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Start participatietraject mobiliteit Kuringen-Heide 

Beste bewoner 

De komende jaren investeren de Stad, Infrabel en de Provincie Limburg volop in de mobiliteit in 
Kuringen-Heide. Deze projecten vormden mee de aanleiding voor de opmaak van twee 
mogelijke toekomstscenario's voor de verkeersafwikkeling in Kuringen-Heide. Die scenario's 
stelden wij afgelopen zomer tijdens een infomarkt aan je voor. 

Als stadsbestuur willen wij je graag betrekken bij de verdere verfijning van ons mobiliteitsplan. 
Daarom zijn we onder begeleiding van de Universiteit Hasselt een participatietraject opgestart. 

Start 

Op donderdag 8 maart 2018 om 19 uur vindt de eerste bijeenkomst van ons 
participatietraject plaats in het ontmoetingscentrum Sint-Jan (Nieuwstraat 126). Concreet 
wordt die avond binnen drie verschillende groepen een eerste maal gewerkt rond volgende thema's: 
1: 'Fietsbaar Kuringen-Heide': hoe kunnen we de fiets een volwaardige plaats geven? 
2: 'Kuringen-Heide en de auto': hoe kunnen we de huidige en toekomstige verkeerssituatie 

verbeteren? 
3: 'Openbaar vervoer in Kuringen-Heide': hoe kunnen we werken aan een volwaardig 

openbaar vervoer? 

Inschrijven 

Via deze weg nodigen we je graag uit om aan te sluiten bij één van deze werkgroepen. Om praktische 
redenen willen we je wel vragen om op voorhand in te schrijven. Dit kan via de website 
www.werkenaanwijken.be. 

Kies één van de drie thema's waar jij mee wil over nadenken. Onderaan de pagina van dit thema kan 
je jezelf registreren. Je krijgt van ons ook al een kleine huistaak. Wat die inhoudt, verneem je na je 
inschrijving. 

De verkeersafwikkeling in Kuringen-Heide is sterk verweven met deze in Kiewit. Ook bewoners van 
Kiewit zijn daarom welkom om mee na te denken over de mobiliteit in Kuringen-Heide. 

Wil je zelf niet actief deelnemen maar wel op de hoogte blijven over het verloop van het 
participatietraject? Op de website www.werkenaanwijken.be publiceren we steeds alle verslagen. 

Met vriendelijke groeten 
 

Joost Laureys Habib El Ouakili Nadja Vananroye 
wnd. gemeentesecretaris schepen van Mobiliteit en Parkeren burgemeester 


