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Locatie: Meylweg
Aard: sluipverkeer

69 punten

Omschrijving van het knelpunt
De Meylweg was een smalle landbouwweg. Intussen werd er veel bijgebouwd
aan de kant van Kontich-Kazerne. Langs deze weg liggen er ook meerdere
sportaccomodaties: twee voetbalclubs, een manège en twee tennisclubs.
Fietsroute Abraham Hans loopt via Meylweg. Het recreatief knooppuntennetwerk maakt een kort stukje gebruik van de Meylweg.

De Meylweg wordt echter ook gebruikt om vanuit Kontich-Kazerne
noordwaarts te rijden en een aantal verkeerslichten op de N1 te omzeilen.

Recent werd de rijweg verhoogd. De rijweg ligt nu aanzienlijk hoger dan het
maaiveld. Een fietser die plots moet uitwijken voor een gevaarlijke tegenligger,
kan lelijk ten val komen.

Voorstel Fietsersbond
Volgens het Vademecum Fietsvoorzieningen (§ 4.1.6) moet men 4,3 meter
voorzien om twee auto’s aan lage snelheid te laten kruisen. De rijweg is maar
3,5m breed en is dus eigenlijk al te smal om twee auto’s te laten kruisen. De
Meylweg is niet geschikt voor doorgaand verkeer.
De Meylweg kan halverwege afgesloten worden voor doorgaand verkeer.
Voetbalclub VDP blijft bereikbaar vanuit Kontich-Kazerne en vanuit Hove. Wie
met de auto tot vlak bij paardenrijbaan of tennis wil, moet via Ooststatiestraat.
De parking op de foto links, ligt ook maar op 250m van paardenrijbaan en
tennis. Binnen het wijkoverleg van Kontich-Kazerne werd dit voorstel niet
weerhouden.

Alternatieven zijn de omvorming tot fietsstraat of tot straat voorbehouden voor
landbouwvoertuigen, voetgangers, ruiters en fietsers. Deze twee oplossingen
laten nog auto’s toe naar de percelen op deze weg en vragen dus meer toezicht.
Het wijkoverleg stelt ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’ voor, gecombineerd met
een snelheidsverlaging tot 30 km/h.

Komende uit de Ooststatiestraat is er een kort stukje fietspad naar de Meylweg.
Dit eindigt zonder enige rugdekking. Het is ook onvoldoende duidelijk dat er
niet geparkeerd mag worden in een strook van 5 meter voor en na het einde van
een fietspad. Vermoedelijk volstaat het informeren van de buurtbewoners.
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