
Waarom fl ikkeren die zebrapaden?
Flikkerlichtjes. Dat is wat we aan elk team gemachtigde opzichters gaan geven. Zij kun-
nen, als ze dat nodig vinden, deze dan op het zebrapad plaatsen waar ze dagelijks onze 
kinderen overzetten. Van ver zal iedereen zien dat er een speciale verkeerssituatie aan-
komt. 

Schepen Rit Luyckx wil vanuit haar bevoegdheid ‘Mobiliteit’ meer doen om de gemachtig-
de opzichters (vrijwilligers !) te steunen in hun vraag om beter op te vallen. “Een nieuwe 
warme jas, een fl eece en nieuw hesje kregen ze al maar daar komen nu de fl ikkerlichtjes 
bovenop. De straat opstappen om auto’s tegen te houden is niet eenvoudig en dit moet 
ze extra steun geven.”

Samen met oudercomités en scholen bekijken we hoe we die vrijwilligers kunnen steu-
nen en welke situaties aangepakt moeten worden. Maar ook is er nood aan een stok 
achter de deur. “Wanneer het toch zou voorvallen dat iemand geen respect toont voor die 
vrijwilligers en dus een gevaarlijke situatie veroorzaakt neemt de politie het over. 
Gelukkig valt dit weinig voor maar er zijn grenzen”, aldus Rit. 
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Gezinsontbijt
Ooit al eens een ontbijt georganiseerd en vervolgens 227 man over de 
vloer gehad? Wij wel… Even schrikken natuurlijk maar super blij mee! 
In zaal Schoolhuis kon het nét binnen en deden we ons tegoed aan lekker 
eten, goochelshow voor de kids en een mooie speech van onze 
burgemeester Dieter Wouters. Een enorme boost in dit belangrijk jaar! 
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Een positieve kijk
op Wuustwezel

Schepen Rit Luyckx promoot overal de fi ets 
en dus ook de vrijwilligers

die onze kinderen overzetten.

De zaal zat overvol voor ons heerlijk en vooraal gezellig ontbijt.

Trapke bij … voor de fi etsers
In 2018 doen wij als CD&V samen met het gemeentebestuur er voor de fi etsers nog een ‘trapke bij’. 
Wat kan je verwachten?

• Bredabaan Gooreind – Brasschaat : dit voorjaar starten we aan een gescheiden fi etspad achter de bomen
• Sint Lenaartseweg: de laatste onteigeningen slepen aan maar ook hier starten we dit jaar aan gescheiden fi etspad achter 

de bomen
• Duinenstraat: bij beter weer trekken we de fi etssuggestiestroken op het nieuwe wegdek
• Baan-Kruisweg: met een stippellijn bakenen we 
 de fi etsstrook beter af
• Kampweg: aan AWV is gevraagd of we ook op dit
 fi etspad stippellijnen mogen trekken om 
 de zichtbaarheid te verbeteren in het donker
• Nieuwmoersesteenweg: met kleine aanduidingen 
 maken we het ook hier eenvoudiger fi etsen 
 in het donker
• Fietssluizen: zijn allemaal aangepast zodat ook 
 bredere fi etsen (bakfi ets, fi etszakken,…) 
 hier beter door kunnen
• Achter ‘d Hoven: de ganse wijk is doorkruist met 
 voet- en fi etspaden die binnenkort vlot gebruikt 
 kunnen worden
• Droomverbinding: we werken aan de fi nale 
 route om ook dit voorjaar de werken te starten. 
 Dan verbinden we de Gasthuisdreef met
 het Domein Franciscanessen.  Prachtig ! 
• Fietsbeugels: op het openbaar domein 
 voorzien we extra beugels om je fi ets te plaatsen

Mis je iets? Een goeie tip? 
Mail naar rit.luyckx@wuustwezel.be 


