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Nr Adviezen Reactie stadsbestuur
Niet 
akkoord

Eerder 
niet 
akkoord Neutraal

Eerder 
Akkoord Akkoord

METEN IS WETEN
1 We adviseren de Stad Gent om voldoende, systematische 

metingen die de algemene luchtkwaliteit (ook  fijn stof) meten, uit 
te voeren voor het hele Gentse grondgebied, voornamelijk voor 
de 19e en 20e eeuwse gordel.

Bijkomende metingen in kader van de evaluatie van het circulatieplan zijn weinig zinvol aangezien de voormeting 
ontbreekt. 
Los van het circulatieplan zijn zowel de VMM als de Stad Gent bezig om de luchtkwaliteit verder in beeld te brengen. 
Er wordt momenteel bekeken of we het netwerk van NO2 meetpunten kunnen behouden, als aanvulling op de vaste 
meetstations van de VMM.
Voor zones die nu niet bemeten worden heeft de VMM een luchtkwaliteitskaart laten opmaken en loopt nu het 
curiezeneuzenproject om de kaarten verder te verbeteren. Ook hebben we een eenmalige publieke NO2-meetcampagne 
uitgevoerd in 2016 die het hele grondgebied omvatte. Aangezien het budgettair en logistiek niet haalbaar is om 
momenteel een breed meetnet uit te rollen, maken we in grote mate gebruik van modelleringen om gebiedsdekkend 
zicht te krijgen op de luchtkwaliteit.

4,21% 2,11% 4,21% 12,63% 72,63%

2 We adviseren de Stad Gent om de impact van het circulatieplan 
op de verkeersleefbaarheid ook in de 19e en 20e eeuwse gordel in 
kaart te brengen, net zoals dat nu gedaan werd voor de Gentse 
binnenstad. 

Bij de bevraging bij Gentenaars ingepland in 2018 zal er opnieuw gepolst worden naar de perceptie van de 
verkeersleefbaarheid, ook in de 19de en 20ste eeuwse gordel. Er zal ook aandacht besteed worden aan evoluties in het 
gebied buiten de R40, al zal dit eerder beperkt zijn gezien de beperkte beschikbaarheid van het aantal nulmetingen (voor 
invoering van het Circulatieplan) in dit gebied. Het is bovendien uiteraard wel de bedoeling om ook in de buurten buiten 
de R40 de verkeersleefbaarheid verder aan te pakken en dat ook te monitoren.

3,16% 0,00% 4,21% 13,68% 77,89%

18 We adviseren de Stad Gent om onderzoek te doen naar de relatie 
tussen de economische resultaten (omzet) van handelaars binnen 
de R40 en het Circulatieplan om te zien of de perceptie klopt met 
de realiteit.

De stad Gent kan de omzet van handelaars binnen de R40 niet (op een objectieve en correcte manier) in kaart brengen. 
De stad Gent investeert wel in het monitoren van diverse datasets en –indicatoren, zoals passantentellingen, 
oprichtingsratio ondernemingen, aantal ondernemingen, leegstand, tewerkstelling,... In het kader van de recent 
goedgekeurde visienota rond het integraal handelsvestigingsbeleid voorziet de stad tevens verder onderzoek naar de 
markpositie van (onder meer) de handel en horeca in het kernwinkelgebied
hieronder uitgebreide info:
Eénmanszaken hebben geen enkele verplichting tot neerleggen of publiceren van hun resultatenrekening. Bovendien kan 
bij de aangifte van hun personenbelasting op individueel niveau geen onderscheid worden gemaakt tussen de beroeps- en 
private ontvangsten (vb. ondernemers in bijberoep). Het is dan ook onmogelijk om van deze groep ondernemers een 
overzicht van hun omzet te verzamelen.
Enkel vennootschappen zijn verplicht om hun balans en resultatenrekening neer te leggen bij de balanscentrale van de 
Nationale Bank. Ze moet dit doen ten laatste 7 maanden na het afsluiten van hun boekjaar. Een boekjaar valt niet altijd 
samen met een kalenderjaar en dus is het hier ook onmogelijk om op jaarbasis een vergelijking te maken. 

2,11% 8,42% 9,47% 11,58% 66,32%
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Bij de opmaak van een model voor balans en resultatenrekening is de vennootschap bovendien niet verplicht om zijn 
exacte omzet weer te geven. Het volstaat om de code 9900 (=brutomarge) in te vullen waardoor er geen opsplitsing 
mogelijk is tussen de omzet en de aankoop handelsgoederen. Hierdoor is niet mogelijk om een volledig overzicht weer te 
geven van de gemeenschappelijke omzet.
De balans en resultatenrekening gaat over de maatschappelijke zetel en niet over de vestiging. Hierdoor kan geen 
opsplitsing worden gemaakt voor ketens op het niveau van Gent. Zara, H&M, Primark, Vandenborre, Mc-Donalds, … 
worden niet meegenomen in deze vergelijking.
Via FOD Economie kunnen enkel op arrondissementsniveau omzetcijfers voor bepaalde sectoren worden opgehaald, 
maar daar zitten de kleine zelfstandigen niet bij en worden enkel gebaseerd op maatschappelijke zetel en niet op 
vestigingseenheid. 
Via de BTW-aangiftes hebben we ook geen zicht op de totale omvang van de omzet. Wegens de wet op de privacy bezorgt 
de BTW-administratie ons enkel de aangiftes op arrondissementsniveau en bovendien worden de sectoren met te weinig 
ondernemingen uit deze analyse gehaald. 

Omzetstijging/-daling zegt op zich niets over de reden waarom bedrijven dit meemaken. Het is daarom gevaarlijk en zelfs 
wetenschappelijk niet correct (er is geen directe correlatie) om conclusies over mobiliteit vast te koppelen aan de omzet 
van handelaars. Ook andere graadmeters kunnen partiële indicaties opleveren (Passantentellingen, bezettingsgraden van 
hotels, monitoren van leegstand, …) en dienen in een ruimer kwalitatief kader te worden onderzocht. Zo dient leegstand 
(stijgend in sommige deelgebieden) op een langere periode te worden bekeken en geanalyseerd. Passantentellingen is o.i. 
een parameter die nog het dichtst te correleren valt met de gewijzigde mobiliteitssituatie. De Dienst Economie zet daar 
dan ook verder op in.

COMMUNICATIE
19 We adviseren de Stad Gent om te investeren in een betere 

communicatie naar (potentiële) handelaars over de ondersteuning 
die ze kunnen krijgen voor de ontwikkeling van hun 
handelsactiviteiten in Gent. 

Stad Gent vindt de communicatie met handelaars belangrijk. Om handelaars optimaal te ondersteunen in de ontwikkeling 
van hun handelsactiviteiten werd door de Dienst Economie een uniek loket opgericht waar ondernemers, ook handelaars, 
met al hun vragen terecht kunnen.
Dit is het Ondersteuningspunt Ondernemen Gent, bereikbaar per mail (ondernemen@stad.gent), telefonisch (09 210 10 
60) als fysiek aan het loket (Woodrow Wilsonplein, 9000 Gent) tijdens hun openingsuren.
Belangrijke zaken voor ondernemers zoals informatie over het mobiliteitsplan worden ook tevens maandelijks in de 
nieuwsbrief van de dienst economie verspreid. Handelaars kunnen zich hiervoor ook actief inschrijven.
Naast deze twee punten waar handelaars informatie kunnen krijgen, bestaat ook de VZW Puur Gent (www.puur.gent). 
Deze heeft als opdracht de ontwikkeling van een kwaliteitsvol handelsweefsel inclusief buurtwinkels en authentieke 
horecazaken. Dit door:
• De efficiënte promotie, profilering en uitbouw op regionaal, nationaal en internationaal vlak van Gent als sfeervolle en 
authentieke winkel- en horecastad.

5,26% 1,05% 11,58% 12,63% 65,26%
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• Beheer winkelgebied: het winkelgebied wordt beheerd met een gemeenschappelijke visie en aanpak, maar met oog 
voor de diversiteit binnen de verschillende sfeergebieden. In samenspraak met de handel en horeca wordt een gedragen 
strategie en aanpak uitgebouwd die het ganse gebied ten goede komt en verder reikt dan louter promotionele acties. 
• Het actief ondersteunen van Gentse middenstand en horeca
Om deze doelstellingen te realiseren, betrekt Puur Gent de verschillende stakeholders rechtstreeks door hen ook inspraak 
te garanderen. Hierdoor ontstaat een gedreven community van handelaars en een succesvolle samenwerking met de 
diverse stakeholders. 
Vanuit de Stad Gent zijn ook diverse subsidies voor handelaars voorzien zoals de subsidies voor de ondersteuning 
handelsinitiatieven ter promotie van de handelskern, voor de verfraaiing van handelspanden, het starterscontract, etc
Binnenkort zal Puur Gent een duidelijke infobrochure verspreiden naar alle handelaars met daarin alle belangrijke 
informatie en ondersteuningsmaatregelen voor handel&horeca en contactgegevens. Op de website van het 
mobiliteitsbedrijf staan ook de meest gestelde vragen over het mobiliteitsplan voor handelaars en horeca: 
https://stad.gent/mobiliteitsplan/over-het-mobiliteitsplan/economie/handelaar 

ALGEMEEN
9 We adviseren de Stad Gent om een financiële stimulans uit te 

werken voor de individuele consument, om zijn auto 
milieuvriendelijker te maken (bijvoorbeeld een SCR- of OTF 
katalysator). 

We stellen vast dat dit advies niet wordt gedragen door een meerderheid in het burgerkabinet. 20,00% 8,42% 24,21% 16,84% 29,47%

35 We adviseren de Stad Gent om in het kader van de opvolging van 
de wijzigingen een ‘forum’ te installeren om de effecten van het 
circulatieplan en de adviezen van het Burgerkabinet verder op te 
volgen.

Dit is niet voorzien. Wel worden nog 2 evaluatiemomenten voorzien voor het Circulatieplan. Specifiek voor wat betreft 
het Burgerkabinet komt er een evaluatie van de het principe en de werking van het Burgerkabinet zelf.

5,26% 1,05% 9,47% 17,89% 60,00%

39 We adviseren de Stad Gent om een forum te ontwikkelen waarin 
goede praktijken worden verzameld om mensen met problemen 
en terechte bekommernissen rond mobiliteit te verbinden. (Houd 
er rekening mee dat de definitie van leefbaarheid zeer 
verschillend is per buurt/wijk) 

Dit is een interessant maar tegelijkertijd moeilijk advies. Hoe zorg je ervoor dat dit voldoende bekend geraakt bij de 
geïnteresseerden? Dit soort fora zijn het krachtigst als die door de (lokale) groepen zelf worden getrokken. De 
hedendaagse media bieden al diverse mogelijkheden, spontaan (bv. Facebookgroepen, Hoplr,…) of aansluitend op 
initiatieven van de overheid (bv. wijksites), waar dit kan. 

9,47% 2,11% 20,00% 13,68% 42,11%
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41 We adviseren de Stad Gent een app te ontwikkelen om niet 
zichtbare of onderbenutte ‘vrijstaande’ parkeerplaatsen beter te 
benutten om bovengrondse parkeerplaatsen af te kunnen 
bouwen. (Heeft een belangrijk sociaal aspect, naar 
betaalbaarheid) 

• De Stad Gent bouwt zelf zo weinig mogelijk apps, maar deelt haar data graag als ‘open data’ op http://data.stad.gent , 
dit betekent dat iedereen die wil de data kan gebruiken om apps of websites mee te bouwen en analyses te doen. 
• De gegevens van de ondergrondse parkeergarages (in beheer van Stad Gent) worden op die manier vrijgegeven en 
worden succesvol gebruikt in verschillende apps van derden en op de website van Stad Gent. De vrije parkeerplaatsen 
worden bovendien getoond op de verkeersgeleidingsborden die op alle invalswegen naar de parkings staan, zodat deze 
optimaal benut kunnen worden en zoekverkeer vermeden wordt.  Ten slotte worden meldingen verstuurd via 
@verkeergent (de Twitter-account van het verkeerscentrum) bij volzette garages en er komt binnenkort ook een 
dashboard waarop u deze bezetting kunt volgen.
• Voor een aantal P+R terreinen wordt de bezetting gemonitord en ook gedeeld als open data
• Sinds de installatie van de nieuwe parkeerautomaten en de ingebruikname van het ‘Gents Parkeerregister’, is er ook een 
ruw zicht op de bezetting van parkeerplaatsen op straat. Het systeem houdt bij hoeveel ‘parkeerrechten’ er verkocht 
worden per zone. Deze gegevens zijn echter niet gelinkt aan individuele parkeerplaatsen, waardoor het niet mogelijk is 
om te weten welke parkeerplaatsen vrij of bezet zijn. Stad Gent kiest er expliciet ook voor om geen sensoren per 
parkeerplaats te installeren, omdat we willen vermijden dat bezoekers van de stad op straat gaan parkeren. In de 
mobiliteitsvisie van de stad parkeren bezoekers zoveel mogelijk op park & ride terreinen of ondergronds. 
• De Stad Gent heeft een parkeermakelaar in dienst, die als taak om parkeeroplossingen voor bewoners in kaart te 
brengen. Een deel van deze oplossing is onderbenutte parkeerplaatsen in te brengen.  

13,68% 3,16% 15,79% 18,95% 42,11%

FIETSERS & VOETGANGERS
11 We adviseren de Stad Gent om meer permanente 

fietsenstallingen te voorzien in het stadscentrum, om het 
fietsgebruik naar het stadscentrum te stimuleren.

Dit is inderdaad absoluut noodzakelijk. Bij het opstellen van een fietsparkeerplan zal ook aandacht worden geschonken 
aan het voorzien van oplossingen voor buitenmaatse fietsen, zoals bakfietsen, ligfietsen, e.d. 
Het onderzoek naar de nood aan extra fietsparkeerplaatsen gebeurt wijkgericht. Hierbij wordt per wijk een 
fietsparkeerplan opgesteld waarbij wordt getracht de noden van de fietsers op te vangen en fietsparkeerfaciliteiten te 
voorzien voor zowel de bewoner als de bezoeker van de wijk.  Momenteel onderzoeken wij de Binnenstad. Hierbij wordt 
gezocht naar locaties waar bijkomende fietsenparkeervoorzieningen kunnen komen. Er wordt hierbij een opsplitsing 
gemaakt tussen de langparkeerders en de kortparkeerders. Langparkeerders zijn personen die hun fiets gedurende een 
langere periode ergens wensen te stallen. Deze personen zoeken over het algemeen meer comfort, veiligheid en zijn ook 
bereid om al wat verder te stappen om hun fiets te parkeren. De kortparkeerder stalt zijn fiets gedurende een korte 
tijdsinterval. Belangrijk voor hem is dat de stallingsplaats dicht bij de bestemming ligt. In beide gevallen wordt hierbij ook 
aandacht geschonken aan het voorzien van oplossingen voor buitenmaatse fietsen, zoals bakfietsen, ligfietsen, e.d. Voor 
de kortparkeerder worden immers fietsparkeervakken aangelegd, waar alle soorten fietsen kunnen staan. Voor de 
langparkeerder worden oplossingen gezocht waarbij de fiets aan de vaste wereld kan worden vastgemaakt. In de 
fietsenparkings Korenmarkt, Sint-Pietersstation en de fietsenparking aan de Krook en AC Zuid zijn zo plaatsen voorzien 
waar buitenmaatse fietsen kunnen worden vastgemaakt. Het ontwerpproces is lopende voor een fietsparking onder het 
toekomstige gecentraliseerde stadsgebouw op het Woodrow Wilsonplein met 500 plaatsen voor bezoekers. De 
fietsenstallingen in de fietsenparkings worden door middel van camerabewaking beveiligd. Het aspect beveiliging wordt 
zeker ook meegenomen bij de ontwikkeling van toekomstige fietsenparkings. 

We onderzoeken de haalbaarheid om met sociale tewerkstelling de overdekte fietsenstallingen te bewaken.

8,42% 2,11% 11,58% 7,37% 68,42%
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12 We adviseren de Stad Gent om meer fietsenstallingen te voorzien, 
ook beveiligd, overdekt & afgesloten, voor alle inwoners van Gent, 
ook van het centrum.

Het onderzoek naar de nood aan extra fietsparkeerplaatsen gebeurt wijkgericht. Hierbij wordt per wijk een 
fietsparkeerplan opgesteld waarbij wordt getracht de noden van de fietsers op te vangen en fietsparkeerfaciliteiten te 
voorzien voor zowel de bewoner als de bezoeker van de wijk.
In het kader hiervan worden ook bij de realisatie van verschillende grote projecten inpandige fietsenstallingen voorzien. 
Zo zal de nieuwe bibliotheek een grote fietsenparking hebben waar zo’n 1000 fietsen kunnen gestald worden en is het 
ontwerpproces lopende voor een fietsparking onder het toekomstige gecentraliseerde stadsgebouw op het Woodrow 
Wilsonplein met 500 plaatsen voor bezoekers ; aan het Sint-Pietersstation wordt een grote ondergrondse fietsenparking 
gebouwd die plaats zal bieden aan zo’n 13500 fietsen, …
De fietsenstallingen in de fietsenparkings worden door middel van camerabewaking beveiligd. Het aspect beveiliging 
wordt zeker ook meegenomen bij de ontwikkeling van toekomstige fietsenparkings. We onderzoeken de haalbaarheid om 
met sociale tewerkstelling de overdekte fietsenstallingen te bewaken.
Ook voor de bewoners wordt er ingezet op afgesloten fietsenstallingen aan herkomstzijde. Bewoners kunnen dan 
(maximaal 2) fietsparkeerplaatsen huren in een dergelijke buurtfietsenstalling. Momenteel hebben we een 
buurtfietsenstalling in het park Luizengevecht in de Brugse Poort en de Karperstraat. Binnenkort komt er nog een bij in 
het Huidevetterken. Er wordt constant uitgekeken naar het uitbreiden van het aanbod.

7,37% 1,05% 5,26% 8,42% 76,84%

13 We adviseren de Stad Gent om meer fietsen ter beschikking te 
stellen aan studenten, om de kwaliteit van de fietsen van 
studenten te verbeteren.

Rekening houdend met de verschillende gebruikersprofielen wil De Fietsambassade Gent stelselmatig haar fietsvloot 
vernieuwen die voldoet aan de verplaatsingsbehoeften van iedere gebruiker. 
Voor de student zal een nieuwe comfortabele en gebruiks-en onderhoudsvriendelijke fiets in het huuraanbod voorzien 
worden met als voornaamste kenmerken: een binnenversnelling met 3 standen, rollerbrakes (geen remblokken) en een 
robuust stalen kader gespoten in de kleuren van De Fietsambassade Gent. Iedere fiets krijgt een dubbel slot 
(gecombineerd hoefijzer en kettingslot)en een goed werkend voor-en achterlicht. Voor de aankoop van deze fietsen zal 
een overheidsopdracht worden uitgeschreven en op basis van deze procedure uiteindelijk een leverancier gekozen 
worden.
Vanaf het voorjaar 2019 worden de eerste fietsen in het verhuuraanbod verwacht en zal de fietsvloot jaarlijks met 
honderden nieuwe fietsen vernieuwd worden, zodoende zal men de komende jaren voor iedere student een recente 
kwalitatieve huurfiets kunnen aanbieden. Afhankelijk van de vraag kan de fietsvloot groter worden om te voldoen aan de 
stijgende vraag gerelateerd aan de toename van de Gentse studentenpopulatie en het stijgend gebruik van de fiets.

21,05% 8,42% 22,11% 17,89% 23,16%

42 We adviseren de Stad Gent om bij de heraanleg van straten meer 
focus te hebben voor voetgangers en voetgangersinfrastructuur 
ook buiten het autovrije gebied om de binnenstad voor 
voetgangers aangenamer te maken.

In het algemeen worden nieuwe ontwerpen voor wegenaanleg steeds in detail besproken met de verschillende diensten. 
Het STOP-principe is daarbij steeds het uitgangspunt, dat wil zeggen dat de voetganger daarbij steeds eerst aan bod komt. 
Daarnaast is er een Trottoir Actie Plan, waarbij systematisch de voetpaden in de hele stad die in slechte staat zijn worden 
aangepakt.

6,32% 0,00% 14,74% 17,89% 57,89%

VERGUNNINGEN & LEVERINGEN
7 We adviseren de Stad Gent om slimme en ecologische logistieke 

oplossingen voor onder meer pakjesbedeling uit te werken, om zo 
de extra verkeerslast terug te dringen.

In maart 2018 werd een nieuwe projectoproep gelanceerd ('Fietskoerierdiensten voor e-commerce leveringen') met als 
doel de 'caminonettisering' ten gevolge van de e-commerce tegen te gaan door inschakeling van fietskoerierbedrijven.

9,47% 1,05% 5,26% 15,79% 63,16%

17 We adviseren de Stad Gent om werk te maken van logistieke 
oplossingen voor zelfstandigen (bijvoorbeeld loodgieters) die 
korte en/of dringende werken komen uitvoeren bij klanten in de 
binnenstad zodat zij hun werk op een efficiënte manier kunnen 
uitvoeren (bijvoorbeeld adviseren en ondersteunen van 
alternatieve vervoersmiddelen zoals ter beschikking stellen van 
cargo-fietsen of stints). 

Het advies om te werken aan logistieke oplossingen een waardevolle suggestie, die verder moet worden onderzocht. Het 
is in eerste instantie niet de bedoeling om hier te gaan subsidiëren, dit kan perfect door private sector worden 
opgenomen. En dat gebeurt overigens ook al, er zijn in Gent en Leuven al voorbeelden waar loodgietersdiensten, 
fietshersteldiensten, poetsservices of tuinonderhoud met de fiets gebeurt. Wel kunnen de diverse mogelijkheden voor de 
sector beter bekend worden gemaakt, vb. in een workshopformule of kennisevenementsessie,... 

10,53% 3,16% 5,26% 17,89% 60,00%
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31 We adviseren de Stad Gent om het vergunningenbeleid op punt te 
zetten zodat het goed functioneert en adviseren om een duidelijk 
aanspreekpunt met kennis van zaken en beslissingsrecht 
(seponeringen,…) aan te stellen.

Het vergunningenbeleid voor het autovrij gebied is een complex gegeven omdat er voor veel doelgroepen verschillende 
oplossingen uitgewerkt werden. Waar het in de praktijk nodig bleek, werd het beleid aangepast (bv. afschaffing 
deelgebieden van Autovrij Gebied 1, nutsbedrijven krijgen vaste vergunning ipv beheertool, vergunningen voor meerdere 
nummerplaten aanvragen in 1 aanvraag, automatische verlenging voor bewoners, minder mobielen met een parkeerkaart 
krijgen beheertool voor een jaar ipv dagvergunning, online formulier voor vergunning achteraf, vermindering bewijslast 
en onderverdeling in subcategorieën bij de categorie Laden en Lossen). Een aanpassing aan het vergunningenbeleid heeft 
meestal ook implicaties op softwarematig vlak, waardoor het soms wachten is op de implementatie van de aanpassingen 
in de praktijk.

De Cel Autovrij gebied beheert zowel de vergunningen voor het autovrij gebied als de GAS-boetes voor personen die 
zonder vergunning het autovrij gebied inrijden. De medewerkers van deze cel zijn opgeleid om alle vragen hierover te 
beantwoorden. Bij twijfel kunnen de medewerkers steeds een beslissing vragen aan hun leidinggevende en/of 
sanctionerend ambtenaar. 
De cel is elke werkdag telefonisch bereikbaar tussen 9u en 12u30 en tussen 14u en 16u. Daarnaast kan men ook terecht 
aan de balie op maandag – dinsdag – woensdag en vrijdag van 9u00 tot 12u30 en op woensdag eveneens van 14u tot 16u.  

2,11% 1,05% 14,74% 14,74% 55,79%

32 We adviseren de Stad Gent om de interventiekaart in te voeren 
voor technische dienstverlening en doorgang door de knippen te 
voorzien voor technische dienstverlening (zoals voor zorgsector). 

Het stadsbestuur heeft in het parkeerplan reeds opgenomen dat een interventiekaart een oplossing kan bieden voor de 
specifieke problematiek van technische dienstverlening. De Stad bekijkt momenteel de mogelijke oplossingen. Het is 
echter niet de bedoeling om deze interventiekaart ook de toelating te geven om door de knippen te rijden.

5,26% 4,21% 16,84% 18,95% 45,26%

33 We adviseren de Stad Gent om de stadsdistributie verder uit te 
bouwen.

Op 28 maart 2017 werd de vzw Stadsdistributieplatform Gent ('GentLevert') opgericht, een publiek-private samenwerking 
met als doel de transitie naar duurzame stadsdistributie te initiëren, te ondersteunen en te coördineren. Dit door middel 
van het opzetten van pilootprojecten, gestructureerd overleg met de diverse stakeholders (stakeholdersforum), de 
ontwikkeling van een data monitoring tool en logistieke adviesverlening op maat van de handelaar (districoach),

4,21% 2,11% 17,89% 10,53% 45,26%

MINDER MOBIEL
14 We adviseren de Stad Gent om de toegankelijkheid van de 

wandelbus te verbeteren, zodat gebruikers van rollator, rolstoel, 
buggy  gemakkelijk kunnen op- en afstappen en hun apparaat 
gemakkelijk kunnen meenemen.

Gezien de Wandelbus compact moest zijn om veilig door de smalle en drukke straten van het autovrij gebied te navigeren, 
was het niet mogelijk om deze rolstoel- en rollatortoegankelijk te maken. In bepaalde gevallen, bv. voor een plooibare 
rolstoel, is er wel ruimte op het voertuig om die te stockeren. De chauffeurs bieden graag de nodige assistentie. Als u dus 
niet zeker bent of u mee kunt met de Wandelbus, vraag het even aan een chauffeur. In het geval u niet op de Wandelbus 
kunt, zijn er nog andere opties zoals Mindermobielencentrale.

7,37% 1,05% 13,68% 7,37% 63,16%

VERKEERSTECHNISCH
3 We adviseren de Stad Gent om, onder andere in het kader van de 

milieu-impact en de leefbaarheid, een concreet 
verkeerscirculatieplan op te maken voor het gebied buiten de 
R40.

De bezorgdheid over de verkeersleefbaarheid buiten de R40 is terecht. De afgelopen jaren zijn al tal van maatregelen 
genomen om ook daar werk van te maken, door snelheidsremmers aan te brengen, zones 30 te installeren, 
fietsvoorzieningen uit te bouwen, het openbaar vervoer te verbeteren,... daarnaast is het de bedoeling om zogenaamde 
verkeersstructuurschetsen uit te werken voor alle deelgebieden buiten de R40. Een verkeersstructuurschets geeft een 
integrale visie op duurzame mobiliteit voor een bepaald gebied mee, en omvat naast eventuele circulatieaanpassingen 
o.a. fietsroutes, trage wegen, deelautolocaties, parkeervisie, etc.  

10,53% 2,11% 9,47% 15,79% 60,00%

8 We adviseren de Stad Gent om nog meer in te zetten op het 
uiteenhalen van de verkeersstromen en buffers te voorzien, in 
functie van de veiligheid en gezondheid voor de zwakke 
weggebruiker. 

In het Circulatieplan voor de Binnenstad zijn een aantal stappen gezet in die richting, maar in een historische stad met een 
complex en smal stratenpatroon is dit niet altijd mogelijk.  Buiten de binnenstad is dit een aandachtspunt, vb. bij de 
ontwikkeling van het stadsregionaal fietsroutenetwerk, tramlijnen,…. Een duidelijke bewegwijzering van fietsroutes zal 
verdere ontvlechting ondersteunen. Er zal ook nog bijkomende bewegwijzering voor gemotoriseerd verkeer vanuit de 
binnenstad naar de stadring.

11,58% 6,32% 6,32% 20,00% 51,58%
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15 We adviseren de Stad Gent om het kruispunt Groendreef-
Rooigemlaan te optimaliseren, voor een vlottere doorstroming.

Dit kruispunt (of liever het geheel van kruispunten tussen de De Smedtbrug en de Guislainbrug/Ferrerlaan) wordt nog 
steeds gemonitord in functie van een betere doorstroming. Dit advies wordt met andere woorden ter harte genomen.

4,21% 2,11% 8,42% 12,63% 60,00%

16 We adviseren de Stad Gent om de optimalisatie van de 
verkeerscirculatie van de Rabotwijk  en de Brugse Poort grondig te 
bestuderen. 

De belangrijkste ingrepen in deze wijken, die absoluut noodzakelijk waren om het doorgaande verkeer in de binnenstad te 
weren, kunnen niet ongedaan worden gemaakt zonder aan de basisfilosofie van het Circulatieplan te raken. Uit de 
evaluatie van het Circulatieplan blijkt dat een meerderheid  (55%) van de bevraagde inwoners het circulatieplan een 
goede zaak vindt. In het Rabot is dit genuanceerder, maar daar zijn er toch nog iets meer mensen (44%) die vinden dat het 
plan een goede zaak is, versus 41% die aangeeft dat ze negatief staan tegenover het plan. De basisingrepen zullen blijven 
in beide wijken, maar binnenin die wijken zijn optimalisaties uiteraard steeds mogelijk.

5,26% 1,05% 15,79% 14,74% 51,58%

34 We adviseren de Stad Gent om de aangekondigde aanpassingen 
aan het circulatieplan te evalueren en indien nodig bij te sturen in 
een latere fase.

In 2018 plant het Mobiliteitsbedrijf opnieuw een evaluatie van het Circulatieplan, de resultaten worden verwacht in 
voorjaar 2019. Aanpassingen die nog vóór de herfst 2018 worden geïmplementeerd en een impact kunnen hebben op de 
doelstellingen van het Circulatieplan worden meegenomen in het volgende evaluatierapport. Ook in 2019 is nog een 
laatste evaluatiemoment voorzien.

3,16% 0,00% 5,26% 14,74% 70,53%

36 We adviseren de Stad Gent om de signalisatie op de stadsring 
(R40) te verbeteren vanaf Tolhuis/Muide naar Nieuwevaart om de 
as Blaisantvest-Nieuwe Wandeling te ontlasten.

De borden van het Verkeersgeleidingssysteem gelden vandaag als basis om via de R40 het centrum te bereiken en 
omgekeerd om vanuit het centrum opnieuw op de R40 te geraken. Daarnaast worden alle belangrijke kruispunten op de 
R40 in de toekomst voorzien van een naambord met de benaming van het kruispunt. Dit zou het voor de weggebruiker 
eenvoudiger moeten maken om zich te oriënteren. Er zijn op dit moment geen bijkomende signalisatiemaatregelen 
voorzien specifiek gericht op het ontlasten van de as Blaisantvest-Nieuwe Wandeling, maar dit kan verder worden 
meegenomen in de globale visie rond bewegwijzering R40. 

4,21% 0,00% 13,68% 12,63% 50,53%

37 We adviseren de Stad Gent om de Bargiebrug staduitwaarts 
richting Mariakerke tijdens de avondspits open te stellen om de 
verkeersdruk te verminderen op de ring en de Nieuwe Wandeling.

We stellen vast dat dit advies niet wordt gedragen door een meerderheid in het burgerkabinet. 23,16% 5,26% 8,42% 12,63% 36,84%

PARK & RIDE
6 We adviseren de Stad Gent om de P+R in Gentbrugge uit te 

breiden om het sluikparkeren in de wijk tegen te gaan.
Een aanzienlijk deel van de bezetting van de P+R Gentbrugge is te wijten aan voertuigen die niet aan P+R doen. Er zal 
worden ingezet op het zoeken van een systeem dat er voor zorgt dat deze parking wordt gebruikt waarvoor hij dient. 
Hierdoor komt er dan de facto capaciteit vrij t.b.v. P+R. Toch voorzien we bijkomende P+R-capaciteit in Gentbrugge, met 
name door het bouwen van een parkeergebouw op de bestaande P+R/carpoolparking Gentbrugge Arsenaal.  De huidige 
planning houdt in dat deze parking eind 2020 zou kunnen in gebruik genomen worden.

2,11% 2,11% 8,42% 13,68% 67,37%
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10 We adviseren de Stad Gent om de P+R’s beter uit te bouwen op 
het vlak van:
-signalisatie & bewegwijzering;
-schuilhuisjes;
-combitickets (De Lijn), waar de shuttle niet komt;
-deelfietsen;
-communicatie;
-frequentie van de bediening: 15 min maximaal, ook in het 
weekend;
voor de gebruikers van de P+R’s.

De oudere P+R-parkings (deze die al enkele jaren bestaan) worden reeds aangeduid vanop de gewestwegen. Lokaal staan 
er nog een aantal herhalingsborden. Op elke P+R staat specifieke signalisatie, gelinkt aan de respectievelijke P+R's: een 
bord met de naam, samen met een infobord waarop de aanwezige faciliteiten en de dichtstbijzijnde route met de fiets 
en/of openbaar vervoer richting stadscentrum staat aangeduid. Het is de bedoeling dat alle grotere P+R-parkings worden 
aangeduid vanop de gewestwegen. Aangezien hiervoor de samenwerking met het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer 
is vereist, heeft dit dossier nog enige doorlopptijd nodig. Bijkomende schuilhuisjes zijn niet nodig.  De P+R gebruikers die 
met het openbaar vervoer verder reizen,  gebruiken de schuilinfrastructuur van de respectievelijke OV-halte. Op de P+R-
parkings waar de fiets het meest aangewezen natransport is, is er ook een deelfietsenhub aanwezig. Op elke P&R is een 
bord aanwezig met de naam, de locatie, de afstand, route en reisduur naar het centrum, zowel per fiets als per OV.  Als 
stad hebben we nauwelijks impact op de frequenties van het openbaar vervoer verzorgd door De Lijn. Op het natransport 
waar het Mobiliteitsbedrijf wél een invloed op heeft, met name de shuttle van en naar P+R Weba/Decathlon, halen we 
door het aantal voertuigen en keuze van het traject een frequentie van 15 min. Deze regeling geldt ook op zaterdag en op 
specifieke zondagen.De park-and-rides worden onder andere gepromoot via de campagne “Fluitje van ne cent”, die in 
heel de regio Oost-Vlaanderen de bereikbaarheidsperceptie bijwerkt en potentiële bezoekers informeert over het bestaan 
en gebruik van deze park-and-rides.  Ook bij evenementen wordt deze mogelijkheid actief gepromoot. 

1,05% 0,00% 7,37% 7,37% 80,00%

28 We adviseren de Stad Gent om voldoende P+R locaties uit te 
bouwen met een goede aansluiting op het bestaande openbaar 
vervoer of via ingelegde shuttles. 

In kader van de invoering van het circulatieplan op 3 april 2017, werden reeds een groot aantal P+R-plaatsen gerealiseerd. 
Momenteel zijn er ongeveer 2.400 P+R-plaatsen, georganiseerd op diverse locaties rond het stadscentrum.
Deze P+R-parkings worden, ofwel bediend via het bestaande OV-net, ofwel met een aparte shuttle (P+R 
Weba/Decathlon). Op een aantal locaties (de zogenaamde P+R Fiets), is de P+R (ook) geschikt om het natraject richting 
stadscentrum met de fiets af te leggen. Op een deel van hen komen in de toekomst nog afgesloten fietsenstallingen.
We merken aan de bezettingscijfers dat nog niet alle locaties bekend zijn, en er dus in de globaliteit nog P+R-capaciteit 
beschikbaar is.
Niettemin is het de bedoeling om de komende jaren nog extra P+R-plaatsen te voorzien. Concreet start nog vóór de 
zomer van 2018 de bouw van parking Ledeberg, waarvan een deel van de parking ook kan worden ingeschakeld als P+R. 
Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheid om op de site Rozebroeken, de bestaande P+R/carpoolparking Arsenaal te 
Gentbrugge, op de site The Loop en op de site Alsberghe Van Oost, P+R-parkings te bouwen. 
De stad Gent zal ook een bijkomende shuttle service organiseren naar de P&R Watersportbaan, zodat deze beter 
ontsloten, zodat er in het westen van de stad het aanbod verbeterd wordt.

2,11% 0,00% 4,21% 16,84% 74,74%
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38 We adviseren de Stad Gent om de P&R Zwijnaarde op de Della 
Faillelaan en Tramstraat beter aan te duiden en P&R-capaciteit 
verder uit te bouwen. 

We maken duidelijk een onderscheid tussen de echt grote P+R's, zoals de P+R Gentbrugge (onder de E17), die een 
betekenis hebben op stadsregionaal niveau, direct bereikbaar zijn vanaf het hogere wegennet,… en die als dusdanig 
worden gepromoot, en kleinere P+R's. De P+R Zwijnaarde behoort duidelijk tot deze laatste categorie. Dat betekent dat 
hij een functie heeft eerder als "lokale" P+R. vandaar dat deze niet op dezelfde manier wordt aangeduid als de echt grote 
infrastructuren. Dit geldt vb. ook voor de P+R Neptunus.

3,16% 1,05% 8,42% 9,47% 61,05%

40 We adviseren de Stad Gent om via P&R op de juiste plaatsen de 
binnenstad beter te ontsluiten, en beter de kansen te benutten op 
goede knooppunten voor openbaar vervoer om de stad beter te 
ontsluiten. 

In het kader van het Circulatieplan is het afgelopen jaar reeds fors ingezet op het ontwikkelene van de P+R's in Gent. Ook 
de komende maanden en jaren wordt daar volop aan verder gewerkt. Voor meer uitleg, zie de nota van het Circulatieplan. 
Indien er zich de komende jaren nog nieuwe opportuniteiten voordoen en er zich geschikte locaties voor P+R aandienen, 
dan zullen deze meeworden onderzocht. Op bestaande locaties, waar we merken dat deze door hun locatie, performant 
natransport, bereikbaarheid , … wordt onderzocht of de capaciteit kan worden verhoogd.

4,21% 0,00% 13,68% 17,89% 56,84%

OPENBAAR VERVOER
20 We adviseren dat de uurregeling van het openbaar vervoer beter 

aangepast moet zijn aan de avondactiviteiten. Iedereen die met 
het openbaar vervoer gekomen is, moet ook terug naar huis 
kunnen met het openbaar vervoer. Er moet gezocht worden naar 
financiering om eventuele overstappen zoals bijvoorbeeld met de 
taxi mogelijk te maken. 

Antwoord van De Lijn: De Lijn voorziet hierin door het aanbieden van het nachtnet, met een gedeeltelijke financiële 
tussenkomst door de stad. De 8 nachtlijnen rijden elke dag van de week tot  1 uur ’s nachts. Ter hoogte van Zuid en 
Korenmarkt vertrekken de bussen op hetzelfde moment. Dit aanbod werd in nauwe samenwerking met de stad 
uitgewerkt op basis van uitgebreid onderzoek. Daaruit bleek dat het gebruik na 00.00 sterk terugvalt. En na 01.00 is dat 
zelfs zeer uitgesproken. De Lijn blijft een rol spelen in het aanbieden van collectief openbaar vervoer tot 1 uur ’s nachts 
via het nachtnet. Daarna zijn de reizigersstromen zo laag dat dit het economisch niet verantwoord is om dit met collectief 
vervoer te doen. Tijdens het burgerkabinet is gebleken dat het nachtnet bij bepaalde deelnemers van de workshop nog te 
weinig gekend is. De Lijn heeft nochtans de voorbije jaren sterk ingezet op communicatie en promotie en zal dat ook 
blijven doen. Het nachtnet kent trouwens een goed gebruik.  Het combineren van openbaar vervoer en taxi is een zeer 
waardevolle suggestie die we opnieuw willen onderzoeken. Daarnaast geven we ook nog mee dat de Stad nu reeds 
voorziet in taxicheques voor bepaalde doelgroepen. De taxisector zelf zou kunnen abonnementen aanbieden, op zich 
hoeft de stad daar zelfs niet in tussen te komen. Ook het idee van 'deeltaxi's' is hierbij een te onderzoeken piste.

2,11% 1,05% 9,47% 5,26% 77,89%

21 We adviseren dat er uitbreiding nodig is van het reguliere vervoer 
(zowel naar uren als naar de frequentie) op bepaalde lijnen zowel 
overdag als ’s avonds. 

Antwoord van De Lijn: De Lijn voorziet hierin door het aanbieden van het nachtnet. De 8 nachtlijnen rijden elke dag van 
de week tot  1 uur ’s nachts. Ter hoogte van Zuid en Korenmarkt vertrekken de bussen op hetzelfde moment. Dit aanbod 
werd in nauwe samenwerking met de stad uitgewerkt op basis van uitgebreid onderzoek. Daaruit bleek dat het gebruik na 
00.00 sterk terugvalt. En na 01.00 is dat zelfs zeer uitgesproken. De Lijn blijft een rol spelen in het aanbieden van collectief 
openbaar vervoer tot 1 uur ’s nachts via het nachtnet. Daarna zijn de reizigersstromen zo laag dat dit het economisch niet 
verantwoord is om dit met collectief vervoer te doen. Tijdens het burgerkabinet is gebleken dat het nachtnet bij bepaalde 
deelnemers van de workshop nog te weinig gekend is. De Lijn heeft nochtans de voorbije jaren sterk ingezet op 
communicatie en promotie en zal dat ook blijven doen. 
Het nachtnet kent trouwens een goed gebruik.

3,16% 0,00% 5,26% 7,37% 78,95%

22 We adviseren dat de uurregeling van het nachtnet goed 
gecommuniceerd moet worden aan de reizigers door deze 
duidelijk zichtbaar uit te hangen aan alle haltes.

Antwoord van De Lijn: Aan alle haltes worden de dienstregelingen bevestigd van de lijnen die een halte bedienen. Ook bij 
de lijnen van het nachtnet is dit het geval. Indien men opmerkt dat een halte niet voorzien is van een dienstregeling, kan 
men dit steeds aan De Lijn laten weten.  Tijdens het burgerkabinet is gebleken dat het nachtnet bij bepaalde deelnemers 
van de workshop nog te weinig gekend is. De Lijn heeft nochtans de voorbije jaren sterk ingezet op communicatie en 
promotie en zal dat ook blijven doen.

2,11% 0,00% 2,11% 10,53% 82,11%
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23 We adviseren dat De Lijn voldoende middelen moet hebben om 
op basis van dataverzameling en onderzoek haar aanbod efficiënt 
en naar de behoeften verder in te vullen.

Dit is een advies aan de bevoegde Vlaamse minister. Als stad Gent steunen we dit advies. Antwoord van De Lijn: Verder 
kunnen we nog meegeven dat De Lijn steeds onderzoek pleegt alvorens maatregelen te nemen. Binnen het kader van de 
beschikbare middelen wordt steeds een afweging gemaakt om zoveel mogelijk te voldoen aan te behoeften. Het is echter 
ook niet mogelijk om met collectief openbaar vervoer aan alle behoeften te voldoen. In de toekomst 
(basisbereikbaarheid) zal er ook naar andere modi en spelers gekeken worden om lokale behoeften in te vullen.

4,21% 1,05% 8,42% 13,68% 66,32%

24 We adviseren dat organisatoren van kleinere evenementen of 
cultuurhuizen hun uren aanpassen of beter afstemmen  aan de 
uurregeling van het Openbaar Vervoer.

We stellen vast dat dit advies niet wordt gedragen door een meerderheid in het burgerkabinet.  18,95% 8,42% 17,89% 8,42% 41,05%

25 We adviseren om naast een 070 nummer ook een lokaal 
telefoonnummer van De Lijn aan te bieden dat de reizigers meer 
accurate reizigersinfo kan geven. 

Antwoord van De Lijn: Het infonummer is inderdaad niet gratis. Helaas is het financieel niet mogelijk om deze dienst gratis 
aan te bieden. Dat vraagt een grote investering, zowel op het vlak van personeel als infrastructuur. 
Wel bieden we gratis informatie aan via onze website. We houden die actueel en voegen voortdurend nieuwe informatie 
toe. Daarnaast kan men ons ook altijd bereiken via onze sociale media-kanalen of het online contactformulier indien men 
geen antwoord op een vraag vindt: www.delijn.be/nl/contact/klantendienst.

7,37% 0,00% 11,58% 18,94% 46,32%

26 We adviseren dat er meer aandacht moet zijn  voor een goede 
communicatie aan de haltes zelf door accurate info aan te bieden 
over de reistijden, wachttijden, en nachtnet.

Antwoord van De Lijn: Aan alle haltes worden de dienstregelingen bevestigd van de lijnen die een halte bedienen. Ook bij 
de lijnen van het nachtnet is dit het geval. 
Indien men opmerkt dat een halte niet voorzien is van een dienstregeling, kan men dit steeds aan De Lijn laten weten.

1,05% 0,00% 3,16% 12,63% 78,95%

27 We adviseren om meer aan verkeerslichtenbeïnvloeding te doen 
op lijnen die rijden langs R40 ten voordele van het openbaar 
vervoer.

Antwoord van De Lijn: De Lijn en stad Gent bespreken op regelmatige basis alle mobiliteitspunten. Ook 
verkeerslichtenbeïnvloeding komt hierin aan bod. Op dit overleg gebeurt ook telkens de afweging over welke bus of 
tramlijn een hogere prioriteit krijgt in de lichtenbeinvloeding. De meest frequente lijnen krijgen immers voorrang in de 
lichtenbeïnvloeding. 

2,26% 2,11% 18,95% 16,84% 51,58%

29 We adviseren dat chauffeurs rekening moeten houden met 
opstappende of afstappende reizigers en voorkomen dat er 
mensen of objecten geklemd geraken tussen de deuren. Dit 
gebeurt te vaak.

Antwoord van De Lijn: De Lijn hecht veel belang aan de veiligheid van haar reizigers. Voor onze chauffeurs de deuren van 
de bus sluiten, moeten ze controleren of alle reizigers zijn in- of uitgestapt.
Bij bepaalde bussen sluiten de deuren na een tijdje automatisch. Ze zijn wel voorzien van enkele veiligheden. De nieuwste 
bussen zijn uitgerust met een gevoelige rubbersluiting. Hierbij gaan de deuren terug open als er iemand klem komt te 
zitten en kan de chauffeur niet vertrekken.
Indien er iemand tussen de deuren geklemd wordt, dan verwachten we dat onze chauffeur nagaat of deze persoon hulp 
nodig heeft. Indien iemand zich kwetst bij het op- of afstappen, kan men steeds beroep doen op de verzekering van De 
Lijn. 

4,21% 0,00% 8,42% 17,89% 55,79%

30 We adviseren de Stad Gent om meer te zoeken naar 
complementaire spelers en niet alle verwachtingen bij De Lijn zelf 
te leggen.

Momenteel is vindt er een hervorming plaats in het vlaamse mobiliteitslandschap, waarbij de vervoersregio 
geïntroduceerd wordt. De stad staat achter het idee van een organisatie van het openbaar vervoer op stadsregionaal 
niveau. Als stad Gent streven wij ernaar deze eerste stap te gebruiken om in de richting van een mobiliteitsregio te 
evolueren, waarbij zowel planning, beslissing, financiering en uitvoering binnen eenzelfde structuur wordt opgenomen. 
Concreter zijn we nu al in feite een complementaire speler, vb. door het zelf organiseren van P+R en shuttles, de 
wandelbus, het aanbieden van gratis openbaar vervoer voor kinderen en door het ondersteunen van initiatieven inzake 
pendelverkeer, via Max Mobiel. 
Verder richt de stad een Mobiliteitscoordinatiecentrum op. Dit heeft als taak de duurzame mobiliteit in de regio rond de 
R4 in het Zuiden van Gent te stimuleren, coördineren en faciliteren.

6,32% 6,32% 10,53% 13,68% 56,84%

LEEFBAARHEID
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4 We adviseren de Stad Gent om het momentum van het 
circulatieplan vast te grijpen om maatregelen te nemen om de 
leefbaarheid verder te verhogen, bijvoorbeeld via onthardings- en 
vergroeningsmaatregelen, voor het hele Gentse grondgebied, 
zeker ook in de 19e en 20e eeuwse gordel. 

Bij de heraanleg van straten en pleinen is vergroening al sinds jaar en dag een belangrijk aandachtspunt. De afgelopen 
jaren is daar ook de onthardingsproblematiek terecht als bezorgdheid bijgekomen en worden in functie van het 
klimaatactieplan concrete ingrepen in het openbaar domein gedaan om te ontharden en te vergroenen. 

7,37% 3,16% 12,63% 8,42% 63,16%

5 We adviseren de Stad Gent om in functie van de 
verkeersleefbaarheid langsheen de grote invalswegen, een 
structureel overleg te organiseren met de buurgemeenten (Melle, 
Merelbeke, De Pinte…).

Er is al heel wat overleg over concrete dossiers met de buurgemeenten,  bij voorbeeld over de aanleg van fietspaden,... 
Ook bij de opmaak van de Mobiliteitsplannen is er overleg geweest, over zaken die grensoverschrijdend waren (vb. zorgen 
dat er geen tegenstrijdigheden zijn in de wegenhiërarchie ter hoogte van de gemeentegrenzen). 
Verder  is er op regelmatige basis een burgemeestersoverleg met de verschillende buurgemeenten, waar ook 
mobiliteitsthema's aan bod kunnen komen. Daarbij komt dat er de laatste jaren meer en meer 
gemeentegrensgrensoverschrijdende projecten zijn. Het traject rond de vervoersregio's zal een opportuniteit om nog 
meer in overleg te gaan met de buurgemeenten over mobiliteitsgerelateerde onderwerpen.

5,26% 3,16% 9,47% 16,84% 62,11%
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