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Aanleg fietspaden langs Weg naar As 
De werken aan de nieuwe fietspaden zijn gestart, langs de Weg naar As in Gruitrode, 
vanaf de Groenstraat tot aan de Campstraat. De werken nemen, naargelang de weersom-
standigheden, 230 kalenderdagen in beslag.
Aan de kant van Venhoven komt een dubbelrichtingsfietspad, aan de andere kant tot aan 
de Blauwe Bessenkwekerij leggen we een enkelrichtingsfietspad aan. Ook wordt de Weg 
naar As voorzien van een gescheiden rioleringsstelsel en het volledige wegdek zal her-
steld worden. 
De werken worden uitgevoerd door VBG nv en vragen een investering van ongeveer 3,7 
miljoen euro, waarvan het gemeentelijke aandeel ongeveer 1,8 miljoen euro bedraagt. 
De aanleg van de fietspaden realiseren we via de zgn. ‘module 13’. Hierdoor kan de ge-
meente zelf de aanbesteding doen en de kredieten voorzien. Achteraf wordt het grootste 
gedeelte van de kredieten dan verhaald op het Agentschap Wegen en Verkeer. 

Omleiding
Het verkeer zal tijdens de werken omgeleid 
worden via diverse wegen: 

•  Het zwaar (vracht)verkeer (+3,5 ton) zal 
vanuit Gruitrode via de Ophovenstraat - 
Dampstraat naar Opglabbeek omgeleid 
worden.
•  Het verkeer (-3,5 ton) dat vanuit Gruit-

rode naar Opglabbeek wil, wordt door 
de Campstraat omgeleid. Ook de bussen 
van ‘De Lijn’ zullen door de Campstraat 
omgeleid worden. 
•  Het verkeer (-3,5 ton) komende van 
Opglabbeek richting Gruitrode zal steeds 
kunnen doorrijden tot in Gruitrode. 
Tijdens de duur van de werken geldt er 

éénrichtingsverkeer op de Weg naar As 
vanaf  de Campstraat tot aan de rotonde in 
Gruitrode. 
•  Bewoners van het eerste gedeelte van de 
Weg naar As, tussen de rotonde in Gruit-
rode en de Groenstraat, kunnen via de 
omleiding (-3,5 ton) of  via de Royestraat - 
Groenstraat hun woning bereiken.
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Wegenwerken 2012
Koen Geusens, schepen van 
openbare werken: “Ook in 
2012 doet het gemeente-
bestuur extra inspanning 
om budget te voorzien 
voor onderhoud en aanpas-
singswerken van ons we-
gennet. In totaal gaat het 
over 375.000 euro. Op die 
manier proberen we ons 
gemeentelijk wegennet in 
optimale staat te houden.”

De Beemdstraat, Ophovenstraat-
Dampstraat, Schoolstraat, Opstraat, 
Gruitroderbaan en Martinlaan 

worden voorzien van een nieuwe 
toplaag in asfalt. 

Koen Geusens: “Ook worden de 
fietssuggestiestroken in de School-
straat, Gruitroderbaan, Martinlaan, 
Broekkanstraat en Beemdstraat 
opnieuw aangelegd.”

Vanwege de slechte weeromstandig-
heden verschoven een aantal werken 
die gepland stonden in 2011 naar de 
eerste helft van 2012.

Koen Geusens: “Concreet gaat het 
over werken in de Kabienstraat, 

Genitsstraat, Muisvenstraat en de 
Kuilenweg. Ook worden de werken 
aan de parking van de sportzone in 
de Heikantstraat in de eerste helft 
van 2012 uitgevoerd.”

Kapvergunning voor eiken  
langs Wijshagerkiezel

Het gemeentebestuur van 
Meeuwen-Gruitrode kreeg 
een stedenbouwkundige 
vergunning van de Vlaamse 
Overheid voor het vellen 
van de Amerikaanse eiken 
langs een gedeelte van de 
Wijshagerkiezel. 

Koen 
Geu-
sens, 
sche-

pen van 
openbare 
werken: “Wij 

zijn blij dat 
we, dankzij een 

goede argumen-
tatie, erin slaagden 

om de kapvergun-
ning te krijgen. Veel 

van de bomen langs de 
Wijshagerkiezel staan zeer dicht bij 
de inritten van de woningen en heb-
ben ook een zekere dikte. Dit zorgt 
voor onveilige verkeerssituaties. In 
het verleden kreeg het gemeente-
bestuur al vaker de vraag van de 
bewoners of  deze bomen gerooid 
kunnen worden. Met de vergun-
ning kunnen de Amerikaanse eiken 
tussen half  maart en half  mei 2012 
gekapt worden.” 

Op dezelfde plaats als de huidige 
bomenrijen en op het einde van 
de Wijshagerkiezel worden nieuwe 
bomen, nl. winterlindes aangeplant, 
met een plantafstand van gemiddeld 
20 meter. Op die manier blijft de 
laanbeplanting min of  meer be-
houden en staan de bomen minder 
dicht op elkaar. 

Koen Geusens: “Op aanraden van 
het Agentschap Natuur en Bos 
kozen we voor de winterlinde, 
omdat deze boomsoort vanwege 
de smalle groei uitermate geschikt 
is voor lanen en straten. De boom 
heeft een smallere kruin en wordt 
niet zo dik als de Amerikaans eik 
en minder hoog: max. 18 meter. Bij 
de heraanplanting van de nieuwe 
bomen houden we rekening met de 
inritten van de woningen, vanwege 
de verkeersveiligheid.”
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De gemeenten Meeuwen-
Gruitrode, Opglabbeek, 
Bree en Maaseik willen de 
‘Duinengordel’ op vlak van 
natuur, toerisme en recrea-
tie meer tot zijn recht laten 
komen. Meeuwen-Gruitrode 
deed, samen met de andere 
gemeenten, een subsidie-
aanvraag bij de Vlaamse 
overheid voor de aanwer-
ving van een projectcoördi-
nator. Deze aanvraag werd 
ondertussen goedgekeurd.

Lode Ceyssens, burgemeester: “Wij 
zijn blij met de goedkeuring van 
deze subsidieaanvraag. Dit betekent 
dat we de uitbouw van het grootste 
zandgebied in Vlaanderen verder 
kunnen realiseren, samen met het 
Agentschap van Natuur en Bos 
en de drie andere gemeenten. De 
Duinengordel, met als pronkstuk 
‘De Oudsberg’, moet onze regio een 
extra toeristische en recreatieve uit-
straling geven. Met de subsidies van 
de Vlaamse Overheid kunnen we nu 
een projectcoördinator aanwerven 
die deze visie verder kan ontwik-
kelen.”

De Duinengordel is een uniek 
duinenlandschap dat zich uitstrekt 
over de vier Limburgse gemeenten 

Meeuwen-Gruitrode, Opglabbeek, 
Bree en Maaseik. De kern wordt 
nu gevormd door een natuur- en 
bosgordel, waaronder het natuur-
reservaat ‘Oudsberg’, een duin die 
zo’n 35 meter boven het Kempisch 
plateau uitsteekt, en de complexen 
Ophovenderheide, Gruitroderheide 
en Solterheide behoren.

Koen Geusens, schepen van milieu: 
“De Duinengordel is een uniek 
landschap dat het ontdekken waard 
is. Voor de gemeente Meeuwen-
Gruitrode betekent de ontwikkeling 
van dit unieke zandgebied een grote 
meerwaarde voor de ‘Oudsberg’ en 
de ‘Donderslag’. Op dit moment 
zijn er een drietal uitgestippelde 

wandelingen in deze twee prach-
tige gebieden met een zeer rijke 
geschiedenis. Door de integrale 
aanpak willen we de natuurwaarden 
veiligstellen en versterken, maar ook 
de andere functies zoals landbouw, 
bosbouw, recreatie en toerisme op 
elkaar afstemmen.”
Johan Bongaerts, schepen van toe-
risme: “Op die manier creëren we 
een aantrekkelijk gebied voor ruiters 
en menners, wandelaars, fietsers, 
enz. Zo wordt de Duinengordel een 
toeristisch uithangbord!”

Er werd ook een website opgericht 
over het project:  
www.duinengordel.be

Om de verkeersveiligheid in de omgeving van de scholen in Meeuwen-
Gruitrode te verhogen, besliste het gemeentebestuur al eerder om de snel-
heidsbeperking van 30 km/u in de omliggende straten in te voeren. Deze 
snelheidsbeperking wordt nu uitgebreid naar de Notenstraat in Wijshagen.  

Johan Bongaerts, schepen van verkeer: “In de Notenstraat, waar de kin-
deren de schoolpoort van basisschool ‘Wonderwijs’ verlaten, voeren we 
eveneens de snelheidsbeperking van 30 km/u in, zodat onze schoolkinde-
ren veilig naar school of  naar huis kunnen fietsen of  wandelen.”

Veilige schoolomgeving in Wijshagen

‘Duinengordel’ wordt  
toeristisch uithangbord
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Interview 
Wendy Bosmans & Johan Bongaerts

In de politiek stappen is de 
dag van vandaag misschien 
niet altijd een voor de hand 
liggende keuze. Toch zet-
ten Wendy Bosmans en 
Johan Bongaerts die stap.  
Waarom? 

Wendy: Ik ben nooit een muurbloempje 
geweest. Op de lagere school ijverde ik 
al voor onze rechten! Ik sta niet graag 
aan de zijlijn, ik speel liever mee.

Johan: Ik wou als jonge gast al de no-
dige verantwoordelijkheid opnemen als 
hoofdleider op ’t speelplein. Ik sta graag 
tussen de mensen! Later kreeg ik ook 
vanuit mijn beroepsleven de goesting 
om zaken in beweging te brengen.

Wat spreekt je aan in CD&V 
Meeuwen-Gruitrode?
Wendy: Ik heb zelden een groep men-
sen gezien die zo enthousiast, dyna-
misch en gedreven zijn, als onze fractie 
in Meeuwen-Gruitrode!

Johan: Klopt, we zijn één grote fami-
lie met hetzelfde doel voor ogen. We 

hebben allemaal het beste voor met 
Meeuwen-Gruitrode.

Wendy: Ieder heeft zijn eigen kijk, juist 
dat maakt dit team zo sterk!

Niet onbelangrijk. Ben je 
nog altijd graag schepen van 
Meeuwen-Gruitrode?
Johan: Ja, absoluut. Ik heb stuk voor 
stuk bevoegdheden die ik graag doe en 
waar we resultaten neerzetten. Een ge-
zond financieel beleid, de opwaardering 
van ons toerismebeleid, voortdurende 
aandacht voor verkeersveiligheid, de 
lokale economie promoten. Ik ben daar 
fier op!

Wendy: Ik had niet durven hopen dat ik 
meteen verkozen werd, het was dus een 
hele aanpassing. Ondertussen vond ik 
mijn draai en werkte ik mee aan unieke 
projecten, met de nieuwe Pagadder als 
kers op de taart. Ik vind het heerlijk om 
met zoveel tegelijkertijd bezig te zijn!

Politiek is natuurlijk geen 9 to 
5 job. Waar begint en eindigt 
het?
Johan: Politiek is zelfs een 24-uren job, 
flexibiliteit is een absolute must! Politiek 
begint niet om 9 uur en stopt niet om 
17 uur, je bent daar constant mee bezig, 
altijd bereikbaar en aanspreekbaar. 
Daarom is het belangrijk dat je thuis-
front achter je keuze staat.

Wendy: In die combinatie met je gezins-
leven en eventuele andere beroepsactivi-
teiten ligt inderdaad de grote uitdaging. 
Als Schepen ben je alle dagen bezig 
met politiek, je moet daarin een gezond 
evenwicht vinden. Gelukkig vind ik het 
heerlijk om zo druk bezig te zijn.

Binnen een schepencollege 
heeft in principe ieder zijn ei-
gen bevoegdheid, maar uiter-
aard overlappen ook heel wat 
zaken. 

Hoe verloopt die samenwer-
king met je collega’s?
Wendy: Heel erg goed. Samenwerken 
en overleg is essentieel. Daar is iedereen 
zich van bewust. Ieder heeft zijn eigen 
karakter, maar de neuzen wijzen in 
dezelfde richting!
Johan: We beslissen altijd gezamen-
lijk. Als 1ste schepen en schepen van 
financiën en begroting probeer ik alle 
beleidsdomeinen te volgen. Iedere col-
lega heeft immers middelen nodig om 
beleid te voeren.

Een politicus staat graag 
dicht bij de lokale bevolking. 
Heb je de indruk dat de inwo-
ners van Meeuwen-Gruitrode 
je voldoende kennen?
Johan: Na 12 jaren als schepen denk ik 
dat de meesten me wel kennen. Nog-
maals, ik vind het heel verrijkend om 
tussen de mensen te staan. Dat recht-
streekse contact waarderen de mensen 
ook. Velen kennen me ook van mijn 
periode als kantoordirecteur vroeger en 
nu als directeur van de CM Thuiszorg-
winkels.

Wendy: Ik ben hier niet geboren en 
getogen en dat is een nadeel. Velen ken-
nen mij als ‘supernanny’. Ik hoop wel 
dat de mensen al veel plezier beleefden 
aan de projecten waaraan ik meewerkte. 
Die bekendheid, daar werken we verder 
aan!


