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Groen Borgerhout vraagt sinds 2013 aan het stadsbestuur ingrepen 
voor een fietsveiliger Borgerhout. Dat de nood hoog is blijkt uit de 
cijfers van de verkeersaudit van de Politie Antwerpen in januari 2018. 

Omdat het stadsbestuur op zich laat wachten, steekt Groen 
Borgerhout samen met haar coalitiepartners in het districtsbestuur 
sp.a en PVDA+ opnieuw de handen uit de mouwen. We formuleerden 
samen voorstellen voor een fietsveiliger Borgerhout op korte- en lange 
termijn om het tij te keren. Want, hoe lang kan je nog slachtoffers 
tolereren met makkelijke  oplossingen binnen handbereik? 

OOk CD&V schaart zich achter deze voorstellen. N-VA Borgerhout 
stemde tegen. Groen roept N-VA op om zich mee aan te 
sluiten en ook op te komen voor fietsers, want mensenlevens gaan 
boven partijpolitiek.

Meer info op www.groenantwerpen.be/borgerhoutfietst
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b.EEN MENSELIJKER, EERLIJKER EN 
GEZONDER FIETSBELEID

14 VOORSTELLEN VOOR EEN 
FIETSVEILIG BORGERHOUT

Groen Borgerhout



In Borgerhout moet het veiliger en comfortabeler worden om 
te fietsen. Op lange en op korte termijn moeten een aantal 
zaken veranderen. De viertien voorstellen werden 
goedgekeurd door de districtsraad in Borgerhout.

ONZE 14 VOORSTELLEN

1. Het wijkcirculatieplan 
actualiseren met een knip voor 
autoverkeer aan het 
Moorkensplein, in de 
Kroonstraat en aan het 
Koxplein en de invoering van 
enkelrichting autoverkeer in 
de Fonteinstraat.
2. Te snel rijden moet bestraft 
en onmogelijk gemaakt 
worden.
3. De aanbevelingen
van de provinciale 
fietsbarometer voor een beter 
fietscomfort uitvoeren, met 
onder andere bredere 
fietspaden .

4. Heraanleg van de 
Turnhoutsebaan zoals ook 
in Deurne en zoals de 
Carnotstraat. 
5. Alle kruispunten conflictvrij 
zodat fietsers echt veilig zijn 
wanneer het groen is.
6. Onmiddelijke aanpak van 
drie onveilige 
verkeerssituaties die 
al in 2015 werden beloofd. 
7. De verkeerslichten aan 
het kruispunt van de Cruyslei 
en de Vosstraat moeten een
drukknop voor voetgangers en 
fietsers krijgen.

#HETKANANDERS

8. Meer overdekte fietsstallingen en 
fietstrommels.
9. Brede fietspaden bij de heraanleg
van openbaar domein voor veilig en
comfortabel fietsen.
10. Meer Fietsopstelstroken en
fietsopstelvakken aan kruispunten
waar fietsers zich opstellen vóór de
auto's.

11. Een verbod voor vrachtverkeer in
de woonwijken en school-
omgevingen.
12. Een uitbreiding van zone 30 naar
alle straten in Borgerhout, met
uitzondering van de Luitenant
Lippenslaan, de Noordersingel en de
Stenenbrug, de Plantin en
Moretuslei.
13. Toepassing van het STOP-
principe bij de inrichting van straten
en de heraanleg van het openbaar
domein met voorrang voor 
voetgangers en fietsers. Veiligheid 
primeert op doorstroming. 
14. Samen met de Borgerhoutse
winkeliers en andere adviesraden
duurzame mobiliteitsprojecten
opzetten zoals bijvoorbeeld de
bevoorrading van winkels via 
ecarbobikes en fietstaxidienst voor
senioren.

STIJGING 
FIETSSLACHTOFFERS
Uit de verkeersaudit van 2016 van de Politie in
Antwerpen blijkt dat het aantal
verkeers- en fietsslachtoffers blijft 
toenemen. Zelfs met 166% sinds 2000.

Op de koop toe werden 5 besliste maatregelen
van de Provinciale Commissie
Verkeersveiligheid voor Borgerhout nog niet
altijd niet uitgevoerd. We vragen het
stadsbestuur en de bevoegde schepen Koen
Kennis (N-VA) niet langer te talmen om
nieuwe slachtoffers te vermijden.




