
 

 
 

Schriftelijke vraag gesteld door mevrouw Dupont:  

 

Ik zou u iets willen vragen over de Groene Wandeling in de Bempt in Vorst. 

 

Deze zone verandert namelijk in een snelweg, zowel voor fietsers als voor 

motorfietsen/scooters en steps. Er wordt te snel gereden.  

 

Er zijn geen borden aan de ingang met een maximumsnelheid, noch een verbod op 

motorfietsen. Daarom is het gevaarlijk om er te wandelen en al helemaal met jonge 

kinderen! 

 

Ik ben verschillende keren bijna aangereden door te hard rijdende fietsen en kreeg te maken 

met scooters op deze weg.  

 

De ruimte is vrij breed. Is het niet mogelijk een fietspad aan te leggen dat gescheiden is van 

de weg?  

Hoe gaat u met deze problematiek om? 

Welke maatregelen zullen er worden genomen om de veiligheid van de burgers te 

waarborgen en binnen welke termijn?  

 

Deze weg is gevaarlijk voor voetgangers!  

 

Hoogachtend,  

 
 

Antwoord van de heer Mugabo: 

 

Mevrouw gemeenteraadslid, 

 

Beste Caroline, 

 

Ik heb uw mondelinge vraag goed ontvangen en aandachtig gelezen. 

 

Ik denk dat er sprake is van een vergissing omdat, zoals u in de bijlage ziet (of onderaan uw eigen 

bericht), uw oorspronkelijke schriftelijke vraag op 1 juni 2021 door de Burgemeester is beantwoord. 

 

Ik kan aan het antwoord van mevrouw de Burgemeester echter het volgende toevoegen:  

 



De Groene Wandeling wordt beheerd door het Gewest. Het is, althans wat het in uw interpellatie 

bedoelde stuk betreft, een voetgangers- en fietspad. Elke gebruiker wordt daarom geacht aan een 

verantwoord tempo te rijden om de veiligheid van de andere gebruikers niet in gevaar te brengen. 

 

Ik kan me uiteraard voorstellen dat dit samenleven mogelijk problemen veroorzaakt, zoals uw 

getuigenis lijkt te bevestigen. 

 

We zullen er bij de beheerder van deze Groene Wandeling opnieuw op aandringen dat hij 

maatregelen neemt om een harmonieus samenleven te waarborgen. We hopen dat er zo snel 

mogelijk actie wordt ondernomen. 

 

Ik blijf tot uw beschikking voor bijkomende informatie. 

 

 


