Werkgroep mobiliteit en gemeente Arendonk gaan voor een
verkeersveiligere bedrijvenzone
Beste bedrijven,

Zoals jullie weten, werd een werkgroep mobiliteit in het leven geroepen nadat tijdens het infomoment
voor de bedrijven op de bedrijvenzone Hoge Mauw in Arendonk het duidelijk werd dat er diverse
aandachts- en knelpunten zijn op mobiliteitsvlak aangaan deze bedrijvenzone. Deze werkgroep
bestaat uit de gemeente Arendonk, een vertegenwoordiging vanuit de bedrijven en de
bedrijventerreinmanager.
In juni kwam deze werkgroep een eerste keer samen om diverse mobiliteitsknelpunten te bespreken
(verkeersveiligheid, bewegwijzering, omleidingswerken, communicatie, enz.). Begin oktober kwam
de werkgroep een tweede keer samen om in het bijzonder een aantal maatregelen ter bevordering
van de verkeersveiligheid te nemen.
Samen met de gemeente Arendonk werden alvast volgende voorstellen besproken:


De hele bedrijvenzone wordt opgenomen in een zone 50 km/h. Dit zal aangegeven worden
door onderstaand bord en de plaatsing van de borden zal gebeuren nadat het aangepaste
politiereglement werd goedgekeurd en de lopende infrastructuurwerken op de nieuwe zone
zijn afgerond.



Momenteel geldt er overal voorrang van rechts, maar dit kan op een aantal kruispunten
leiden tot gevaarlijke situaties. Er werd beslist om een voorrangsweg in de bedrijvenzone
aan te duiden, met nieuwe stopborden en voorrangsborden. Onderstaand afbeelding geeft
dit weer.
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Ten slotte vernam de bedrijventerreinmanager tijdens de bedrijfsbezoeken dat de GPS niet de
correcte locaties aanduidt van de huisnummers van de bedrijven. De correcte locaties werden door
de bedrijventerreinmanager aan TomTom (en Tele Atlas) overgemaakt, die de wijzigingen heeft
doorgevoerd. De nieuwe en correcte situatie staat begin 2014 op het product.
De informatie rond de omleidingswerken zouden jullie goed moeten ontvangen hebben. Laat ons dit
weten, mocht dit niet het geval zijn.
We houden jullie op de hoogte als er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen.

Verdere informatie:

Dimitri Deiteren
Bedrijventerreinmanager
dimitri.deiteren@iok.be
Tel: 014-56 27 97 of 0496-17 81 08
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