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den kan nog via de Hoogstraat en de
Serpentestraat, maar er is maar één
uitgang meer: de Tirse.

Grote omweg
Gevolg: verkeer dat van de Valken-
berg, Kerkhofstraat en Driehoek-
straat via het Lindeplein naar het
Marktplein wil, kan wel nog via het
onderste deel van de Wielendaal-
straat en de Serpentstraat rijden,
maar geraakt via dat parcours niet
langer de Hoog- en Neerstraat en
ook niet de Kasteelstraat in. Daar-
voor moet je nu ver omrijden langs
de Meerbeekstraat, Jagersstraat,
Herreweg en Rondplein.
Vanop de Valkenberg kwam veel
protest, waarop het gemeentebe-

stuur besliste om de verkeersstroom
in de Wielendaalstraat tòch omhoog
te laten verlopen. Een té impulsieve
ingreep zo bleek op woensdag,
marktdag, want daardoor kwam op
het kruispunt van de Wielendaal-
straat, Hoogstraat, Stationsstraat en
Kasteelstraat al het verkeer bijeen en
liep het ook vast, omdat de kramen
ook de Hoogstraat versperren. 
Twee weken later draait de gemeen-
te de verkeersborden daarom wéér
om: het verkeer rijdt de Wielendaal-
straat weer naar beneden. En op Val-
kenberg steekt weer hetzelfde pro-
test op. In een spoedvergadering en
in overleg met de middenstands-
raad heeft het schepencollege daar-
om beslist om die ‘gewijzigde ver-

keerssituatie’... nòg maar eens te
veranderen.
«Aan de politie en onze technische
dienst hebben we gevraagd een op-
lossing onderzoeken, die volgens
mij een goed compromis is», zegt Jo-
han Thomas (sp.a), schepen van Mo-
biliteit. «We laten het verkeer tòch
weer langs de Wielendaalstraat
richting Kasteelstraat rijden, behal-
ve op woensdagvoormiddag. Dan
zal een elektronisch bord aangeven,
dat de rijrichting omgekeerd is. Op
die manier voorkomen we de ver-
keersknoop op woensdag. Neen, we
hebben over de verkeerssituatie niet
te weinig nagedacht, maar sommige
dingen moet je proefondervindelijk
evalueren en bijsturen.»

GEMEENTE KEERT VERKEERSSTROOM DRIE KEER OM IN PAAR WEKEN 

Derde keer, goede keer voor Wielendaalstraat?

De knoop in het verkeerskluwen in
hartje Brakel zit in het bovenste stuk
van de Wielendaalstraat. Je mag daar
alleen naar beneden rijden. Vòòr de
vernieuwing van de dorpskern was
dat ook al zo en leverde dat geen pro-
blemen op: verkeer kon via het
Marktplein naar de Hoog- en Neer-
straat en Kasteelstraat. Maar die rou-
te is afgesneden: sinds de heraanleg
van het Marktplein hoort dat een au-
toluwe plek te zijn. Auto’s kunnen er
wel nog parkeren, maar minder dan
vroeger. En vooral: het is niet meer
de bedoeling dat het Marktplein nog
doorgaand verkeer te slikken krijgt.
Daarom heeft het gemeentebestuur
samen met de politie de verkeers-
stromen herschikt. Het plein oprij-

Het gemeentebestuur
keert de verkeers-
stroom in de Wielen -
daalstraat opnieuw
om. Dat gebeurt nadat
bewoners van de Val-
kenbergstraat hadden
geprotesteerd tegen
de grote omweg die zij
moeten maken naar
het centrum. Het is de
derde keer in enkele
weken dat de situatie
verandert. RONNY DE COSTER 
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De gewijzigde situatie die binnenkort wéér wijzigt. Foto Ronny De Coster

Zomerkermis volgende week van start

Op de Gaverse Markt wordt op vrijdag 15 juni de zomer-
kermis om 17 uur geopend met optredens van de dans-
school Starz on Stage. Tegelijk start de avondmarkt in
samenwerking met de nationale vrije marktkramersver-
eniging en de Gaverse verenigingen. Om 19.30 uur vindt
een snoepworp plaats aan het podium op de Markt,
waarbij ook gratis bonnetjes worden uitgedeeld voor alle
kermisattracties. In samenwerking met het Milieufront
Omer Wattez wordt dezelfde avond ook nog een land-
schapswandeling georganiseerd. Die start om 20.15 uur
op de parking van de Sportdreef. Doorlopend vindt op de
Markt en in zaal Racing een fototentoonstelling plaats
van de fotoclub Gafodi. (TVR)

GAVERE

Het huiswerk van het Open Vld-bestuur in Wortegem-
Petegem is klaar. Na de bekendmaking van burgemees-
ter Luc Vander Meeren als lijsttrekker en het duwersduo
Veerle Nachtegaele en Kurt Fonteyne, zijn nu alle plaat-
sen op de lijst ingevuld. Met schepenen Isabelle Van den
Dorpe, Willy Dhondt en Maarten Van Tieghem op de
plaatsen 2, 3 en 4, stelt het voltallig schepencollege zich
dus opnieuw verkiesbaar. De partij kan met Petra Van
Butsele, Koen Desloovere, Olivier Van Cauwenberghe,
Tessa Geeraert, Johan Bert en Rosette Maes ook blijven
rekenen op enkele gemeente- en OCMW-raadsleden.
Tot slot vervolledigen de 5 eerder aangekondigde nieuwe
kandidaten de lijst: Aaron Boonaert, Ilse Callens en Hilde
De Clercq uit Wortegem, Marcel Steenmans uit Ooike en
Sandy Vermeulen uit Petegem. «We kiezen resoluut voor
de verdere verjonging van onze ploeg», aldus Luc Vander
Meeren. (TVR)

Open Vld heeft volledige lijst klaar
WORTEGEM-PETEGEM

De ploeg van Open Vld. Foto Ronny De Coster


