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Klankbordavond :  
Mobiel in “de Stad naar Morgen” 

Sven Lieten  
Paal, 19 maart 2014 

Welke moeilijkheden komen we vaak tegen : 

• Iedereen verkeersexpert, veel meningen 
– Inspraak is belangrijk en kan het proces op termijn 

vergemakkelijken, maar er moet wel  beslist worden.   
– Draagvlakversterking is een absolute noodzaak. 
– Niet iedereen durft zijn verantwoordelijkheid te nemen. 

 
• Zoeken naar draagvlak niet altijd evident :  

– Tegenstelling individu versus collectief belang 
• Onteigeningen bij fietspaden  

– Grond afstaan voor veilig fietspad verloopt zeer moeizaam 

• Verdwijnen van parkings bij herinrichtingen 
– Problematiek handelszaken 
– Problematiek van privaat gebruik van openbare parkeerplaatsen 
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• Nimby speelt vaak mee 
• weinig bereidwilligheid van bewoners om 

constructief mee te denken aan oplossingen, 
eigenbelang primeert 
• Vb. een omleidingsweg helpt wel voor het centrum, 

maar ik ben mijn rust kwijt. 

 
• Weinig verantwoordelijkheidszin bij de individuele 

burgers 
• Het is steeds iemand anders geweest 

• Vb. Snelheid in wijken 
 

Concrete projecten 

• A. Ontsluiting B-Mine & centrum – concrete 
projecten  

• B. Ontsluiting Bionerga 

• C. Wegvak thv Complex 26  

• D. Doortocht Paal - Algemeen 
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A. Ontsluiting B-Mine & centrum – concrete projecten  

• Verhoging Brug Albertkanaal thv Kasteletsingel 

• TV3V project Beverlo dorp 

• TV3V project Beverlosesteenweg/Koolmijnlaan 

• Doortrekking N73 vanaf E 313 tot aan Zuidstraat 

A. Ontsluiting B-Mine - algemeen 

• Streefbeeld N29-N72 goedgekeurd dd. 24.08.2004 
– hierbij werd een visie ontwikkeld, maar met veel onbekenden 

(hoeveel moet de brug verhoogd worden, wat met de 
doortrekking van de N73, ….)  

• Januari 2008 Mober Beringen-Mijn goedgekeurd (i.o.v. 
LISOM) 

• Project-Mer herbestemming Mijnsite Beringen 
goedgekeurd dd. 6 januari 2011 
– Discipline mobiliteit is een belangrijk hoofdstuk in de Mer 

• Taskforce opgericht om de verkeersafwikkeling te 
monitoren van de uitvoering van de opeenvolgende fases.  
Eerste telling is recentelijk gebeurd, om de beginsituatie 
vast te leggen.    
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Verhoging Brug Albertkanaal thv Kasteletsingel 

• Bestaande toestand 

Verhoging Brug Albertkanaal thv Kasteletsingel 
• Voorstel tot nieuwe toestand 
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Timing 
 
• Dit jaar voorstudie op de markt om concept te 

bepalen (AWV, de Scheepvaart en Stad Beringen) 
• geselecteerd als 1 van de 15 bruggen van de PPS 

constructie (beslissing VR) 
• deel 2 van de aanbesteding 
• Voorziene start 2018 
• start afhankelijk van keuze concept, vergunningen, 

minder hinder, afstemming met brug in Tervant. 

Verhoging Brug Albertkanaal thv Kasteletsingel 

TV3V project Beverlo dorp 

• Bouwvergunning 
aangevraagd 

• Aanbesteed 

• Innames afgerond 

• Start der werken 2de 
helft 2014 

• Plannen BORD01-06842.03.pdf 

BORD01-06842.03.pdf
BORD01-06842.03.pdf
BORD01-06842.03.pdf
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TV3V project 
Beverlosesteenweg/Koolmijnlaan 

• Bouwvergunning 
aangevraagd 

• Aanbesteed 

• Innames lopende 

• Start der werken 
2015 

• Plannen bord 01A-06815.pdf 

 

Doortrekking N73 

• Doel van het project is :  
– Betere ontsluiting van Ravenshout Noord en de Kolenhaven 
– Betere ontsluiting van Beverlo en Beringen-Mijn 
 

bord 01A-06815.pdf
bord 01A-06815.pdf
bord 01A-06815.pdf
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Doortrekking N73 - vervolg 

• Stand van Zaken  

– Geselecteerd als Salk-project 

– Eerdaags bestek op de markt voor een studie 
over de aanleg van het wegvak tussen de E313 
en de Nijverheidsweg 

– Wegvak tussen Nijverheidslaan en Zuidstraat : 
best mogelijke tracé wordt gezocht.     

– Start der werken – fase 1 = streefdoel 2015 
(afhankelijk van de vergunningen) 

 

B. Ontsluiting Bionerga 

• gebeurt hoofdzakelijk via het op- en afrittencomplex 
25A  

• geen ontsluiting via complex 26 
• Onderzoek naar vrachtwagensluis tvv doorgaand zwaar 

vervoer op de N73 
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C. Wegvak thv Complex 26  

C. Wegvak thv Complex 26  

• Doorstroomstudie ism met De Lijn is lopende 
– Oplossingen zoeken voor de doorstromingsproblemen 

thv complex 26 

– Opties binnen de studie zijn :  
• Coördinatie verkeerslichten 

• Extra busbaan 

• Verbreding van de afrit komende van Hasselt – 2 links- 
afslagstroken richting Beringen Centrum 

– Timing : 
• 2014 start onteigeningen 

• 2015 uitvoering 
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D. Doortocht Paal - Algemeen 

• Recentelijk uitgevoerd, nog geen evaluatie 
gebeurd.  

• Evaluatie kan gebeuren in de schoot van de 
Gemeentelijke Begeleidingscommissie. 

• Aanpassingen aan gewestweg kunnen als ze 
nodig zijn in kader van de verkeersveiligheid. 

• Aanpassingen op aanpalende gemeentewegen 
zijn voor de verantwoordelijkheid van de 
gemeente. 

 

D. Doortocht Paal - Specifiek 

• Doortocht op de gewestweg weinig noemenswaardige 
problemen 

 
• Functie van evenementenplein niet echt duidelijk-

ambigue 
• evenementenplein versus parking 
• beperkte stedelijke kwaliteit, weinig groen, beter 

investeren in grotere bomen 
 

• Vraag is het niet beter om er een echt dorpsplein van 
te maken, met veel minder parkings, veel groen, 
banken, speeltoestel voor kinderen, …..?   
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Vragen ?  
 


