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“Van de twaalf bezwaren zijn er 
twee gegrond. Eentje gaat over de 
voetgangersbrug die bovenmatig 
hinder voor de omwonenden kan 
opleveren. De andere over de toe-
gang tot een parkeergarage van een 
privépersoon”, zegt schepen Tom 
Vandeput. “We vragen daarom 
aan Wegen en Verkeer dat ze een 
groene buffer voorzien tussen brug 
en buurt, dat de voetgangersbrug 
een beetje opschuift richting via-
duct en dat er een niet-transparant 
scherm komt zodat gebruikers van 
de brug geen inkijk in tuinen heb-
ben. Ook moet die ene persoon 
toegang hebben tot zijn domein. 
Pas als Wegen en Verkeer zijn 
huiswerk overgedaan heeft, kan 
het dossier verder.” 

Buren vrezen inkijk vanop viaduct Kiewit

De gemeenteraad van Hasselt heeft 
twee van de twaalf bezwaren tegen 
het nieuwe viaduct over de spoor-
weg aan de Kempische Steenweg 
behouden. Vooral omwonenden van 
de Philipsbrug dienden bezwaren 
in. “De voetgangersbrug die los van 
het viaduct gebouwd wordt, komt 
op amper 5 meter van onze woning. 
Ze kunnen zien wat we eten”, 
zegt Tiny Severi. Ze plant ook een 
beroep bij de provincie tegen de 
bouwplannen. 

Dirk JACOBS

N-VA-raadslid Lies Jans opperde 
ook dat het geplande éénrichtings-
verkeer onder de brug voor pro-
blemen kan zorgen bij het keren 
van de auto’s op de Kempische 
Steenweg. Ook dat punt wordt 
meegenomen naar de Vlaamse 
overheid.

Blikjes
“Wat ze ook gaan doen, de brug 
moet genoeg opschuiven, liefst 
zelfs tot helemaal tegen het via-
duct”, vindt Tiny Severi. “Een paar 
meter helpt echt niet. Pas als ze 
uitgeeft op onze voortuin en we in 
onze keuken, bureau en twee slaap-
kamers geen brug meer zien als we 
door het raam kijken, zijn we tevre-
den. Met het Philipsviaduct zoals 
het er vandaag ligt, hebben we 
helemaal geen probleem, ook niet 
als dat vernieuwd wordt. Dat lag er 
toen we hier grond kochten. Maar 
van die voetgangersbrug was geen 
sprake toen we bouwden. Onze 
woning ligt georiënteerd naar het 
zuiden, waar ze nu plots die brug 
plannen. Wie daar op of af loopt, 
kijkt volgens de huidige plannen, 
recht ons huis binnen. Dan hadden 
we wel andere bouwopties over-
wogen. Om maar te zwijgen van 
de verleidelijke afvalbak die onze 
tuin wordt voor blikjes en andere 
projectielen. De voet van de brug 

ligt echt op amper 5 meter van onze 
gevel. We willen niet constant te-
gen een hoge brug aankijken. Die 
zal wellicht nog hoger worden 
als er nog schermen op geplaatst 
worden. Op onze vraag waarom 
de brug niet aan de andere zijde 

Het huis van Tiny ligt op vijf 
meter van de geplande 
voetgangersbrug. FOTO  TOM 
PALMAERS

van het viaduct gebouwd wordt, 
kregen we als antwoord dat er daar 
een kluwen van nutsleidingen ligt. 
Allemaal begrijpelijk, maar dan 
moet het nu echt zo dicht mogelijk 
tegen het viaduct, anders stappen 
we naar hogere instanties.”

HASSELT

Twaalf bezwaren tegen 
voetgangersbrug aan  
station van Kiewit

HERK-DE-STAD

School vergeet busregeling voor 
scholieren uit Vlaams-Brabant

Scholen brengen De Lijn op de 
hoogte van de examenregeling 
en de vervoersmaatschappij 
bekijkt dan wanneer en hoeveel 
bussen er worden ingezet. “En 
dat is al jaar en dag zo”, zegt 
coördinerend directeur van de 
Sint-Martinusscholen Marc Di-
riks. “Maar blijkbaar hebben er 
te weinig scholen uit Herk-de-
Stad De Lijn Vlaams-Brabant 
geantwoord over de examen-
regeling. Dat wil zeggen dat er 
nu ‘s middags geen bussen zijn 
tijdens de halvedagenregeling.”
“Een tachtigtal kinderen dat ‘s 
middags niet thuis geraakt, moet 
in de studie blijven. Ze kunnen 
natuurlijk wel met de fiets of met 
de ouders naar huis. Het gaat 
over een klein aantal als je weet 
dat we 2.000 leerlingen hebben. 
Bussen voor leerlingen uit Lim-
burg rijden wel gewoon omdat 

De Lijn hier wel op de hoogte 
was gebracht.”
Birja Steeno, mama van twee 
leerlingen uit Kortenaken, vindt 
dat antwoord niet toereikend en 
vraagt dat De Lijn toch een mid-
dagbus inzet. “Er is enkel een 
bus om 17 uur vanuit Herk-de-
Stad”, zegt ze. “Mijn kinderen 
zouden tijdens de examenperi-
ode normaal om 12.30 uur thuis 
zijn. Niet alle ouders kunnen 
kinderen ‘s middags ophalen. Ik 
klaag overal maar krijg nergens 
gehoor.”
De Lijn kan er volgens Marc 
Diriks niets aan doen. “Bij de 
volgende examenperiode zijn 
er weer bussen en die commu-
nicatiefout zullen we niet meer 
maken”, zegt hij. “Kinderen die 
moeten wachten worden in de 
meest ideale omstandigheden 
opgevangen. Op woensdag is er 
wel altijd een middagbus.”
Dominique Renders van De 
Lijn Vlaams-Brabant, betreurt 
de zaak. “Met de schooldirectie 
werd overeengekomen om bij de 
volgende examens weer bussen 
in te leggen. Voor deze periode is 
het echter moeilijk om dit op zo 
korte tijd te regelen.” (VRS)

Een tachtigtal leerlingen uit 
Vlaams-Brabant moet in de Sint-
Martinusscholen in Herk-de-
Stad verplicht namiddagstudie 
volgen omdat de school De Lijn 
niet vroeg om examenbussen in 
te zetten. Moeder Birja Steeno 
vindt de situatie te gek voor 
woorden.

Ons huis ligt georiënteerd 
naar het zuiden, waar ze 
nu plots die brug plannen. 
Wie op de brug loopt, kijkt 
recht ons huis binnen. Dan 
hadden we wel andere 
bouwopties overwogen

Tiny SEVERI

ZONHOVEN

Leerlingen bakken pizza’s en eclairs  
ten voordele van ALS-patiënt
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 “Onwaarschijnlijk verrassend was 
het toen ik hoorde van de actie”, 
vertelt Heidi. “En tegelijk is het 
hartverwarmend. Dat Erwin met 
de ziekte kampt, is natuurlijk ge-
weten op school. Maar dat ze hun 
jaarlijkse actie, dit jaar voor ALS 
zouden organiseren, is mij pas als 
allerlaatste ter ore gekomen. Ui-
teraard zijn we hier superblij mee. 
Bovendien geeft het gelukkig ook 
eens een ander beeld van onze 
leerlingen, van wie vaak gedacht 
wordt dat ze weinig empathie heb-

ben. Dit toont gewoon aan dat ze 
heel veel respect hebben voor pro-
blemen waarmee andere mensen 
geconfronteerd worden. Voor ons 
gezin is dit alleszins een enorme 
opsteker.”
Binnen het CTO is Geert Iven ‘op-
perbakker’. “We bakken op twee 
dagen 80 eclairs en 250 pizza’s. Die 
zijn allemaal op voorhand verkocht 
en onze leerlingen en personeelsle-
den kunnen ’s middags pizza proe-
ven. Een geweldig succes, maar 
wel een echte bakmarathon.” (DJ)

Deze week bakken de leerlingen 
van het deeltijds beroepson-
derwijs ‘bakken en koken’ van 
het CTO in Zonhoven eclairs 
en pizza’s ten voordele van de 
ALS-liga. Aanleiding voor die 
bakwoede is Erwin Coppejans, de 
echtgenoot van hun coördinator 
Heidi Stippelmans, die al acht 
jaar aan de spierziekte lijdt.


