorkunnen. Dit verhoogt de duidelijkheid. 

JONGCD&V SuGGESTiE! 

13



aanlEg / vErBEtEring FiEtsPaDEn

Vandaag zijn er in onze gemeente heel wat plaatsen waar het fietspad in bijzonder slechte staat of 
erg onveilig is. Op vele andere plaatsen is er dan weer geen fietspad aanwezig. Hier is dan ook dui-
delijk nog heel wat werk aan de winkel! In de voorgaande punten is het doortrekken, verbeteren of 
aanleggen van fietspaden reeds verschillende keren aan bod gekomen. In dit laatste punt sommen 
we nog enkele plaatsen op waar de aanleg of verbetering van het fietspad noodzakelijk is: 

14

• AANlEg fIETSpAd INdUSTRIEpARK

In het Boomse industriepark rijden dagelijks heel wat men-
sen met de fiets. Velen onder hen nemen bijvoorbeeld de 
fiets om de verplaatsing naar het werk te maken. Het ge-
bruik van de fiets is immers snel, verminderd het autoverkeer 
op de baan en is zo niet alleen goed voor het milieu maar 
kan zo ook mee de fileproblematiek verlagen. Om mensen 
blijvend aan te moedigen om de fiets te nemen voor deze 
verplaatsing is een degelijke en vooral ook veilige fietsinfra- 
structuur  (afgescheiden van de autoweg) noodzakelijk.  
Zeker in het industriepark waar de fietser in contact komt 
met zware vrachtwagens is dit essentieel. 

• AANlEg VAN VOlWAARdIg fIETSpAd IN KERKHOfSTRAAT

Het fietspad dat vandaag in de Kerkhofstraat ligt, kunnen we eigenlijk niet echt een volwaardig fiets-
pad noemen. Het fietspad is niet breed genoeg en ook weinig comfortabel voor de fietser. Een aanpas-
sing van het fietspad is hier dus zeker nodig.

• VEIlIg fIETSpAd IN NACHTEgAAlSTRAAT 

De Nachtegaalstraat is één van de Boomse straten die druk 
gebruikt wordt door fietsers, waaronder de schoolgaande 
jeugd. De straat wordt daarnaast ook vaak gebruikt door au-
tomobilisten en is een belangrijke toegangsweg tot de wijk 
Bosstraat. Een fietssuggestiestrook lijkt ons op deze plaats 
dan ook onvoldoende. We stellen daarom voor een fietspad 
te voorzien die afgescheiden wordt van de straat. 

• dOORTREKKEN fIETSpAd dIRKpUTSTRAAT 

In de Dirkputstraat loopt een fietspad, maar net voorbij de  
ingang van De Schorre stop het fietspad en worden de fietsers 
terug op de rijbaan geleid. We vragen het gemeentebestuur om 
te bekijken of het fietspad verder doorgetrokken kan worden. 
Wanneer het fietspad, zoals de rest van het fietspad door bomen 
afgescheiden wordt van de rijbaan verhoogt immers de veilig-
heid enorm. Een afgescheiden fietspad is grote meerwaarde.



VERKEERSVEiLiGHEiD = 
EEN ABSOLuTE PRiORiTEiT 

Daar wErkEn wE samEn aan 

een initiatief van 


