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SCHRIFTELIJKE VRAAG 
 
 
Betreft :  Kruispunt ring / Mechelsesteenweg – regeling verkeerslichten. 
 
 
De verkeerssituatie en de regeling van de verkeerslichten aan het kruispunt van de Mechelsesteenweg 
met de ring is reeds dikwijls het onderwerp van vragen en gesprekken geweest. 
Desalniettemin wil ik het ook nog eens over de verkeerslichten hebben,  specifiek over de regeling voor 
het links afslaand verkeer, nl. : 
1.  vanop de ring naar de Mechelsesteenweg  
2.  vanop de Mechelsesteenweg naar de ring richting Kruispunt Aarschotsesteenweg. 
 
De groenfase voor deze 2 bewegingen is volstrekt te kort, nl.  voor : 
1.  max 10 sec of er nu veel of weinig auto’s links afslaan,  het maakt geen verschil.  Als er al      
     detectielussen ingebouwd zijn werken ze niet of kunnen ze niet werken vanwege de te korte  groene         
     basistijd. 
2.  zegge en schrijve 7 sec.  Dit is kompleet belachelijk.   Volgens mij was deze groenfase weken  
     geleden langer.  Is er iets aan de tijdsduur veranderd geweest? 
Vanwege deze te korte groenfases groeien de files om links af te slaan, zelfs bij matige verkeersdrukte, 
zodanig aan dat ook het rijvak voor het rechtdoorgaand geblokkeerd wordt. 
 
Kan er druk uitgeoefend worden op Wegen Vlaanderen om deze 2 korte groenfases aan te pakken en 
kan het resultaat teruggekoppeld worden ? 
 
 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
       
Walter Marien   
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Schriftelijke vraag: Kruispunt ring Mechelsesteenweg - regeling verkeerslichten  

Geachte heer Mariën, 

In antwoord op uw schriftelijke vraag, kunnen wij u het volgende meedelen: 

Voor dit kruispunt zijn er al verschillende pistes onderzocht en zijn er door het Agentschap Wegen en Verkeer ook al een 

aantal bijsturingen uitgevoerd. Momenteel draait versie 9 van de lichtenregeling, wat wil zeggen dat er al 8 bijsturingen zijn 

uitgevoerd. Met het oog hierop heeft AWV in het verleden ook de nodige tellingen uitgevoerd om de lichtenregeling op te 

baseren. Daarnaast heeft de stad ook aangedrongen op wijzigingen die de doorstromingen vanaf de Mechelsesteenweg 

buiten de ring bevorderen, meer consequente regeling gevraagd om maximale groentijd bij veel verkeer te kunnen 

toepassen, het conflictvrij maken van een aantal belangrijke oversteken en het bijsturen van de verdeling van de 

groentijden. Het louter verlengen van de groentijden waar u naar verwijst zonder verdere ingrepen lijkt ook geen soelaas te 

bieden. Meer groentijd op die tak zorgt er immers voor dat er langere roodtijden zijn op de andere takken, waar er 

momenteel ook problemen zijn. 

 

De groentijden op de plaatsen waar u het over heeft, zijn ook niet aangepast volgens onze informatie. Het is wel zo dat er 

op basis van de eerdere tellingen 2 programma's draaien; Voor de ochtendspits is het verkeer op het kruispunt anders dan 

in de avondspits en daardoor worden daar ook verschillende groentijden voor gehanteerd. De detectielussen op het 

kruispunt zorgen ook voor verlengingen van de groentijden, maar uiteraard binnen bepaalde grenzen. 

 

De stad heeft In 2021 aangedrongen op nieuwe tellingen om de lichtenregeling opnieuw te kunnen bijsturen. Deze konden 

evenwel niet worden uitgevoerd tijdens de werken aan de N108 omdat dit een ander beeld zou geven dan in een normale 

situatie. AWV heeft ondertussen in de loop van januari een aantal tellingen uitgevoerd, waarvan de stad de resultaten nog 

niet heeft ontvangen. De telgegevens worden momenteel immers nog verwerkt. Zodra deze gegevens wel beschikbaar 

zijn, zullen deze ook worden besproken met de stad teneinde een aangepaste lichtenregeling te kunnen bespreken. 

Hopende u correct geïnformeerd te hebben, 

Met vriendelijke groeten 

Katleen Janssens   Rik Verwaest 

 

 

  

Algemeen directeur   Burgemeester 

 

vragen naar e-mail telefoon datum 

Toon Verwaest toon.verwaest@lier.be 03 800 03 04 14-2-2022 

uw bericht van ons kenmerk uw kenmerk bijlage(n)  
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