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Brugge, 1 juni 2009

Betreft: persbericht – Tapijten op de Torhoutse Trilweg - 1 jaar later ...
Weg met de Torhoutse Trilweg
Op 17 mei '08 rolden we tapijten over onze Torhoutse Steenweg in Sint-Andries Brugge, om de
erbarmelijke staat van onze straat onder de aandacht te brengen. Nu maken we de balans van 1 jaar
sensibiliseren en aandringen.
•

Aan stad Brugge vroegen we maatregelen om snelheidsduivels te weren, en om het doorgaand
zwaar verkeer de weg naar de Expressweg - Bevrijdingslaan te wijzen om de achterhaven te
bereiken.
Een woord van dank aan politiecommissaris Vanduyver en burgemeester Moenaert is op zijn
plaats:
onze Brugse politie houdt woord, en plaatst met de regelmaat van de klok het 'matig uw snelheid'en het snelheidsindicatiebord.
De politie schreef ook naar enkele transportbedrijven die nodeloos onze straat frequenteren, doch
dit heeft jammer genoeg geen effect.
We blijven bij het stadsbestuur dan ook aandringen op verkeerstechnische maatregelen om het
zwaar verkeer weg te houden (bijv. tonnagebeperking Lange Vesting) en staan open voor
alternatieve oplossingen.

•

Aan de provincie vroegen we een heraanleg in asfalt of, indien niet haalbaar op korte termijn, een
herstelling van de verzakkingen. Gedeputeerde Defauw woont om de hoek van onze straat, we
gingen ervanuit dat hij de triestige staat van de weg wel kende en mee aan de kar zou duwen. De
provincie voerde geen van beide vragen uit en bleef talmen tot de overdracht van onze weg naar
het Vlaamse gewest.
De provincie gaf wél opdracht tot een 'streefbeeldstudie' omtrent de heraanleg van de weg (een
lange-termijn-oplossing, dus), die normaalgezien in april laatstleden afgewerkt zou zijn. Intussen
vernamen we dat de afronding van deze studie pas voor september zal zijn. Het Vlaams gewest
heeft zich geëngageerd om de resultaten van de streefbeeldstudie over te nemen.

•

We zijn ook het Vlaams gewest dankbaar: zodra de overdracht van de weg een feit was, zorgde
ABW onder leiding van ir. Decuyper en onder impuls van minister van openbare werken Crevits in
januari '09 voor het vullen van de diepste putten.
Tegelijkertijd met de heraanleg van het kruispunt met de Expressweg, werd al zo'n 200 meter van
onze straat geherasfalteerd. De bewoners uit dit straatdeel zijn zeer lovend: het verschil in
geluidsoverlast is gigantisch, en de trillingen zijn verdwenen. Bovendien was de klus van de
voorlopige herasfaltering op 3 dagen geklaard.

Het is sindsdien hoopvol uitkijken naar eenzelfde asfaltering van het eerste deel van de straat, zodat
onze bewoners in alle (geluids)rust de definitieve heraanleg kunnen tegemoetzien. We hebben deze
vraag natuurlijk al gesteld aan minister Crevits (zie brief dd. 07/04/09). Een paar weken geleden
kondigde minister Crevits aan dat ze werk wou maken van het verminderen van geluidsoverlast in
Vlaanderen, en dat de Vlaamse overheid dit jaar 90 miljoen euro extra voorziet voor ons Vlaamse
wegennet. We duimden dat hiervan een (ongetwijfeld piepklein) deel gebruikt zou worden om ook de rest
van onze straat vanaf de Phare snel te herasfalteren, Vandaag wachten we nog steeds op een
antwoord... Maar we geven de moed niet op, de week is nog niet voorbij!
Conclusie na 1 jaar:
Dankzij onze tapijten is er al enig soelaas gebracht bij de bewoners vlakbij de expressweg, doch de klus
is nog niet geklaard.
We blijven ijveren voor een heraanleg die leidt tot een normaal geluidsniveau en zonder trillingen, indien
nodig ook nog na de verkiezingen en na de regeringsvorming. We roepen dan ook alle bewoners, ook de
gelukkigen die aan het geasfalteerde deel wonen, op om de 'WEG MET DE TRILWEG'-affiches op een
prominente plaats te laten hangen!
Namens de bewoners van de Torhoutse Steenweg
•
•

U vindt het volledige dossier over de Torhoutse Trilweg op www.torhoutsesteenweg.be onder de
rubrieken Archief en Links.
Neem voor meer informatie contact op met Marc Dujardin (050-38 35 60 of 0476-91 27 85) of Els
Verlinde (050-39 25 05 of 0475-89 15 42)

