Persbericht
Diest wil trage mobiliteit versterken
DIEST – De stad Diest wil inzetten op een veilig en aangenaam netwerk van trage
verbindingen voor voetgangers en fietsers. Ze wil wandel- en fietsverplaatsingen
stimuleren en een fijnmazig netwerk van recreatieve en sportieve routes behouden
en waar nodig herstellen.
Actieplan voor onze trage wegen
Diest werkt samen met de provincie Vlaams-Brabant en vzw Trage Wegen aan een
realistisch actieplan voor onze trage wegen. Het doel is om deze paadjes en wegen
in de toekomst sterker in te zetten als netwerk voor wandelaars en fietsers, los van
gemotoriseerd verkeer.
Monique De Dobbeleer, schepen van wonen, erosiebestrijding en trage
wegen: “Trage wegen zijn veilige verbindingen voor zachte weggebruikers. Ze
bieden, zeker voor korte afstanden, een alternatieve en verkeersveilige route voor
bijvoorbeeld schoolgaande kinderen. Heel wat trage wegen maken een verbinding
tussen en naar dorpskernen. Ik ben alvast fan.”
Inventarisatieproject trage wegen
De stad Diest is in 2015 gestart met een grootschalig inventarisatieproject dat in
2018 werd afgerond. Bijna 1.500 wegjes werden door vrijwilligers op het terrein
geïnventariseerd. Tijdens een druk bijgewoonde participatievergadering eind 2019
werden de behoeften en aandachtspunten geïdentificeerd.
Daarbij moeten echter keuzes gemaakt worden: de stad kan niet alle informele
paadjes op privéterrein erkennen als gemeenteweg en daar de onderhoudsplicht
overnemen. Sinds de inwerkingtreding van het Gemeentewegendecreet in 2019 is de
gemeenteraad bevoegd om buurtwegen te wijzigen, herstellen of af te schaffen.
Daarom werkt de stad momenteel aan een beleidskader, dat duidelijke prioriteiten
stelt en de gemeenteraad moet ondersteunen in haar beslissing om bijvoorbeeld een
buurtweg te herstellen of een gewoon pad op te nemen als gemeenteweg. Dit

beleidskader zal aan een openbaar onderzoek onderworpen worden en voorgelegd
worden aan de gemeenteraad.
Zo wil de stad inzetten op het versterken van het fijnmazige netwerk van trage
verbindingen. Om dit te realiseren wordt Diest financieel ondersteund door de
provincie Vlaams-Brabant. Tot slot zal elk van deze verbindingen ook op een kaart
worden opgenomen en via straatnaamborden herkenbaar gemaakt worden.
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