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Er is - eindelijk - een oplossing in zicht voor de Duitse Brug op de Aarschotsesteenweg. Minister van Mobiliteit en Openbare Werken
Ben Weyts (N-VA) maakt geld vrij om de brug, die geregeld wordt aangereden door vrachtwagens, aan te pakken in 2017.

Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) heeft het investeringsprogramma van het AWV (Agentschap Wegen
en Verkeer) voor de komende jaren voorgesteld. Goed en slecht nieuws voor Leuven, want heel wat projecten worden op de lange
baan geschoven wegens een gebrek aan middelen. Leuven Noord - en meer bepaald het Vuntcomplex - valt bijvoorbeeld uit de
spreekwoordelijke boot. Die beslissing wordt niet op gejuich onthaald. Niet onlogisch als je weet dat het dossier al bijna vijftien jaar
aansleept.

Het goede nieuws is dan weer dat er -eindelijk- een oplossing in zicht is voor de Duitse Brug. "In 2017-2018 staat de aanpassing van
de Duitse brug gelukkig wel op het programma", zegt Karin Brouwers (CD&V). "Dat is dringend nodig want vrachtwagens rijden zich
geregeld klem onder de lage brug."

Vanalles geprobeerd

Maak van die geregeld gerust meer dan vaak want bijna wekelijks ontstaan er files op de Aarschotsesteenweg omdat
vrachtwagenchauffeurs toch proberen om met hun tientonner onder de Duitse Brug te rijden. "Er is al vanalles geprobeerd om dat
probleem te verhelpen. Er werden zelfs kettingen gehangen aan de Duitse Brug, maar daar was de buurt geen fan van. In 2017-2018
is het de bedoeling om het gemotoriseerde verkeer onder een nieuwe brug te laten rijden en om onder de Duitse Brug enkel nog
fietsers en voetgangers te laten passeren. Die nieuwe brug staat er trouwens al maar is nog niet aangesloten op het wegennet.

Wel geld voor Uplace?

Vlaams parlementslid Karin Brouwers (CD&V) steekt haar teleurstelling echter niet onder stoelen of banken. "Nogmaals, de oplossing
voor de Duitse Brug is meer dan welkom, maar het is erg jammer dat Leuven Noord op de lange baan wordt geschoven. Geldgebrek?
Er is anders wel geld voor projecten zoals Uplace. Ik heb bij de minister vaak aangedrongen om het Vuntcomplex te realiseren in deze
legislatuur", zegt Brouwers, die ook zetelt in de Leuvense gemeenteraad.

"Tevergeefs, want Leuven Noord wordt op de lange baan geschoven. Nochtans past het project perfect in de visie van combimobiliteit
die de minister zo graag naar voren schuift. De dagelijkse files op de E314 vanuit Limburg en het oosten van Vlaams-Brabant
richting Leuven/Brussel zouden aanzienlijk kunnen worden ingekort door pendelaars te stimuleren om de trein te nemen in Leuven.
De heraanleg van het Vuntcomplex in het kader van het project Leuven-Noord is hier een essentiële schakel. Het project waarbij
een nieuwe pendelparking van de NMBS rechtstreeks ontsloten zou worden vanop de E314 blijft echter grotendeels steken in de
studiefase. Er wordt gedurende drie jaar telkens 50.000 euro voorzien voor verder studiewerk."

Ab InBev

Bij de stad Leuven ook geen applaus naar aanleiding van de beslissing van minister Ben Weyts. "Bijzonder jammer dat de uitvoering
van de grote werkzaamheden aan het Vuntcomplex niet meer voor deze legislatuur zijn", klinkt het. "Heel wat bedrijven waaronder
AB InBev rekenden op een snellere afwikkeling van het dossier zodat hun vrachtwagens veel vlotter richting E314 kunnen rijden. AB
InBev zal nu nog jaren haar vrachtwagens niet via het Vuntcomplex naar de E314 kunnen sturen. Daardoor komen die terecht op de
Diestsesteenweg en de Leuvense ring. Allesbehalve ideaal."

BART MERTENS
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