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Het project Leuven-Noord, beter bekend als het Vuntcomplex, moet een nieuwe pendelparking van de NMBS rechtstreeks verbinden
met de E314. Dat zou pendelverkeer gemakkelijker maken en ervoor zorgen dat vrachtverkeer rechtstreeks de snelweg op kan rijden.
Maar volgens het investeringsprogramma 2016-2018 dat de minister woensdag voorstelde, blijft het project grotendeels steken in de
studiefase. Voor die studie wordt drie jaar lang 50.000 euro voorzien. In 2017-2018 staat de aanpassing van de Duitse brug wel op het
programma, maar op de uitvoering van de grote werken aan het Vuntcomplex blijft het wachten.

Een teleurstelling voor de meerderheidspartijen in Leuven, want zij dringen al jaren aan op de aanleg van dat Vuntcomplex. "Het
project Leuven-Noord past nochtans in de visie van 'combimobiliteit' die de minister hoog in het vaandel draagt", zegt Karin Brouwers.
"De dagelijkse files op de E314 vanuit Limburg en het oosten van Vlaams-Brabant richting Leuven en Brussel 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 daarvoor een essentiële schakel waarop we dus nog enkele jaren langer zullen moeten wachten."

Kruispunt Mechelsesteenweg

De regio rond Leuven wordt gelukkig niet helemaal verwaarloosd in de planning, want in 2016 wordt budget vrijgemaakt voor
de ontsluiting van Gasthuisberg aan de E314 en in 2017 is budget voorzien voor de herinrichting van het kruispunt N26 met de
Mechelsesteenweg in Herent. Voor Rotselaar staan de onteigeningen van de doortocht Wezemaal (N19) op de kalender van 2018 met
100.000 euro, net als het structureel onderhoud met aanleg van fietspaden aan het Wingepark. Volgend jaar wordt ook 100.000 euro
uitgetrokken voor de studie van de herinrichting van de gevaarlijke Stationsstraat in Haacht. (hsb)

HANNELORE SMITZ
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