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1. Verkeersellende in Asper deel 1 
 
Het Laatste Nieuws – 15 mei 2017 

STATIONSSTRAAT IS GEVAARLIJKSTE WEG IN GAVERE 

De Stationsstraat in Asper is de gevaarlijkste straat in Gavere. Meer dan de helft van de 
gecontroleerde automobilisten reed er vorige maand te snel. De weg telt bovendien al twee jaar op rij 
het meeste ongevallen binnen de politie-zo-ne. "Dit toont aan dat de bezorgheid van de omwonenden 
terecht is", zegt communicatieverantwoordelijke Katie Lefe-ver van de politie. 

THOMAS VANDEWALLE 

 
Kwalijke reputatie 
Opvallende uitschieter is de Stationsstraat in Asper, een belangrijke verbindingsas tussen de N60 en 
het centrum van Gavere. Daar reden zes op de tien automobilisten sneller dan de toegelaten 50 
kilometer per uur. "De Stationsstraat heeft een kwalijke reputatie” 

12.000 auto's per dag 
Mobiliteitsschepen Willy Van Hove (sp.a) is wel verrast door de cijfers. Ik moet de cijfers eens bekijken 
en daarna zullen we wel zien, maar voorlopig zijn er geen maatregelen gepland." 

Lees het volledige artikel op de website: www.leefbaar-asper.be 
 
 
2. Verkeersellende in Asper deel 2 
 
Een bezorgde nieuwslezer deelde zijn mening mee aan de krant. 
Ook Leefbaar Asper maakt zich zorgen over de toekomstige dreiging van een verkeersinfarct. 
 
Het Laatste Nieuws – 16 mei 2017 
 



"STATIONSSTRAAT WORDT IN TOEKOMST NOG GEVAARLIJKER" 

"Met de mogelijke komst van een verkaveling met 205 woningen, dreigt de verkeerssituatie in de 
Stationsstraat nog gevaarlijker te worden. Dat zegt het actiecomité Leefbaar Asper naar aanleiding 
van het artikel, gisteren in onze krant. "De verkaveling betekent namelijk 300 extra wagens tijdens de 
spits." 
De Stationsstraat kan gerust de gevaarlijkste straat in Gavere worden genoemd. 

 "Dat de Stationsstraat zo druk is geworden, heeft onder andere te maken met het afsluiten van de 
doorsteken op de N60", zegt woordvoerder Marc De Waele van het actiecomité Leefbaar Asper. 
 Dat betekent dat veel verkeer dat parallel reed nu verplicht is om de Stationstraat te nemen. Deze 
weg is daar echter absoluut niet op voorzien. 

 In de toekomst zal het mogelijk nog slechter worden." De Waele verwijst daarmee naar de plannen 
van Imwo Invest nv om 205 woningen neer te poten in het gebied tussen de Hulstraat, Haagstraat en 
Kerkhofstraat in Asper. "Vanaf de N60 zal deze verkaveling ook enkel bereikbaar zijn via de 
Stationstraat. 205 woningen betekent ook zo'n 300 wagens extra in de ochtend- en avondspits." (TVR) 

Lees het volledige artikel op de website: www.leefbaar-asper.be 
 

3. Verkeersellende in Asper deel 3 
 
Momenteel is de verkeersdrukte op en rond de 
Steenweg en Biesstraat enorm. 
Vooral ’s morgens rond half acht en ’s avonds rond half 
zes is het aanschuiven geblazen. 
De oorzaak: de herstellingswerkzaamheden aan de 
spoorwegovergang te Zingem. 
Uiteraard zijn deze werkzaamheden noodzakelijk en is 
het een tijdelijke hindernis.  
 
Maar het geeft wel een idee hoe de verkeerssituatie er 
in de toekomst kan uit zien in Asper. 
Na het voltooien van de 200 extra woningen in de 
Haagstraat en Hulstraat moeten er dagelijks 300 auto’s 
extra ’s morgens en ’s avonds door deze flessenhals. 
Er is geen andere uitweg. 
 
Bekijk het filmpje van deze verkeerssituatie op onze website  www.leefbaar-asper.be 
4. Alle info: www.Leefbaar-Asper.be 
Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen?  
Stuur een berichtje naar info@leefbaar-asper.be 
 
5.Wil je ons steunen? 
Vrijwillige bedrage op rekening BE50 9796 1766 8218   met vermelding Leefbaar Asper 
 
6. Sneukeltocht 
Om te laten zien wie we zijn 
Om mekaar te leren kennen, 
Om de omgeving van de mogelijke verkaveling te ontdekken, 
Om gewoon te wandelen en plezier te maken, 



Om ons spaarpotje een beetje te spijzen. 
 

 


