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Voorstel van de bewoners voor de herinrichting van de 

Smeendijk/Nieuweweg 

 

 

1. Inleiding 

We verwijzen naar onze klachtenbrief van 6 juli 2022 aan het College van Burgemeester en Schepenen 

van Boechout. 

In deze brief hebben wij het gevaar beschreven van het drukke doorgaande verkeer op de door fietsers 

intensief gebruikte (functionele en recreatieve) (bovenlokale) fietsroute, en de gemeente gevraagd 

om dringend in te grijpen. 

Een groot aantal van de bewoners van de Smeendijk (waaronder alle gezinnen in de Smeendijk met 

schoolgaande kinderen) hebben na grondig beraad het onderhavige voorstel uitgewerkt om een 

duurzame en toekomstgerichte oplossing te bieden voor het probleem. 

Ter aanvulling van onze klachtenbrief, wensen wij eerst nog te verwijzen naar de wegcategorisering 

van de Smeendijk, evenals naar de richtlijnen in het nieuwe Vademecum Fietsvoorzieningen 

(gepubliceerd op 20 juli 2022) en het verslag van de Mobiliteitsraad van 9 september 2020. 

Wij wijzen er op het einde van ons voorstel nog op dat de gemeente een subsidie tot 90% kan krijgen 

voor de herinrichting van de Smeendijk aangezien ze deel uitmaakt van het Bovenlokaal Fietsroute 

Fietsnetwerk (‘BFF’). 

 

 

2. Categorisering van de Smeendijk als lokale weg type 3 

De Smeendijk is een lokale weg type 3, m.n. een erftoegangsweg, van het subtype ‘landelijke weg, 

fietsweg’:  

- de verblijfsfunctie primeert op deze weg; 

- de weg kent enkel bestemmingsverkeer, het overige verkeer wordt geweerd; 

- de hoofdfunctie van de weg is toegang geven tot aanpalende percelen en het ontsluiten van 

het buitengebied voor recreatief fietsverkeer;  

- beperkingen in gebruik zijn mogelijk ten voordele van aangelanden, landbouwvoertuigen en 

fietsers (fietsweg...).1 

In de op til zijnde nieuwe wegcategorisering, blijft de Smeendijk een lokale erftoegangsweg, met de 

volgende functie2: 

- de lokale wegen hebben geen verbindingsfunctie; 

 
1 Categorisering van lokale wegen, mei 2004, p 3 
2 Invoering nieuwe wegencategorisering. Toelichting VSV 02/10/2020, Nathan Rockelé, Beleidsmedewerker 

wegenbeleid – dMOW (https://www.vsv.be/storage/corporate/20201002-vsv-wegencategorisering-nathan-

rockele.pdf) 
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- zij dienen gevrijwaard te worden van doorgaand verkeer (dit is alle verkeer zonder herkomst 

of bestemming in de interlokale zone). 

In de nieuwe wegcategorisering mogen lokale wegen enkel bij herkomst en bestemming gebruikt 

worden: “Het is de bedoeling dat de routekeuze niet over lokale wegen gaat, tenzij aan de herkomst 

en aan de bestemming.” 

“Het hoofddoel van de nieuwe wegencategorisering is dat het verkeersnet VEILIG is voor alle 

weggebruikers, en dat het wegennet wordt ingericht zodat veiligheid gegarandeerd is. Inzake 

veiligheid staat het STOP-principe bovenaan”. Het STOP-principe wordt gebruikt bij slimme inplanning 

van mobiliteitsbeleid, waarbij de prioriteit eerst naar Stappen, dan Trappen (fiets), vervolgens 

Openbaar vervoer en dan pas naar Privé-vervoer gaat:  

 

 

 

 

3. Nieuwe Vademecum Fietsvoorzieningen 

Wij wensen te wijzen op een aantal belangrijke principes in het nieuwe Vademecum 

Fietsvoorzieningen. 

Volgens het aanbevolen beslissingsdiagram (p 21 Vademecum zie hieronder) is de standaard 

inrichting van een weg met gemengd fietsverkeer een maximale snelheid van 30km/u. 

Het Vademecum stelt dat een aantal bijkomende elementen in de beslissing van de inrichting worden 

meegenomen, o.m. de intensiteit van het fietsverkeer en de rol van de straat in het fietsnetwerk en 

de functie van de straat (m.n. enkel gemotoriseerd bestemmingsverkeer, of kan doorgaand verkeer 

ook?).  

Deze elementen zijn voor de Smeendijk bijzonder relevant:  

- de Smeendijk wordt intensief gebruikt voor functionele fietsverplaatsingen van en naar 

Vremde,  

- de Smeendijk maakt deel uit van het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk,  

- de Smeendijk vormt de kortste fietsverbinding naar de fietsostrade richting Lier, en  

- (zoals in punt 2 hierboven toegelicht) de Smeendijk is een weg voor enkel 

bestemmingsverkeer (waar doorgaand verkeer moet worden geweerd). 

Op basis van het beslissingsdiagram, in het licht van de voormelde bijkomende elementen, is de 

inrichting van de Smeendijk als een Fietsstraat aangewezen: 
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Mogelijk wordt momenteel het minimum aantal fietsers (m.n. 500 per etmaal) nog niet gehaald, maar, 

zoals ook bevestigd in het Fietsvademecum, moet er rekening mee worden gehouden dat “het aantal 

fietsers na de invoering van de fietsstraat nog kan stijgen” (p 55 Vademecum). “Een fietsstraat biedt 

een herkenbare route en kan mensen daardoor aanzetten tot meer fietsen of een andere, veiligere of 

aangenamere routekeuze. Een goed herkenbare fietsstraat heeft een sturend effect op fietsstromen.”3 

Wij merken op dat in een aantal straten die als fietsstraat zijn ingericht, dit minimum ook nog niet 

wordt gehaald (bvb. de Toefelhoek). 

De richtlijnen in het Vademecum stemmen overeen met onze conclusie in onze klachtenbrief op basis 

van de Fietsbarometer (zie p 7 klachtenbrief).  

Zoals verder in ons voorstel zal worden toegelicht, zijn de volgende overwegingen in het Vademecum 

over de keuze voor de inrichting van de Smeendijk als een fietsstraat, bijzonder relevant:  

- “Een van de belangrijkste redenen om te kiezen voor een fietsstraat is het creëren van een 

herkenbare en comfortabele fietsroute in een autoluw gebied met gemengd verkeer. Een 

fietsstraat vormt dus een onderdeel van het fietsroutenetwerk, op lokaal of bovenlokaal 

niveau. Fietsstraten kunnen worden ingezet om de continuïteit van een fietsroute door 

woonwijken of landelijk gebied te waarborgen.”  

 

- “Doorgaand gemotoriseerd verkeer is niet gewenst in een fietsstraat en moet worden 

geweerd. (...) Enkel plaatselijk vrachtverkeer, dus met herkomst of bestemming in de straat 

zelf, is toegestaan.” 

 

- “Wanneer doorgaand verkeer niet gewenst is, wordt het gemotoriseerd verkeer dat geen 

bestemming heeft in de straat of onmiddellijke omgeving, gezien als sluipverkeer of oneigenlijk 

gebruik. Wanneer de straat oneigenlijk gebruikt wordt, is het aanbevolen om prioritair 

maatregelen te nemen om sluipverkeer tegen te gaan, door bijvoorbeeld het installeren van 

een filter voor het gemotoriseerd verkeer.” 

 

 
3 Rapport Fietsstraten en Fietszones, Fietsberaad, mei 2021 
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4. Circulatieplannen uitgewerkt door de Dienst Openbare Werken 

In het verslag van de Mobiliteitsraad van 9 september 2020 kwam de problematiek van de Smeendijk-

Nieuweweg aan bod: 

“Er is heel wat sluipverkeer dat van Lier over Vremde naar Wommelgem rijdt en andersom. Zij 

gebruiken hiervoor landbouwwegen zoals de Stoofstraat, Smeendijk en de Nieuweweg. Deze 

wegen zijn hier niet voor uitgerust en er zit veel school-werk fietsverkeer en recreatief fietsverkeer 

op. Tevens zitten we met een conflictsituatie ter hoogte van het kruispunt 

Lispersteenweg/Smeendijk waar er een tekort aan zichtbaarheid zorgt voor een conflict tussen 

uitrijdende wagens die het dubbelrichtingsfietspad op de Lispersteenweg moeten kruisen. Door de 

werken in Borsbeek hebben nog meer mensen deze weg ontdekt en is het sluipverkeer hier nog 

gestegen.  

De dienst openbare werken en mobiliteit heeft enkele mogelijk circulatieplannen uitgewerkt dmv. 

op bepaalde plaatsen enkelrichtingverkeer in te voeren, en de pro’s en contra’s benoemd.  

Er is een voorkeur voor nr. 2 aangezien we dan de problematiek thv. het kruispunt met de 

Smeendijk/Lispersteenweg wegwerken. Anderzijds is er ook de bemerking dat in dit geval de 

wagens thv. het kruispunt Smeendijk/Nieuweweg elkaar moeten kruisen. Indien men dit wil 

wegwerken zal men eerder moeten opteren voor nr. 3 of 4 maar blijft de problematiek rond het 

kruispunt Lispersteenweg/Smeendijk, waardoor er hier een andere aanpak moet geopteerd 

worden. Echter het kruisen van de auto’s komt nu ook voor in de huidige situatie.  

Een ander oogpunt is dat de meerderheid komende vanuit de Smeendijk richting 

Reigersmolenstraat rijdt en andersom. Er is misschien ook een mogelijkheid om het verkeer 

komende uit de Smeendijk te verplichten om richting Broechemsesteenweg te rijden en het verkeer 

komende vanuit de Reigersmolenstraat richting Vremde. Dat is ook een manier om de huidige 

sluiproute te onderbreken. Echter zijn hier twijfels over naar de haalbaarheid en handhaving.  

Het bestuur is echter van mening om niet direct eenrichtingsverkeer in te voeren op deze wegen 

maar eerder een knip te voorzien in de Stoofstraat. Ze hopen door het afsluiten van de Stoofstraat 

komende van de N10 het doorgaand verkeer te weren richting Smeendijk, waardoor misschien hier 

mogelijk geen extra ingrepen moeten worden voorzien buiten de problematiek kruispunt 

Smeendijk/Lispersteenweg.  

Er zitten wel enkele loonwerkers in de omgeving waar mogelijk rekening mee dient gehouden te 

worden naar toegankelijkheid en omrijfactor. 

Advies: 

De mobiliteitsraad gaat tellingen uitvoeren in de omgeving om de problematiek duidelijk in kaart 

te brengen en adviseert om daarna de Stoofstraat te knippen. Na een periode kunnen er opnieuw 

tellingen worden georganiseerd om te bekijken welk effect de knip heeft op de omliggende straten 

zoals de Smeendijk en Nieuweweg om zo te bepalen of er nog bijkomende maatregelen dienen 

getroffen te worden.” 

Er wordt verwezen naar een aantal circulatieplannen. We hebben deze opgevraagd bij de voormalige 

Voorzitter van de Mobiliteitsraad, maar we hebben ze helaas nooit mogen ontvangen. Ook op de vraag 

naar de aangekondigde nieuwe tellingen, kregen wij geen positief antwoord. 
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Uit artikels in de pers n.a.v. de beslissing om de Stoofstaat, begrijpen we dat bij tellingen die door de 

Mobiliteitsraad zijn gebeurd, wordt bevestigd dat de as Smeendijk – Stoofstraat een belangrijke route 

voor sluipverkeer was:  

“Het gaat vooral om autoverkeer dat van Lier komt en richting Wommelgem rijdt, en 

omgekeerd. Tellingen door vrijwilligers van de mobiliteitsraad van de gemeente Boechout 

geven aan dat amper 5% van het verkeer tijdens het spitsuur plaatselijk verkeer is. Zo’n 11 tot 

13% van de weggebruikers rijdt er ook sneller dan 50 kilometer per uur. “Dat sluipverkeer 

willen we stoppen. Deze lokale wegen en landbouwwegen zijn niet voorzien op zoveel verkeer 

en daarnaast wordt er veel gefietst”, legt schepen van Mobiliteit Rudi Goyvaerts uit. “De 

grotere wegen zijn beter geschikt voor de doorstroom van verkeer en zijn meestal voorzien van 

gescheiden fietspaden zodat er geen conflicten zijn tussen verschillende weggebruikers”, gaat 

hij verder.”4 

In ieder geval is het duidelijk, op basis van de recente telling die wij hebben uitgevoerd op 7 juni tijdens 

de ochtendspits, dat dit probleem van het sluipverkeer in de Smeendijk/Nieuweweg niet is opgelost 

door de knip in de Stoofstraat. 

De situatie moet dus opnieuw worden bekeken en de vermelde plannen van de Dienst Openbare 

Werken moeten opnieuw worden geëvalueerd. Wij wensen daarbij als bewoners uitdrukkelijk te 

worden betrokken en gehoord. 

 

 

  

 
4 https://www.radiozuidrand.be/boechout-weert-doorgaand-verkeer-in-stoofstraat/  
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5. Voorstel van de bewoners tot herinrichting van de Smeendijk/Nieuweweg 

 

a. Inleiding 

De herinrichting van de Smeendijk/Nieuweweg moet worden beoordeeld binnen het grotere kader 

van de vervollediging van het veilige bovenlokale (functionele) fietsnetwerk, waartoe de Smeendijk 

behoort.  

Er moet door de gemeente 100% worden ingezet op de fietsroute uit Vremde, via de Smeendijk, 

Stoofstraat (fietsstraat), Galgenstuk (fietspad) en Vinkenstraat (fietsstraat) en Hockeyweg 

(fietsostrade F11) naar de nieuwe fietsbrug over de spoorgweg in Lier (opening najaar 2022) die voor 

de fietsers uit Vremde/Ranst/Wommelgem/Borsbeek de kortste en veiligste fietsverbinding is naar 

het centrum van Lier: 

           

 

De fietsveilige inrichting van de Smeendijk vormt het sluitstuk in deze belangrijke functionele 

fietsverbinding: 

 

1. Het is de kortste weg voor de fietsers 

Het Vademecum Fietsvoorzieningen stelt dat “de fietsstraat geen omweg in tijd of afstand mag 

veroorzaken”. De beschreven route is – na de opening van de nieuwe fietsbrug - de kortste 

fietsverbinding naar Lier. 

De totale afstand vanaf Vremde dorp naar de Antwerpsestraat in Lier via de beschreven route is 

(na de indienstneming van de fietsbrug) iets meer dan 7 kilometer. De meest voor de hand 

liggende alternatieve (functionele) fietsroutes zijn (beduidend) langer of (via de 

Hagebroeksesteenweg) minstens niet korter: 

  

Nieuwe fietsbrug F11 (najaar 2022): 
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Via de Vremdesesteenweg (9,4 km) Via de Nieuweweg en 

Hagebroeksesteenweg (7,2 km) 

Via de Broechemsesteenweg en de 

Rantsesteenweg (8,1 km) 

   

 

Het Vademecum Fietsvoorzieningen merkt nog terecht op dat men zich niet moet blindstaren op 

de exacte afstand. 

“Fietsinfrastructuur die inspeelt op het gedrag en de voorkeuren van fietsers, zal het meeste 

renderen. Fietsen is het meest comfortabel wanneer er kan worden doorgefietst. Dat is niet 

verwonderlijk, fietsen vraagt immers een fysieke inspanning en een evenwichtsoefening, des 

te meer bij het stoppen en opnieuw vertrekken. Het gros van de functionele fietsers zal 

aangeven steeds op zoek te zijn naar de kortste route, hoewel blijkt dat een aangename en 

afwisselende route als korter wordt ervaren dan een route langs straten met veel 

gemotoriseerd verkeer, weinig groen of weinig afwisseling.” 

Bij de keuze voor de meest geschikt route, zullen de fietsers dus, naast de afstand, dus ook een 

voorkeur hebben voor routes waarop kan worden doorgefietst, en die bovendien aangenaam zijn 

om op te fietsen (m.n. weinig gemotoriseerd verkeer en een mooie, groene omgeving). 

 

2. Het is de meest veilige route voor fietsers 

Deze fietsroute is momenteel reeds in vele opzichten de meest veilige, met de minste conflicten 

met gemotoriseerd verkeer. 

De routes via de Hagebroeksesteenweg en deze via de Rantsesteenweg lopen via drukke 

gewestwegen, met gevaarlijke oversteekplaatsen, spooroverwegen en straten met gemengd 

verkeer. De route via de Vremdesesteenweg is relatief veilig, maar is geen ‘functioneel’ alternatief 

omwille van de grote omweg (m.n. meer dan 2 kilometer langer). 

De fietsroute via de Smeendijk loopt is reeds voor 80% veilig:  

o Speelhofweg: zone 30 en doodlopend  

o Berthoutstraat: gescheiden fietspad 

o Stoofstraat: fietsstraat en doodlopend 

o Oversteek Provinciesteenweg: leesbaarheid en zichtbaarheid van de oversteek recent 

verbeterd (maar hier is zeker nog mogelijkheid om de veiligheid te verhogen) 

o Galgenstuk: fietspad 

o Vinkenstraat: fietsstraat 

o Hockeyweg: fietsostrade F11 

o Nieuwe fietsbrug op het einde van de F11 naar het centrum van Lier 
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De Smeendijk (met het drukke sluipverkeer, met een te hoge snelheid, een te smal wegdek om 

fietsers reglementair in te halen) is de grote, donkerrode missing link in de fietsroute. Daar kan 

eigenlijk niet meer over getwist worden... (zie o.m. de alarmerend lage score op de Provinciale 

Fietsbarometer). 

Verder zijn er ongetwijfeld de volgende zwarte punten, die moeten aangepakt worden: 

- de oversteek van de Berthoutstraat, 

- de kruising van de Smeendijk met de Lispersteenweg, 

- de oversteek van de Lispersteenweg naar de Stoofstraat, en 

- de oversteek van de Provinciesteenweg die nog veiliger kan gemaakt worden.   

 

 

b. Voorstel: figuur 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Paaltjes in de bermen 

met uitwijkzones 

Paaltjes in de bermen 

met uitwijkzones 

Snelheidsremmers 

Snelheidsremmers 



Pagina 9 van 12 

 

c. Voorstel: toelichting 

Dit zijn de ingrepen die de bewoners voorstellen: 

1. In het hele gebied Smeendijk, Nieuweweg, Hellestraat en Bloemenhofweg wordt uitsluitend 

bestemmingsverkeer toegelaten. 

 

2. De Smeendijk wordt over de hele lengte ingericht als fietsstraat. 

 

3. De Nieuweweg wordt geen fietsstraat, maar wel zone 30. 

 

4. In de Smeendijk (deel Noord, m.n. tot kruising met de Nieuweweg) en de Nieuweweg worden 

paaltjes geplaatst in de bermen en worden uitwijkzones voorzien (naar het model van de 

Spokenhofstraat). 

 

5. In de Smeendijk (deel Noord) en de Nieuweweg worden een aantal snelheidsremmers 

aangebracht (fietsvriendelijke drempels en/of wegversmallingen). 

 

6. De Smeendijk wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer ter hoogte van het gevaarlijke 

kruispunt met Lispersteenweg. 

 

7. De oversteken aan de Berthoutstraat en Lispersteenweg worden veiliger gemaakt voor 

fietsers. 

 

d. Bespreking van het voorstel 

Het voorstel van de bewoners biedt een oplossing om het doorgaand (sluip)verkeer zoveel mogelijk 

te weren uit de Smeendijk, die zoals gezegd de grote ‘missing link’ is van de bovenlokale functionele 

fietsroute naar Lier.  

Het voorstel omvat een combinatie van twee ingrepen: 

- enerzijds het vergroten van de leesbaarheid van de bestemming van de Smeendijk als 

erftoegangsweg en fietsroute door (i) de signalisatie dat de toegang beperkt is tot ‘uitsluitend 

plaatselijk verkeer, (ii) de signalisatie van de Smeendijk als fietsstraat en (iii) de beperking van 

de maximum toegelaten snelheid tot 30km/u in de Nieuweweg, 

 

- anderzijds structurele maatregelen die het doorgaand (sluip)verkeer ontmoedigen, m.n. (i) 

het verbod om fietsers in te halen in de Smeendijk, (ii) kruising van auto’s tegen hoge snelheid 

onmogelijk maken door paaltjes in de bermen, (iii) drempels/wegversmallingen en (iv) de 

‘knip’ van het zuidelijke deel van de Smeendijk. 

Het voorstel behoudt het evenwicht tussen enerzijds de VEILIGHEID van de fietsers (“het hoofddoel 

van de nieuwe wegencategorisering is dat het verkeersnet VEILIG is voor alle weggebruikers”) en de 

blijvende TOEGANKELIJKHEID voor de bewoners en de land- en tuinbouwers. 

De inrichting van de Smeendijk als fietsstraat is een logisch gevolg van de positie van de Smeendijk 

binnen de grotere context van het (functionele) bovenlokale fietsnetwerk. Eens ingericht als 

fietsstraat, vormt de Smeendijk het sluitstuk van een snelle, veilige en aangename fietsverbinding naar 

Lier, en zal zij een aanzuigeffect hebben voor nog meer fietsverkeer. 
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Doordat de fietsstraat zich beperkt tot de Smeendijk, en niet de Nieuweweg, wordt de fietsstraat 

feitelijk ‘ingekort’, en wordt de haalbaarheid van de naleving van het inhaalverbod vergroot. 

(Bestemmings)verkeer zal immers enkel in het Noordelijke deel van de Smeendijk (m.n. tussen het 

kruispunt met de Berthoutstraat en de kruising met de Nieuweweg) worden ‘opgehouden’ door 

fietsers. Vanaf de Nieuweweg geldt het inhaalverbod niet meer (maar geldt nog wel steeds een 

maximum snelheid van 30km/u). 

De ‘knip’ van de Smeendijk ter hoogte van de kruising met de Lispersteenweg is een essentieel 

onderdeel van ons voorstel, en wel om de volgende redenen: 

- De kruising met (het fietspad op) de Lispersteenweg is onoverzichtelijk en levensgevaarlijk. Er 

zijn al meerdere aanrijdingen gebeurd, waar ook al fietsers bij betrokken waren. 

 

- De Smeendijk is, als snelle verbinding tussen Borsbeek/Wommelgem/Ranst en de 

Provinciesteenweg richting Lier/Boechout/Hove, significant veel gevoeliger voor doorgaand 

sluipverkeer dan de Nieuweweg. Het incentive voor automobilisten om de Smeendijk als 

sluipweg te gebruiken (daarbij tevens ondersteund door hun GPS), en aldus de intensiteit van 

het autoverkeer te verminderen, kan enkel effectief worden ontnomen door de weg volledig 

af te sluiten voor doorgaand verkeer. 

 

- Zoals hierboven toegelicht, is de Smeendijk, en niet de Nieuweweg, de kortste én veiligste 

fietsverbinding naar Lier. Het gebruik van de Smeendijk moet dan ook bij de fietsers worden 

aangemoedigd, en veilig en ‘leesbaar’ gemaakt. 

 

- De impact van de ‘knip’ op bestemmingsverkeer (m.n. bewoners en land- en tuinbouwers) is 

zeer beperkt.  

o In het deel van de Smeendijk tussen de Helleweg en de Lispersteenweg staan slechts 

enkele huizen. Met de bewoners op de hoek met de Lispersteenweg kan in overleg 

worden getreden of zij hun oprit in de Smeendijk voor of na de ‘knip’ wensen. 

Afhankelijk van hun keuze, zullen zij richting Vremde moeten omrijden via de 

Lispersteenweg en de Nieuweweg, dan wel richting Lier/Boechout via De Nieuweweg 

of de Helleweg.  

o De land- en tuinbouwers blijven volledig en vlot bereikbaar via de Nieuweweg en het 

noordelijk deel van de Smeendijk.  

Om de afdwingbaarheid van de beperking tot enkel bestemmingsverkeer en de maximumsnelheid van 

30km/u te vergroten, en om het (onverantwoord snelle) sluipverkeer verder te ontmoedigen, zijn 

begeleidende structurele ingrepen nodig, zoals deze reeds werden toegpast op andere landelijke 

wegen in Boechout en Vremde, m.n. paaltjes in de bermen met uitwijkzones (zoals bvb. in de 

Toefelhoek, de Spokenhofstraat en de Vinkenstraat), fietsvriendelijke drempels en eventueel 

oordeelkundige (en voor fietsers veilige) wegversmallingen. 

Het onberijdbaar maken van de bermen, is ook om andere redenen belangrijk, zoals schepen van 

Openbare Werken Dirk Crollet toelichtte n.a.v. de inrichting van de Stoofstraat als fietsstraat: “De 

Stoofstraat in Boechout is een smalle straat en de bermen worden er al jaren stuk gereden. “Het 

voortdurend opvullen van de putten langs de rijweg verhindert een mooi bermbeheer en zorgt ervoor 

dat het water niet meer weg kan. Daardoor vriest de rijbaan bij temperaturen onder nul stuk”. 5 

 
5 https://www.radiozuidrand.be/boechout-weert-doorgaand-verkeer-in-stoofstraat/ 
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Tenslotte pleiten wij ervoor om aandacht te besteden aan veiligere oversteekplaatsen ter hoogte van 

het kruispunt van de Smeendijk met de Berthoutstraat en van het kruispunt van de Lispersteenweg 

met de Stoofstraat. Duidelijke signalisatie en de inrichting van veilige oversteekplaatsen zijn 

essentieel.  Wij denken tevens dat de oversteek van de Provinciesteenweg nog veel veiliger kan, waar 

we met name denken aan verkeerslichten voor overstekende fietsers.  

 

 

6. Mogelijkheid van subsidiëring door de Provincie en Vlaamse Overheid  

De gemeente kan subsidies aanvragen voor fietsroutes op het bovenlokaal functioneel netwerk: 

 

Dat de Vlaamse Overheid en de Provincies zover gaan om (tot 90%) subsidies verlenen aan Gemeenten 

voor de uitbouw van een VEILIG bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk, bevestigt nogmaals het 

belang van onze vraag aan de Gemeente om actie te ondernemen.  

Alle informatie over de voorwaarden voor subsidiëring en de procedure voor aanvraag bij de Provincie 

Antwerpen is beschikbaar op: 

• https://www.vlaanderen.be/subsidies-voor-fietsvoorzieningen-op-het-bovenlokaal-

functioneel-fietsroutenetwerk-fietsfonds  

• https://www.provincieantwerpen.be/lokale-besturen/gemeenten-in-

beweging/subsidie/fietsfonds.html  

• https://www.provincieantwerpen.be/content/dam/provant/drem/dienst-

mobiliteit/fietsbeleid/fietsfondssubsidie/Subsidiereglement%20Fietsfonds%20bovenlokale%

20functionele%20fietsroutes.pdf.coredownload.pdf 

De huidige staat van de Smeendijk is slecht en verslechtert zienderogen (grotendeels ook veroorzaakt 

door de op springende steentjes uit de bermen die de weg uitslijten). De vernieuwing van de asfaltlaag 

in combinatie met de inrichting van de fietsinfrastructuur (met vrijwaring van de bermen), is een 

financiële optimalisatie voor de gemeente van werken die voor een deel sowieso reeds noodzakelijk 

zijn. Ook op langere termijn zal de levensduur van de weg veel langer zijn, en zullen de herstellings- 

en onderhoudskosten aanzienlijk minder zijn. 
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7. Conclusie 

Op basis van een grondig bronnenonderzoek en onderling overleg, zijn wij, een groot aantal van de 

bewoners van de Smeendijk, overtuigd van het belang en de prioriteit van de herinrichting van de 

Smeendijk/Nieuweweg als een veilige fietsverbinding.  

Wij zijn er tevens van overtuigd dat het voorstel dat wij hebben uitgewerkt – dat het midden houdt 

tussen VEILIGHEID voor de zwakke weggebruikers en TOEGANGKELIJKHEID voor de bewoners, tuin- 

en landbouwers – een degelijke vertrekbasis voor verder overleg met de belanghebbende instanties.  

Wij vragen daarom dat wij als bewoners met alle betrokken instanties in overleg kunnen gaan om een 

voorstel uit te werken, en op basis daarvan een subsidie-dossier in te dienen bij de Provincie 

Antwerpen.  

 

* 

* * 


