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Voor het eerst in ruim zestig jaar zijn 
alle festiviteiten rond 1 mei in Genk 
afgelast. “Het was een moeilijke 
beslissing, maar we moesten 
knopen doorhakken”, zegt burge-
meester Wim Dries. “Ook al zouden 
de maatregelen tegen de versprei-
ding van het coronavirus op 1 mei 

mogelijk niet meer van kracht zijn, 
het zou een vreemd signaal zijn om 
plots wel een massa-evenement op 
de been te brengen. Bovendien is 
het quasi onmogelijk om het nog 
georganiseerd te krijgen.” De 
Meifeesten lokken jaarlijks meer dan 
100.000 bezoekers naar Genk. (cn)

Na de bouwvakantie start de 
aannemer met de aanleg 
van een nieuwe fietsbrug 
over het kanaal aan de sluis 
in Godsheide. Als alles 
volgens plan verloopt, kan 
de brug in mei 2021 in 
gebruik genomen worden.

Fietsbrug Godsheide in mei 2021 klaar
Godsheide moeten de fietsers
naar de andere kanaaloever. Aan
het sas ligt wel een brug voor het
weg- en fietsverkeer, maar die is
volgens gedeputeerde van Mobi-
liteit Bert Lambrechts (N-VA)
niet breed genoeg. “Vandaag kan
de fietser niet veilig oversteken
tussen het autoverkeer. Er is te
weinig plaats op het sas om goede
fietsinfrastructuur te leggen. Met
de bouw van de fietsbrug wordt
dit probleem verholpen en creë-
ren we een vlotte, veilige en com-
fortabele verbinding op het ni-
veau van een fietssnelweg. Het
gaat tenslotte om een van de
drukst bereden fietsoversteken
over het Albertkanaal”, zegt ge-

deputeerde Lambrechts. “Boven-
dien is deze fietsbrug geen los-
staand project. Integendeel, de
brug vormt het hart van het Lim-
burgse fietssnelwegennetwerk.”

Klaverblad
Lambrechts vergelijkt het belang 
van de nieuwe fietsbrug voor het 
Limburgse fietsverkeer met het
belang van het Klaverblad in
Lummen voor het autoverkeer in
de provincie. De fietsbrug ligt im-
mers op een drukke fietsroute die
de onderwijscampussen in Has-
selt en Diepenbeek verbindt met
de Corda Campus in Kiewit. Het
is ook de kruising van twee fiets-
snelwegen: de F72 tussen Ham en

Riemst en de F702, de Cordaroute
van Kiewit naar Hasselt. 

Zicht
Bij het ontwerp van de fietsbrug is
niet alleen rekening gehouden met
de veiligheid. Ook het oog wil wat,
en daarom krijgt de fietser een 
mooi zicht op de waterkrachtcen-
trale aan het sas. De brug ligt ook
verder van de sluizen zodat men 
vanop de controletoren de scheep-
vaart in de gaten kan houden.
De bouw van de prestigieuze brug
kost 6,2 miljoen euro. De provin-
cie Limburg, de Vlaamse Water-
weg en het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling delen de 
kosten.

D
e tijdelijke vereniging
Hye-Aelterman heeft
van de provincie Lim-
burg het aanvangsbe-
vel voor de werken ge-
kregen. De aannemer

voert momenteel de nodige voor-
studies uit om in augustus effectief
te starten met de werken. De
bouw zal ongeveer negen maan-
den duren. 

Hart
De fietsbrug in Godsheide is no-
dig voor de zogenaamde ‘Albert-
kanaalroute’, de fietssnelweg
F62 die loopt van Ham tot
Riemst over een afstand van 62
kilometer. Aan de sluis van
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“De nieuwe fietsbrug is voor het Limburgse fietsverkeer wat het Klaverblad in Lummen is voor het autoverkeer in de provincie”, zegt gedeputeerde Lambrechts.  FOTO RR

Limburgers blijven hardleers, 
politie schrijft 106 boetes uit 

Bij de politiezone Limburg
Regio Hoofdstad stelden ze
bij het begin van de lockdown
light tot nu 39 processen-ver-
baal op. Bij de collega’s van de

zone Carma liggen die cijfers nog
wat hoger. Daar moesten de pa-
trouilles voorbije weekend 39
pv’s opstellen en maandag no-
teerden ze nog eens twaalf over-
tredingen. 
Dinsdag beterde het helaas niet.
Opnieuw kwamen daar zestien
boetes voor verschillende inbreu-
ken bij. Dat brengt het totaal
voor Genk en omstreken op 67
pv’s. 
Beide zones samen zitten al op
106 vastgestelde overtredingen.

Nog steeds respecteren we de 
genomen maatregelen tijdens 
de coronacrisis niet. Dat blijkt 
uit de cijfers van de twee 
grootste politiezones van onze 
provincie. LRH en Carma 
moesten 106 pv’s opstellen.
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Bezoekje aan bouwwerf 
in Munsterbilzen kost 
Tongenaren 250 euro

Twee mannen uit Tongeren zijn 
maandagnamiddag aan de kant 
gehaald in het centrum van 
Bilzen. De twee verklaarden dat 
ze onderweg waren naar 
Munsterbilzen om daar een 
appartement in aanbouw te 
bekijken. Omdat dit een niet-es-
sentiële verplaatsing is, kregen 
ze een boete van 250 euro.
Even later werd in de Maastrich-
terstraat een auto met drie 
inzittenden aan de kant gehaald. 
De drie kameraden uit Hasselt 
waren onderweg naar een kennis 
in Veldwezelt (Lanaken). Een 
dure trip, want ze kregen elk een 
boete van 250 euro. (mm) 

DIEST

Politie geeft tips op combi’s 
De politiezone Demerdal heeft naar 
aanleiding van de coronacrisis een 
geheugensteuntje op haar combi’s 
geplakt. “We worden om de oren 
geslagen met adviezen zoals 
handen wassen en afstand 

houden, maar op straat zien we 
nog regelmatig mensen te dicht bij 
elkaar komen. Vandaar dit 
geheugensteuntje”, zegt korpschef 
Jan Vanhauwere van de politiezone
Demerdal. (tb)
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