Studiebureau aangewezen voor heropleving
stationsbuurt
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SINT-KATELIJNE-WAVER - De toewijzing van een studiebureau om de

stationsbuurt in Sint-Katelijne-Waver te doen heropleven en de fietsostrade er
veiliger te maken, werd goedgekeurd door de Katelijnse gemeenteraad.
Oppositiepartij CD&V verwijst hiervoor naar hun masterplan van enkele jaren
geleden.
Omdat er verschillende verkeersconflicten plaatsvonden op de parking van het station en de hele
omgeving een mistroostige en verlaten indruk geeft, wil het gemeentebestuur de stationsbuurt
aanpakken. Oppositiepartij CD&V lanceerde hiervoor een masterplan in 2012 en hoopt dat het
huidige bestuur de plannen nu meeneemt in de uitwerking.
“In ons masterplan willen we de stationsberg veiliger maken voor fietsers en voetgangers, de
perrons beter toegankelijk maken voor personen met een fysieke beperking en pleiten we voor de
aanleg van een grote parking aan de overkant van de spoorweg”, legde Eric Janssens (CD&V) uit
op de gemeenteraad. “Ons doel was toen al om van de stationsomgeving een ontmoetingsruimte
te maken waar voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en autoverkeer elkaar vinden.”

Tunnel
Volgens het plan zouden er onder de sporen een brede tunnel kunnen aangelegd worden die
toegang verschaft tot de middelste perrons, en de fietsostrade Antwerpen-Mechelen kan over
deze tunnel lopen of er op aansluiten. “We hopen dat de meerderheid ons plan als basis neemt,
wat kosten en werk zou sparen. Een veilige oplossing voor zowel de parking als de fietsostrade
dringt zich op.”
Studiebureau
“Het opfrissen van de stationsbuurt en het onderzoeken van de veiligheid van de parking staat in
het mobiliteitsplan dat we enkele jaren geleden opstelden”, reageert schepen voor Mobiliteit Tom
Ongena (Samen Anders). “We kunnen natuurlijk alleen maar aanmoedigen dat andere partijen
ideeën aanleveren om onze gemeente te versterken, maar het is nu aan het studiebureau om te
zien wat al dan niet mogelijk is. We wachten hun advies af.”
De NMBS, eigenaar van het stationsgebouw, liet al weten plannen te hebben voor de afbraak van
het stationsgebouw en er een overdekte fietsenstalling te plaatsen.

