
Geen vrachtwagens meer door Avelgem -
28/10/2009

AVELGEM - Avelgem
weert al het zwaar
vrachtwagenverkeer op zijn
eigen wegen. Lieve
Bultereys, directrice van de
vrije kleuterschool aan de
zwaarbelaste Ruggestraat, is
blij. 

Elke dag razen tientonners door het centrum van Avelgem, op weg
naar de elektriciteitscentrale van buurgemeente Ruien om er biomassa
af te leveren. 'Zeven dagen op zeven rijden ze hier op en aan en zorgen
ze ervoor dat wij extra moeten opletten', zegt Bultereys. 'En als de
volwassenen al zo geconcentreerd moeten zijn, hoe denk je dan dat de
kinderen die overlast ervaren?'

De beslissing om zwaar doorgaand verkeer op de gemeentewegen te
bannen, komt volgens de directrice dan ook net op tijd. Maar de
maatregel voor de Ruggestraat moet toch enigszins gerelativeerd
worden. Er zal immers een tonnagebeperking voor maximaal 7,5 ton
gelden, en dan nog alleen richting Ruien. Daarover bestaat een
overeenkomst met het gemeentebestuur van hoofdgemeente
Kluisbergen, omdat daar nog een ring rond de dorpskern moet worden
aangelegd. Pas dan zullen de vrachtwagens met biomassa van die
verbinding gebruik maken en niet meer door de Ruggestraat mogen.

Burgemeester Lieven Vantieghem (CD&V) is in elk geval lang bezig
geweest om in overleg met politiezone Mira een passend reglement
voor te leggen. Hij contacteerde onder andere ook alle buurgemeenten
aan de West-Vlaamse kant van de Schelde en vroeg hun eveneens om
voor zo'n tonnagebeperking op hun grondgebied te kiezen. Anzegem,
Zwevegem en Wortegem-Petegem doen voorlopig echter niet mee.
'Maar ik ga het straks opnieuw overleggen, en nu kan ik de algemene
goedkeuring van de gemeenteraad voorleggen. Iedereen van ons was
voor de maatregel!'

Hoe dan ook blijven enkele uitzonderingen van kracht. Zo blijven alle
secundaire wegen in beheer van het Vlaamse Gewest gevrijwaard van
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de beperking. Hetzelfde geldt voor de toegangsweg naar de
industriezone aan de Etienne Balcaenstraat en voor de wegen binnen
dat gebied.

'En wij hebben ook aan de landbouwers gedacht', zegt Vantieghem.
'Zij mogen met hun voertuigen en rollend materieel blijven rijden op de
gemeentewegen. Want hoe kunnen ze bijvoorbeeld anders een
volgeladen kar met bieten vervoeren? En voertuigen die instaan voor
lokale bediening zijn eveneens toegelaten: onder andere wagens van
stookolieleveranciers en firma's die werkzaamheden komen uitvoeren.'

Om dat allemaal toe te laten én om die beperkingen in het straatbeeld
aan te kondigen, zijn speciale borden nodig. 'Maar daar moeten wij
nog eventjes op wachten', zegt de burgemeester.

Met de politie is alvast afgesproken om regelmatig controles uit te
voeren op het vrachtwagenverkeer langs gemeentelijke wegen.
Avelgem zal bovendien wellicht zelf een of meer scanners aanschaffen
waarmee de betrokken gemeentedienst kan controleren. 'Maar we
gaan eerst het prijskaartje bestuderen', besluit burgemeester
Vantieghem.

Jan Decock
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