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HERSTELLINGEN KOSTEN 685.000 EURO

Fietspad langs Mark wordt aangepakt
29/11/2017 om 02:00 door ram

Foto: ram

HOOGSTRATEN - Het comfort van ﬁetsers op het ﬁetspad langs De Mark wordt vanaf

volgend jaar beter. Het wegdek wordt volledig vernieuwd. Er verdwijnen ook heel
wat bomen.
Het twintig jaar oude ﬁetspad is op een aantal plaatsen in slechte staat door boomwortels die het asfalt
omhoog duwen. Het stadsbestuur van Hoogstraten gaat het traject vanaf het begin in de
Zandbergstraat in Meer tot aan de landsgrens in Meersel-Dreef helemaal heraanleggen. “Op een aantal
plaatsen gaat het enkel om de bovenlaag”, zegt schepen van Openbare Werken Michel Jansen (N-VA).
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“Waar de beschadigingen het grootst zijn, wordt ook de onderlaag mee aangepakt. De bedoeling is om
de herstellingswerken in de eerste helft van 2018 uit te voeren. De kosten bedragen 685.000 euro. Dat is
veel geld, maar het dossier sleept al lang aan en kan nu eindelijk afgerond worden.”
347 bomen gekapt
De ﬁetsers langs De Mark moeten volgend jaar even wennen aan het nieuwe uitzicht, want er worden
heel wat bomen langs het ﬁetspad gekapt. “In totaal gaat het om 347 bomen. Een deel daarvan moet
weg omdat de wortels het nieuwe asfalt weer kunnen beschadigen. Er zijn ook veel zieke essen die
moeten gerooid worden. Er komen nieuwe bomen in de plaats, maar wel op een andere locatie”, zegt
Michel Jansen.
Raadslid Jos Martens (Hoogstraten Leeft) vroeg op de gemeenteraad of er plannen zijn om het ﬁetspad
te verbreden naar 2,5 meter en wanneer het wordt doorgetrokken tot aan de Zeemansbrug in
Minderhout. Volgens Michel Jansen zijn voor een verbreding heel wat onteigeningen nodig en dat
betekent nog meer vertraging. Het idee leeft om het ﬁetspad te verlengen, maar het stadsbestuur gaat
eerst de herstellingen doen.
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