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Advies : 

 

Veiligheid verhogen voor de residenten, bezoekers en buurtbewoners rond dienstencentrum 

Oversnes (Krijgslaan 110) door volgende ingrepen: 

 

 Het reclamepaneel van het bushokje (halte nr. 103750) van de zijkant naar de achterzijde van 

het bushokje te verplaatsen om zichtbaarheid op het fietspad te bekomen. Indien dit niet 

mogelijk is, dan het bushokje verplaatsen tot vóór het fietspad op de vrije zone (ong.4x13m).  

 

 De voetgangersoversteekplaats ter hoogte van het dienstencentrum meer verlichten en 

signalisatie plaatsen zodat de automobilisten er op attent worden gemaakt dat zij daar 

bijzonder moeten opletten. Eventueel een snelheidsbeperking op die plaats van 30km/u. De 

voetgangersoversteekplaats accentueren en veiliger maken 

 

 Ter hoogte van bushokje halte nr. 103745 steekt een stuk flexibel buis (doormeter ong. 

70mm) voor ong. 25cm uit het trottoir. Deze buis verwijderen aangezien deze gevaarlijk voor 

de voetgangers is. 

 

Bovenstaand advies is gericht het districtscollege van Wilrijk. 

 

 

 

Achtergrond  en  Argumentatie : 

 

 In dienstencentrum Oversnes wonen 134 mensen met een gemiddelde leeftijd van ong. 87 

jaar. Velen onder hen zijn mindervalide (verschillenden rijden met een rollator). Deze 

mensen nemen frequent buslijn 17, richting centrum Wilrijk. Zij wachten in het bushokje 

maar kunnen niet zien wanneer er een fietser nadert die richting Doornstraat rijdt. Dit is met 

andere woorden een gevaarlijke situatie voor zowel mindervaliden als fietsers. 

 Op 2 maart 2017 is een 88 jarige bewoner van het dienstencentrum op de 

voetgangersoversteekplaats aangereden door een wagen. De dame raakte zwaargewond. Dit 

is helaas niet de eerste keer dat er op deze plaats een ongeluk plaats vindt. 

 De stukken “vergeten” flexibel buis, die uit het trottoir steken, vormen al jaren een gevaarlijk 

obstakel voor de voetgangers. 

 Voor het verplaatsen van het bushokje vraagt de WAS dat het districtscollege dit aan De Lijn 

meldt. 



 

 

Standpunten : 

De volledige WAS staat achter dit advies. 

 

 

Proces en betrokkenen:  

 

 De oorspronkelijke vraag om het bushokje op een veiligere locatie te plaatsen komt van de 

bewoners van dienstencentrum Oversnes. Dit werd tijdens hun centrumraad gemeld. 

 

 Ook het oversteken van de Krijgslaan is voor de residenten soms een gevaarlijke situatie 

aangezien zij meestal minder mobiel zijn en minder alert voor het  drukke verkeer in de 

Krijgslaan. Ook die vraag komt vanuit het dienstencentrum. 

 

 

 

Bijkomende informatie: 

 

Zie onderstaande foto’s. 

  



 

 



 
 


