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VERNIEUWDE STRATEN INGEWANDELD IN EIZERINGEN.

Zondag 28 mei was een “grote” dag voor Eizeringen. Niet
alleen wegens het derde Belgische kampioenschap
Orgeldraaien met de wisselbeker “Geert Hoste”, maar ook
omdat verschillende vernieuwde straten werden feestelijk
ingewandeld op de tonen van de fanfare van Eizeringen en
een gastoptreden van een Kroatisch muziekkorps. Vier
straten stonden in de belangstelling : de Luitenant
Jacopsstraat, de Carnaalstraat, de Louis Spaakstraat en de
Kerkweg. Graag een opsomming van de werken, opgestart
in 2005, die er werden uitgevoerd door de firma NV Roos
uit Arendonk. In de Carnaalstraat werd er een voetpad
aangelegd samen met twee verkeersdrempels en een
asverschuiving in het wegdek. Zowel in de Carnaalstraat als
in de Louis Spaakstraat werden er boordstenen en greppels
geplaatst. Meteen werd een semi-gescheiden rioleringsstelsel
samen met “waterslikkers” aangebracht. Van de gelegen-
heid werd gebruik gemaakt om het elektrisch net onder-
gronds te brengen. De riolering van de Luitenant
Jacopsstraat werd hersteld en de wegbedekking in de
Carnaalstraat, de Louis Spaakstraat en de Luitenant
Jacopsstraat werd vernieuwd. Men creëerde er meteen
bijkomende parkeerplaatsen. Parkeerplaatsen werden er
ook gemaakt in de Frans Baetensstraat. Aangezien met de

werken de gelegenheid zich leende om de verkeersstroom in
het centrum van Eizeringen aan te passen aan de moderne
noden, maakte men gebruik om een “zone 30” in te voeren
(waar ondermeer de schoolzone 30 inbegrepen is). Om het
verkeer beter te geleiden werd er in het centrum een “rings-
tructuur” gemaakt door van verschillende straten éénrich-
tingsstraten te maken. Deze maatregelen kaderen in het
algemeen Lenniks mobiliteitsplan. De kostprijs voor deze
werken bedraagt ongeveer 368.000 Euro. We kunnen tevens
meedelen dat de herinrichtingswerken aan het kruispunt van
de Luitenant Jacopsstraat met de Ninoofsesteenweg (N8)
zijn beëindigd. Hierdoor kan het verkeer opnieuw de steen-
weg dwarsen. Wel is het zo dat van zodra de verkeerslichten
zullen werken de Louis Spaakstraat en de Felix Van Den
Boschstraat zullen worden afgesloten ter hoogte van de
steenweg en dit op vraag van het Vlaamse Gewest. Hierdoor
wordt het sluikverkeer tegengehouden van
wagens die de verkeerslichten willen vermij-
den en waardoor er eigenlijk
aartsgevaarlijke situaties ontstaan.
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