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Werken aan de tramverlenging 
weer op het spoor
De bouwvergunning voor de tramlijn Deurne-Wijnegem is 
geregulariseerd. De vergunning was in mei 2011 door de 
Raad van State vernietigd. Verwacht wordt dat de tramlijn 
in het voorjaar van 2012 operationeel zal zijn.

Lees het hier, op pagina 4!
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Werken aan de tramverlenging 
weer op het spoor

In mei van dit jaar besliste 
de Raad van State – na een 
klacht van een buurtbewo-
ner uit 2007 – tot vernieti-
ging van de bouwvergun-
ning van de verlenging van 
de tramlijn van Deurne naar 
Wijnegem. De tramlijn was 
toen al voor tweederde vol-
tooid. 

Minnelijke schikking
Door het arrest moesten de werken 
worden stilgelegd. Er mochten alleen 
nog bewarende maatregelen worden 
uitgevoerd. Dankzij een minnelijke 
schikking tussen de procureur des 
Konings, de gewestelijke steden-

bouwkundig inspecteur en 
de BAM (Beheersmaatschap-

pij Antwerpen Mobiel die 
instaat voor de verlenging van 

de tramlijn) konden een aantal 
ingrepen nog worden uitgevoerd 

en een aantal werken afgewerkt om 
de veiligheid van alle weggebruikers 
en de leefbaarheid van de bewo-
ners aan de werf  te verzekeren. Het 
gemeentebestuur heeft hierop zeer 
sterk aangedrongen bij de bevoegde 
Vlaamse minister Hilde Crevits en 
bij BAM. Burgemeester Leo Carpen-
tier heeft actief  deelgenomen aan 
deze besprekingen. 

Om verder te kunnen werken aan de 
noordzijde van de Turnhoutsebaan 
(de zijde met de pare nummers) was 
echter een nieuwe bouwvergunning 
nodig. De regularisatie van deze 
bouwvergunning is ondertussen een 
feit. Vanaf  november zijn dan ook 

alle werken hervat.

Gewijzigde verkeerssituatie
Het verkeer richting Wijnegem blijft 
op het reeds afgewerkte gedeelte 
van de Turnhoutsebaan rijden. Het 
verkeer richting Deurne zal over de 
nieuw aangelegde tram- en busbaan 
rijden. Fietsers kunnen in beide rich-
tingen over het voltooide fietspad 
aan de zuidzijde rijden. 
Omdat voorbij de keerlus aan het 
Fortveld geen tram- en busbaan 
meer voorzien is, zal het verkeer 
- zowel in de richting van Wijne-
gem centrum als in de richting van 
Deurne - via verkeerslichten beurte-
lings geregeld worden.

CD&V Wijnegem is tevreden dat het 
einde van de werken nu echt in zicht 
komt. We rekenen er in ieder geval 
op dat de tramlijn in maart 2012 in 
gebruik kan worden genomen.  

Een definitief  rapport is nog niet 
voorhanden, maar uit de voorlopige 
bewerkingen blijkt dat we tevreden 
mogen zijn over de fietspaden in 
onze gemeente. Zo scoort Wijne-
gem hoger dan het gemiddelde voor 
de breedte van de fietspaden en de 
tussenruimte tussen de fietspaden 
en de weg.

Ook het trillingscomfort werd ge-
meten. Hoe minder oneffenheden, 
hoe aangenamer fietsen. Dat hangt 

o.m. af  van hoe overgangen aan 
kruispunten en inritten zijn aange-
pakt en van het materiaal waarin 
het fietspad is aangelegd. Asfalt is 
de beste ondergrond. Net als in de 
andere testgemeenten, is ook het 
trillingscomfort van de fietspaden in 
Wijnegem een werkpunt.

“De resultaten van de fietspa-
denaudit zijn voor ons een handig 
werkdocument. We krijgen immers 
een mooi overzicht van de kwaliteit 

van de fietspaden in onze gemeen-
ten en weten zo waar we het meest 
dringend moeten ingrijpen,” aldus 
schepen van mobiliteit Liesbeth 
Verstrepen. “Veilige en comforta-
bele fietspaden nodigen meer uit 
om – zeker voor korte afstanden 
– de fiets te gebruiken en de auto 
te laten staan. Een goede zaak voor 
ieders gezondheid, het milieu en je 
portefeuille, dus absoluut belangrijk 
voor CD&V.”

Wijnegem krijgt tweede plaats in fietspadenaudit
Met 5 meetfietsen onderzocht de Fietsersbond de kwa-
liteit en het comfort van de fietspaden in 15 Vlaamse 
gemeenten. Wijnegem was daar een van met 6,1 punten 
op 10. Deze mooie (gedeelde) 2de plaats hebben we te 
danken aan voldoende tussenruimtes tussen het fietspad 
en de weg. 
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Op 5 september startten de werken aan 
de Merksemsebaan. Het einde van de 
werken is voorzien voor het einde van 
het jaar, maar eind oktober was het eer-
ste deel tot de Veldstraat al berijdbaar. 
Op het programma staan de vernieuwing 
van de riolering, de heraanleg van de Sint 
Sebastiaanplaats, meer parkeergelegen-
heden, een nieuw wegdek, een fietspad en 
een vernieuwd voetpad en ingrepen voor 
een veiliger verkeer.

Enkele jaren geleden nam het gemeentebestuur de 
Merksemsebaan (tussen de Turnhoutsebaan en de 
Houtlaan) over van het Vlaamse gewest. Eindelijk, zou-
den we zeggen, want voor veel bewoners en passanten 
was de slechte staat van deze straat al lang een doorn in 
het oog. Als nieuwe eigenaar/wegbeheerder konden we 
deze straat eindelijk heraanleggen naar een ontwerp dat 
we zelf  konden bepalen.

Veilig en comfortabel
Het ontwerp van de heraanleg van de Merksemsebaan 
moest voor ons aan een aantal voorwaarden voldoen. 
Zo was het eerste stuk van de Merksemsebaan een 
ontbrekende schakel in ons fietspadennet. Nochtans 

passeert daar heel wat schoolverkeer. Nu er een fiets-
pad komt, kunnen scholieren zich daar veiliger in het 
verkeer begeven. Een verkeerseiland ter hoogte van de 
Beukenlaan regelt het afslaand verkeer. Er komt ook 
een nieuw voetpad, een nieuw wegdek en meer par-
keerplaatsen. We maken bovendien van de gelegenheid 
gebruik om een nieuw rioleringsstelsel aan te leggen, 
waardoor regenwater en afvalwater gescheiden worden 
afgevoerd. 

Ook werken aan de tram 
Ondertussen kreeg de tramverlenging een nieuwe 
bouwvergunning. Aannemer Heymans begon op 7 
november aan de werken. De werken aan de Merk-
semsebaan zullen dan nog niet voltooid zijn, maar om 
de werken aan de tram niet nodeloos te rekken, is het 
combineren van de werken de enige oplossing. Uiter-
aard brengen wegenwerken altijd wel wat hinder mee. 
We rekenen dan ook op ieders begrip.

Wijnegem vrij 
van wegenwerken 
Als de werken aan de tramlijn en aan de Merksemse-
baan achter de rug zijn, kunnen we alvast  uitkijken 
naar een jaar zonder hinder van nieuwe wegenwerken 
in Wijnegem. Onze gemeente zal tegen dan wel een pak 
mooier, aangenamer en verkeersveiliger zijn geworden. 

Dorp vrij van werken na heraanleg Merksemsebaan
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Doe je mee met CD&V? 
De gemeenteraadsverkiezingen zijn in aantocht, op 14 oktober 2012 is het 
zover. Het ideale moment dus om vooruit te kijken. Wat willen we nog 
doen in Wijnegem? Waar staan we voor en waar gaan we voor? Heeft u ook 
ideeën? Of  een vraag misschien? Wilt u meewerken aan een activiteit of  
meelopen naar de verkiezingen? Dan bent u meer dan welkom op een van 
onze vergaderingen. Neem contact op met Christof  De Mol op het num-
mer 0486/47.84.52 of  stuur een mailtje naar info@wijnegem.cdenv.be. We 
verwachten u! 

Onze nieuwe 
website al gezien? 
http://wijnegem.cdenv.be ziet er 
sinds kort helemaal anders uit. 
Aan sommige dingen wordt nog 
gewerkt, maar u leest er alvast de 
laatste nieuwtjes. En als u graag 
automatisch op de hoogte blijft van 
de activiteiten, verwezenlijkingen en 
standpunten van CD&V in Wijne-
gem, schrijf  u er dan gratis in op de 
elektronische nieuwsbrief. Zo blijft 
u op de hoogte. 

Campagne 
rookmelders

Het gemeentebestuur van Wijnegem 
stapte op 13 september mee in de 
provinciale campagne rond brand-
veiligheid in woningen. 
We ondertekenden samen met 21 
anderen gemeenten het charter “ 
rookmeldergemeente “ met als doel-
stelling levens te redden door het 
aanbieden van 100 gebruiksvriende-
lijke rookmelders.
Jaarlijks heb je 10.000 keer meer 
kans om een brand mee te maken 
dan om de lotto te winnen; en wie 
van ons doet niet graag mee aan de 
lotto ?
Met een aangrijpende affiche-
campagne, waarbij een vader en 
zijn dochtertje liggen te slapen en 
worden overvallen door de giftige 
rook, wordt getracht duidelijk te 
maken dat de juiste installatie van 
een rookmelder hun leven kan red-
den.  Twee slachtoffers op drie van 
een huisbrand worden immers ver-
rast in de slaap en gedood door de 
rook. De overlevingskans stijgt met 
70 tot 100% door de plaatsing van 
een rookmelder.
De provinciale rookmelders zijn te 
koop op het gemeentehuis; voor 
kansarmen zullen de rookmelders 
gratis aangeboden en geplaatst 
worden.

bouw mee aan een gelukkige 
toekomst voor iedereen
www.detoekomstluistert.be
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Bozedreef geen sluipweg meer
De Bozedreef  is de zandweg tussen de Houtlaan in Wijnegem en de Au-
gust Van de Wielelei in Deurne. Door het vele sluipverkeer is de weg in de 
loop der jaren helemaal kapot gereden. Nu het Vlaams Gewest begonnen 
is met de heraanleg van de dreef, besloot het Wijnegemse gemeentebe-
stuur het sluipverkeer een halt toe te roepen en de weg af  te sluiten met 
een slagboom. Het domein kan dan in zijn oorspronkelijk staat worden 
hersteld, met bossen en weiden. Dat er geen auto’s meer kunnen rijden, 
maakt het gebied ook veel meer uitnodigend voor wandelaars en fietsers. 

bouw mee aan een gelukkige 
toekomst voor iedereen
www.detoekomstluistert.be
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