
Overzicht terugkoppeling stadsbestuur op adviezen Burgerkabinet 1 en 2

Nr Adviezen BK Reactie stad
Niet 
akkoord

Eerder 
niet 
akkoord Neutraal

Eerder 
Akkoord Akkoord

Geen 
mening

Handhaving en hoffelijkheid
1 We adviseren dat er meer aanwezigheid is van politie of 

stadswachters om fietsers, voetgangers, automobilisten te 
wijzen op wat ze wel of niet mogen doen.

1 De inzet van stewards was bijzonder zinvol in de weken vlak voor en na de invoering van het circulatieplan. We merkten dat zij op het 
einde amper nog vragen kregen. Daarnaast is het voor een steward verboden om aan verkeershandhaving te doen. Fietsers aanmanen 
om af te stappen, is bijvoorbeeld niet toegestaan. Die bevoegdheid zit bij de politie. Bij invoering van circulatieplan heeft de politie sterk 
ingezet op sensibilisatie en visuele aanwezigheid zowel aan de knips als in de voetgangerstraten en dit tot 01 mei 2017. Nadien werd 
verbaliserend opgetreden,  voornamelijk daar waar geen camerabewaking de inbreuken registreert bv Griendeplein, Tweebruggenstraat 
, Okapistraat... Handhaving is de bevoegdheid van de politie, maar er is meer nodig. Verkeersborden worden pas nageleefd als ze ook 
duidelijk zijn. Inmiddels zijn de verkeersborden in de voetgangersstraten reeds aangepast waardoor die door de burger beter begrepen 
worden.  Ondertussen wordt er door de stad bijkomende signalisatie uitgewerkt. Hoe duidelijker het straatbeeld, hoe beter de naleving.  
Bij de start van het nieuwe academiejaar werd nogmaals één maand sensibiliserend gewerkt vanuit de politie waarbij de overtreders van 
voetgangersstraten een flyer aangeboden kregen , opgemaakt door Mobiliteitsbedrijf. Vanaf november treden we terug handhavend op.  
Zowel het parkeren in het autoluw gebied ( woonerf) als het fietsen in de voetgangersstraten zijn blijvende aandachtspunten.

25,00% 6,00% 6,00% 8,00% 54,00% 1,00%

2  We adviseren de Stad Gent om de snelheid van voertuigen met 
vergunning in de autoluwe zone meer te controleren (ifv de 
veiligheid van zachte weggebruikers).

2 De stad Gent wil meer inzetten op snelheidscontroles in alle gebieden, maar ook in het autovrij gebied. In een woonerf is de snelheid 
beperkt tot 20km/u, bij controle worden alle voertuigen met en zonder vergunning opgenomen .De politie neemt dit advies mee ter 
bespreking intern alsook met het parket. Snelheidsmetingen in een woonerf, waar gemengd verkeer is toegelaten is echter geen 
eenvoudige klus. Niet elke straat leent zich dus tot snelheidscontrole, zeker niet als die straten meer pleinen zijn waar zowel bus, tram, 
taxi, vergunningshouders , fietsers en voetgangers zich samen begeven op de openbare weg.  De politie zal ook samen met het 
Mobiliteitsbedrijf meewerken aan de hoffelijkheidscampagne 2018. 

4,67% 3,74% 10,28% 17,76% 60,75% 2,80%

3 We adviseren dat er meer controle komt aan de 
schoolomgevingen om foutparkeerders te weren. Alle middelen 
(politie, ouders, coaches, scholen zelf,…) dus meer en efficienter 
inzetten.

1 Het Mobiliteitsbedrijf stelt twee schoolconsulenten te werk die mobiliteitsvragen ism met de school bespreken en samen zoeken naar 
oplossingen.
Het ongewenst gedrag van voornamelijk ouders is één van de vaak voorkomende problemen.  Elke vraag is maatwerk en wordt via een 
plaatsbezoek en overleg opgevolgd. Een oplossing kan zijn om infrastructurele maatregelen te nemen zoals bijvoorbeeld het plaatsen 
van anti-parkeerpaaltjes. 
Sensibilisatie naar ouders is ook belangrijk en daarom moedigen de schoolconsulenten de scholen aan om educatief en sensibiliserend 
te werken aan de hand van het ruime aanbod aan verkeers en mobiliteitseducatie. Het Mobiliteitsbedrijf houdt daar een bundel van bij 
die regelmatig geupdated wordt en die naar elke school die bezocht werd, wordt gestuurd.
Scholen kunnen gratis gemachtigd opzichters laten opleiden onder ouders of personeel. Deze kunnen dan ingezet worden om kinderen 
over te steken naar de schoolpoort.
De organisatie van een 'schoolstraat' (tweemaal per dag afsluiten voor inrijdend gemotoriseerd verkeer) kan ook een mogelijke 
oplossing zijn voor chaosproblemen aan de schoolpoort. Dit is een vrij groot engagement voor de school en wordt van nabij voorbereid 
en opgevolgd door de schoolconsulenten. Momenteel zijn er 7 actieve schoolstraten en twee in voorbereiding.
Handhaving tegen inbreuken op het verkeersreglement kan enkel gebeuren door de politie. Voor de scholen is er een rechtstreeks 
aanspreekpunt bij de politie.
Ook de gemeenschapswachten springen in aan schoolpoorten.

11,00% 3,00% 8,00% 5,00% 66,00% 7,00%

4 We adviseren dat de stad de wegwerkzaamheden beter en 
sneller opvolgt en ‘opkuist’ eens de werkzaamheden afgerond 
zijn (dus geen losse tegels en achtergebleven borden).

1 We zijn het als Stad Gent volledig eens met het standpunt dat de orde en netheid op de werven een belangrijke bezorgdheid is. Dit moet 
constant een aandachtspunt zijn. Belangrijk om te weten is dat de stad Gent in meer dan  95% van de gevallen (ongeveer 10.000 
werven, groot en klein) niet de opdrachtgever is. Dit wil ook zeggen dat binnen de termijn van de afgeleverde vergunning de Stad Gent 
geen bevoegdheid heeft om ambtshalve op de werf aanpassing uit te voeren en hier steeds de opdrachtgever in gebreke dient te stellen 
en aan te manen tot spoedige regularisatie. 
In onze bestekken, vergunningen, regelementen en communicatie is dit alvast uitdrukkelijk opgenomen en is er blijvende aandacht voor 
de “Minder Hinder Maatregelen ” die dus ook betrekking hebben op opkuis en einde der werven.  
 Het is voor de Stad Gent enkel mogelijk om de vele werven steekproefsgewijs op te volgen en te controleren met de beschikbare 
personeelsinzet. Meldingen van burgers krijgen hierbij prioriteit. De verantwoordelijkheid over de netheid van de werf ligt echter 
integraal bij bij de  aannemer. 

8,00% 0,00% 3,00% 8,00% 73,00% 9,00%

5 We adviseren dat er een hoffelijkheidscampagne voor alle 
gebruikers wordt opgezet (autobestuurders, fietsers, 
voetgangers) die inspeelt op de te respecteren gedragscodes.

1 Dit advies wordt momenteel verder uitgewerkt door de Stad. Er komt effectief een hoffelijkheidscampagne naar alle weggebruikers toe, 
zoals die gevraagd wordt door het Burgerkabinet. De campagne wordt gelanceerd in 2018. Bovendien maakten het Mobiliteitsbedrijf en 
de Fietsambassade Gent specifiek naar fietsers toe een flyer met 10 tips voor fietsers. Dat gaat van richting aangeven tot 
voetgangersstraten respecteren tot zorgen voor een goede fietsverlichting. Die flyer wordt onder andere verspreid bij alle studenten die 
een fiets huren van de Fietsambassade Gent. 

5,00% 5,00% 8,00% 7,00% 73,00% 2,00%
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6  We adviseren de Stad Gent om aandacht te hebben voor het 
conflict voetganger-fietser zodat de voetganger zich op een 
veilige manier kan verplaatsen (bv. afstappen, beter/ordelijk 

  fietsparkeren, stapvoetsfietsen, ...).      

2 We nemen dit advies ter harte. De Stad Gent volgt het STOP-principe dat ook werd opgenomen in het Mobiliteitsdecreet van 2009. 
Volgens dit principe gaat de prioriteit eerst naar Stappers, en vervolgens pas naar Trappers (fiets), OV en Personenwagens. Dit is ook een 
principe dat zal worden meegenomen in de hoffelijkheidscampagne die momenteel wordt uitgewerkt. Deze campagne zal gericht zijn op 
alle weggebruikers  dus ook op fietsers en voetgangers.  Verder zetten we ook meer in op handhaving, zowel op vlak fietsparkeren, 
gedrag fietsers, gedrag autoparkeren, ...)

0,00% 3,74% 8,41% 23,36% 63,55% 0,93%

7  We adviseren de Stad Gent om te werken aan en aandacht te 
hebben voor "verkeersopvoeding" voor jong én oud in functie 
van veranderend mobiliteitsgedrag (bv. conflict fietsers-
voetgangers).

2 We volgen dit advies. In 2018 volgt een hoffelijkheidscampagne, als gevolg van de terugkerende opmerking dat er veel ergernissen zijn 
over het gedeeld weggebruik. In oktober 2017 werden hiervoor al focusgroepen samengebracht, om de doelstellingen vast te leggen. Op 
die manier kan de campagne zich richten op de meest voorkomende ergernissen, zonder 1 groep weggebruikers te stigmatiseren.
Binnen de afdeling beleid van het Mobiliteitsbedrijf zijn 2 consulenten actief specifiek naar scholen toe. Het takenpakket bestaat onder 
andere uit het onderzoeken van het bestaande educatief aanbod om hier in de toekomst verder op in te zetten.

2,80% 2,80% 11,21% 20,56% 61,68% 0,93%

8 We adviseren dat het stadsbestuur investeert in een positieve 
‘hoffelijkheidscampagne’ die de verschillende gebruikers doet 
nadenken over hun houding in het verkeer.

1 Er komt effectief een hoffelijkheidscampagne naar alle weggebruikers toe, zoals die gevraagd wordt door het Burgerkabinet. De 
campagne wordt uitgewerkt in najaar 2017 en gelanceerd in 2018. Bovendien maakten het Mobiliteitsbedrijf en de Fietsambassade 
Gent specifiek naar fietsers toe een flyer met 10 tips voor fietsers. Dat gaat van richting aangeven tot voetgangersstraten respecteren 
tot zorgen voor een goede fietsverlichting. Die flyer wordt onder andere verspreid bij alle klanten van de Fietsambassade Gent die daar 
een fiets komen huren/lenen/laten onderhouden. 

7,00% 4,00% 4,00% 7,00% 74,00% 4,00%

9 We adviseren dat er niet wordt gewerkt met een 
gedoogperiode, maar met het principe van één waarschuwing 
voor een boete.

1 Dit advies wordt niet gedragen door een meerderheid van het burgerkabinet. De gedoogperiode is sowieso voorbij, dus dit advies is 
achterhaald. Het principe van één waarschuwing voor een boete botst op heel wat technische beperkingen van het controlesysteem. 
Sowieso zou dit alleen wenselijk geweest zijn in de beginperiode van het Circulatieplan, nu mogen we er van uitgaan dat het systeem 
bekend is bij wie het moet kennen.

30,00% 2,00% 2,00% 5,00% 40,00% 21,00%

10 Nadenken over systeem van “doorrijcontrole” gecombineerd 
met vereenvoudigd vergunningenbeleid.  

1 We stellen vast dat het advies niet wordt gedragen door een meerderheid van het burgerkabinet. Het wetgevend kader ontbreekt 
momenteel om dit te kunnen realiseren. Deze oplossing kan worden gezien als een nieuwe vorm van trajectcontrole en is bijgevolg dan 
ook niet omschreven in een federale wet zoals de reguliere trajectcontrole dat wel is. Er bestaat ook een wet die vastlegt hoe het 
controleren van de toegang tot een voetgangerszone of het controleren van het verkeersbord C3 kan gebeuren. Een nieuwe, aangepaste 
of uitgebreide wet is nodig en dat is een tijdrovend gegeven. Op korte of middellange termijn kunnen we deze richting dan ook niet niet 
uitgaan. Wel kunnen we attent blijven op elke herziening van de toepasselijke wetgeving en deze mogelijkheid opwerpen indien de 
mogelijkheid zich voordoet. 
Een tweede aspect is het feit dat het bestaande systeem technisch moet worden aangepast. We stellen nu enkel voertuigen vast op de 
toegangswegen tot de autovrije gebieden. Wanneer een gebied uit wordt gereden, worden geen overtedingen vastgesteld. Dat wil 
zeggen dat er aan elke toegang 1 camera bij moet komen (in de andere richting). Ook aan alle uitgangen van de autovrije gebieden is 
een extra camera nodig. Dat maakt enkele 10-tallen extra camera’s en een complex uitvoeringsdossier. Ook de software om deze vorm 
van controle te voorzien, bestaat nog niet.

24,00% 2,00% 11,00% 5,00% 41,00% 16,00%

Fietsers en voetgangers
11 We adviseren dat de stad meer en betere parkeerinfrastructuur 

voorziet voor diverse types tweewielers en driewielers zoals 
bakfietsen, elektrische fietsen, moto’s. 

1 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. Voor de kortparkeerder (die zijn fiets gedurende een korte 
tijdsinterval stalt) worden fietsparkeervakken aangelegd, waar alle soorten fietsen kunnen staan. Voor de langparkeerder (die zijn fiets 
gedurende een langere periode stalt) worden oplossingen gezocht waarbij de fiets aan de vaste wereld kan worden vastgemaakt. Zo zijn 
er in de fietsenparkings Korenmarkt, Sint-Pietersstation en de toekomstige fietsenparking aan de Krook en het AC Zuid plaatsen voorzien 
waar buitenmaatse fietsen kunnen worden vastgemaakt. De fietsenstallingen in de fietsenparkings worden door middel van 
camerabewaking beveiligd.
Tijdens het onderzoek naar de plaatsbepaling van fietsparkeervoorzieningen dat ook nog in de Binnenstad zal lopen, zal er eveneens veel 
aandacht uitgaan naar het faciliteren van voldoende, veilige en op de verschillende noden van de verschillende gebruikers gerichte 
oplossingen voor het stallen van hun fiets, zowel de gewone fiets als de buitenmaatse fietsen.

10,00% 3,00% 7,00% 10,00% 67,00% 1,00%

12  We adviseren de Stad Gent om meer en betere 
fietsstalplaatsen voor fietsers te realiseren (beveiligd, met 
laadpalen, in bestaande parkeergarages, ook voor bakfietsen). 
Om zo de keuze voor een milieuvriendelijk transportmiddel te 
stimuleren en de impact van auto's op het openbaar domein te 

  verminderen.      

2 Dit is inderdaad noodzakelijk. De Stad Gent voert momenteel al een proactief fietsenstallingenbeleid, gericht op zowel de bewoner als 
de bezoeker van de stad. Zo worden in dichtbevolkte wijken op 100m wandelafstand van iedere voordeur openbare fietsenstallingen 
voorzien. Deze screening werd al afgerond voor de wijken Brugse Poort, Rooigem, Ledeberg, Oud Gentbrugge en de Stationsbuurt 
Noord. Ook de andere dichtbevolkte wijken zullen  nog onder de loep worden genomen. Hierbij wordt ook getracht ruimte te voorzien 
voor het stallen van buitenmaatse fietsen. Ook voor de bezoeker van de binnenstad worden oplossingen geboden. Zo zijn er reeds vele 
fietsenstallingen in de binnenstad aan de bestemmingszijde, zijn er de fietsenparkings Korenmarkt, Emile Braunplein en Vooruit, wordt 
er gewerkt aan de fietsenparking onder de Krook en AC Zuid en wordt er ook nog verder onderzocht waar er bijkomende fietsparkings 
zouden kunnen worden voorzien. Voor de kortparkeerder zijn er al enkele fietsparkeervakken op de Korenmarkt, maar ook op andere 
locaties zoals in de Ledeganckstraat en de Tentoonstellingslaan. Momenteel zijn er nog geen laadpalen voor fietsers, maar de Stad Gent 
is zeker bereid dit verder te onderzoeken. We onderzoeken de haalbaarheid om met sociale tewerkstelling de overdekte 
fietsenstallingen te bewaken.

4,67% 1,87% 10,28% 14,02% 68,22% 0,93%
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13  We adviseren de Stad Gent om het fietsnetwerk op 
grondgebied Gent uit te breiden én nog aantrekkelijker te 
maken. Dit onder andere door: velostrades, veiliger maken 
(kasseien, tramsporen, verlichting), fietsstraten, vergroenen van 

  het fietsnetwerk, (beveiligde) fietsparkeerplaatsen.      

2 We nemen dit advies ter harte. De stad werkt momenteel aan de bepalingen van een nieuw stadsregionaal fietsroutenetwerk. In het 
Mobiliteitsplan is dit stadsregionaal fietsroutenetwerk als volgt gedefinieerd: "Een sterk structurerend netwerk geënt op sterke 
ruimtelijke dragers en ontwikkelingsgebieden. De ambitie is om verder te gaan dan bestaande fietsersstromen te gaan faciliteren, maar 
om het fietsen als een primair, concurrentieel stadsregionaal vervoerssysteem te gaan uitbouwen en daarvoor de juiste 
randvoorwaarden te gaan creëren." Dit netwerk moet sturend zijn voor ruimtelijke ontwikkelingen en moet daarom ook robuust 
verankerd zijn in de ruimtelijke context. In dit netwerk zal ook worden beschreven welke ruimtelijke elementen als drager kunnen 
fungeren voor het bepalen van een fietsnetwerk. Het netwerk moet een afstemming zijn tussen de bestaande fietsinfrastructuur en de 
wensbeelden binnen stad, buurgemeenten en hogere overheden en sluit dus optimaal aan op het (Boven)lokaal Functioneel 
Fietsroutenetwerk (waarin ook de fietssnelwegen zijn opgenomen).  Deze wensbeelden worden gecombineerd met enkele 
randvoorwaarden die mede bepalend zijn voor een fietsnetwerk: Vademecum fietsvoorzieningen, eisen van nieuwe fietsvormen, 
bestaande fietsbewegingen en fietsongevallengegevens.  Vanuit al deze wensbeelden en randvoorwaarden worden uiteindelijk enkele 
principes voor het stadsregionaal fietsroutenetwerk vastgelegd. Uiteindelijk leidt dit tot de selectie van een ruime hoeveelheid straten, 
paden, en andere wegen die samen het fietsnetwerk zullen vormen. Aan de hand daarvan kunnen investeringen i.f.v. verbeterde 
fietsinfrastructuur en herkenbaardere fietsroutes zeer doelgericht gebeuren. Voor de vraag naar beveiligde fietsparkeerplaatsen, zie 
advies 12.

6,54% 2,80% 2,80% 13,08% 74,77% 0,00%

14 We adviseren dat de stad een onderzoek doet om een aantal 
fietsroutes door wijken met verkeersarmoede aan te leggen. 
Herformulering voor stemming: graag fietsverkeer generen in 
straten waar er geen autoverkeer is.

1 Er wordt momenteel werk gemaakt van een nieuw stadsregionaal fietsnetwerk voor de Gentse regio. Hierin worden zowel in het 
buitengebied, stadsrand, haven en binnenstad in Gent de preferentiële fietsroutes vastgelegd. Het vastleggen van deze routes gebeurt in 
functie van verschillende factoren zoals directheid van de route, verkeersveiligheid, aanwezigheid van bestemmingen, samenhang van 
het netwerk, leesbaarheid voor de fietser en aanwezigheid van gemotoriseerd verkeer. Eén van de principes is om zo veel mogelijk 
gebruik te maken van verkeersluwe omgevingen. Dit wordt echter steeds in afweging met andere factoren genomen, zodat dit niet altijd 
de beste mogelijkheid is.

17,00% 1,00% 5,00% 10,00% 65,00% 2,00%

15 We adviseren om meer fietsenstallingen te plaatsen voor 
diverse types fietsen, en beveiligd.

1 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.De wijken Brugse Poort, Rooigem/Malem, Oud Gentbrugge, Ledeberg, Stationsbuurt Noord werden zo al van extra 
fietsparkeermogelijkheden voorzien. Momenteel onderzoeken wij de wijken Macharius-Heirnis en Sluizeken-Tolhuis-Ham, waarna de 
Binnenstad volgt.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 toekomstige fietsenparking aan de Krook 
en AC Zuid zijn zo plaatsen voorzien waar buitenmaatse fietsen kunnen worden vastgemaakt. De fietsenstallingen in de fietsenparkings 
worden door middel van camerabewaking beveiligd. Het aspect beveiliging wordt zeker ook meegenomen bij de ontwikkeling van 
toekomstige fietsenparkings. 
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 komt er binnenkort een in de Karperstraat. Er wordt uitgekeken naar het uitbreiden van het 
aanbod.
Er zal dus zeker veel aandacht uitgaan naar het faciliteren van voldoende, veilige en op de verschillende noden van de verschillende 
gebruikers gerichte oplossingen voor het stallen van hun fiets, zowel de gewone fiets als de buitenmaatse fietsen. We onderzoeken de 
haalbaarheid om met sociale tewerkstelling de overdekte fietsenstallingen te bewaken.

11,00% 6,00% 5,00% 6,00% 73,00% 0,00%

16 We adviseren dat de Stad Gent kasseien in smalle straten 
heraanlegt, bij voorkeur in Prinsenhof/Zilverhof.

1 Vanuit het oogpunt van voetgangers, fietsers, én bewoners zijn wij geen voorstander van het behoud van kasseien. In bepaalde 
omstandigheden, zoals vb. op de Kraanlei-Oudburg, verplicht de afdeling Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Overheid de stad om toch 
kasseien te behouden. In die gevallen kan enkel geprobeerd worden om de kasseien wat "gebruiksvriendelijker" aan te leggen, zoals in 
Kraanlei-Oudburg is gebeurd.

24,00% 4,00% 5,00% 13,00% 38,00% 15,00%

17  We adviseren de Stad Gent om meer en kwalita evere ruimte 
te creëren voor de veiligheid en het comfort van de fietsers.

2 Met de introductie van het circulatieplan is er veel ruimte vrijgekomen voor fietsers, bv. op de Verlorenkost en de Ottogracht. Door het 
weren van het doorgaand autoverkeer, is er daarnaast ook ruimte vrijgekomen om in te richten met bijkomende fietsinfrastructuur. 
Voorbeelden hiervan zijn de Bijlokekaai / Baertsoenkaai die werd ingericht als fietsstraat en de Coupure Links die in 2018 fietsstraat zal 
worden. Daarnaast zal de evaluatie van het circulatieplan mogelijks ook nog duiden op een aantal straten waar extra ruimte vrijkomt 
voor bijkomende fietsinfrastructuur. 

5,61% 1,87% 22,43% 13,08% 55,14% 1,87%
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18  We adviseren de Stad Gent om veilige, brede en comfortabele 
fietspaden aan te leggen tussen trottoir en parkeerzone, met 
aandacht voor openslaande portieren.

2 Bij een integrale heraanleg wordt er steeds, zeker indien de weg deel uitmaakt van het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk, 
bekeken hoe er fietsinfrastructuur kan worden ingepast die conform is aan het vademecum fietsvoorzieningen. Dit betekent dat het 
type fietsinfrastructuur o.m. afhangt van de maximale toegelaten snelheid. We trachten hier ook steeds de nodige schrikafstand in te 
calculeren, maar zeker in straten met een historisch smal profiel is dit vaak niet evident.

7,48% 4,67% 18,69% 20,56% 48,60% 0,00%

19  We adviseren de Stad Gent om bij de herinrich ng van voet- en 
fietspaden, indien er gebrek aan ruimte is, fietsers en 
voetgangers op gelijk niveau te brengen, mits duidelijke 
visualisatie en veilig materiaalgebruik, om de beperkte ruimte 
beter te laten gebruiken door voetgangers en fietsers. Waar 
mogelijk opteren wij wel voor het scheiden van trottoir en 
fietspad.

2 De Stad Gent volgt het STOP-principe dat ook werd opgenomen in het Mobiliteitsdecreet van 2009. Volgens dit principe gaat de 
prioriteit eerst naar Stappers, en vervolgens pas naar Trappers (fiets), OV en Personenwagens. Indien de ruimte te beperkt is,  wordt er 
inderdaad  soms gekozen voor gemengd gebruik door fietsers en voetgangers. Belangrijk hierbij is om rekening te houden met de 
algemene verkeersdrukte en de maximale toegelaten snelheid. In woonerven , waar de snelheid zeer laag is, is menging de regel. In 
zones 30 worden fietsers gemengd met het autoverkeer. Bij hogere snelheden van het autoverkeer is een striktere scheiding nodig, 
zowel voor voetgangers, fietsers als auto's.

8,41% 6,54% 13,08% 19,63% 49,53% 2,80%

20  We adviseren de Stad Gent om erover te waken dat de 
voetpaden en fietspaden obstakelvrij worden gehouden, voor 
een vlotte en veilige doorgang van voetgangers en fietsers. Dit 
door: (1) meer controle op foutparkeren, wild gestalde fietsen, 
vuilniszakken, sandwichborden, terrassen, breedte en 
onderhoud van de geveltuintjes, sluikstort; (2) onderhoud 
fietsstallingen; (3) meer fietsstallingen.

2 Dit is een terechte bezorgdheid en een constant aandachtspunt voor diverse diensten. De stad Gent zal een actieplan ontwikkelen 
waarbij verschillende diensten op een gecoordineerde wijze monitoren, controleren en bijsturen.  IVAGO, de diensten die terrassen 
vergunnen, de cel innames publieke ruimte, de dienst evenementen, de Fietsambassade Gent, de politie en mogelijk nog andere 
diensten hebben hier allemaal een rol in te speken. … 

2,80% 3,74% 5,61% 17,76% 69,16% 0,93%

21 We adviseren dat de stad werk maakt van meer en betere 
(beveiligde) fietsenstallingen, voor verschillende soorten fietsen 
(elektrische, bakfietsen,…). Deze fietsenstallingen moeten bij 
voorkeur 24u op 24u toegankelijk zijn én goed aangeduid 
worden.

1 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.De wijken Brugse Poort, Rooigem/Malem, Oud Gentbrugge, Ledeberg, Stationsbuurt Noord werden zo al van extra 
fietsparkeermogelijkheden voorzien. Momenteel onderzoeken wij de wijken Macharius-Heirnis en Sluizeken-Tolhuis-Ham, waarna de 
Binnenstad volgt.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 toekomstige fietsenparking aan de Krook 
en AC Zuid zijn zo plaatsen voorzien waar buitenmaatse fietsen kunnen worden vastgemaakt. De fietsenstallingen in de fietsenparkings 
worden door middel van camerabewaking beveiligd. Het aspect beveiliging wordt zeker ook meegenomen bij de ontwikkeling van 
toekomstige fietsenparkings. 
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 komt er binnenkort een in de Karperstraat. Er wordt uitgekeken naar het uitbreiden van het 
aanbod.
Er zal dus zeker veel aandacht uitgaan naar het faciliteren van voldoende, veilige en op de verschillende noden van de verschillende 
gebruikers gerichte oplossingen voor het stallen van hun fiets, zowel de gewone fiets als de buitenmaatse fietsen. 
We onderzoeken de haalbaarheid om met sociale tewerkstelling de overdekte fietsenstallingen te bewaken.

7,00% 1,00% 1,00% 5,00% 81,00% 4,00%

22 We adviseren dat de stad Gent een max-mobiel deelpunt 
installeert op elke Park & Ride, stations.

1 Op dit moment staan er aan de grote treinstations (Gent-Sint-Pieters en Gent-Dampoort) reeds deelfietsen van Blue-Bike. Sinds begin 
september 2017 zijn er 8 P+R's die zijn uitgerust met deelfietsen. Het gaat om P+R's die gunstig gelegen zijn ten opzichte van het 
fietsnetwerk. Daarnaast worden in de nabije toekomst ook 4 bijkomende P+R's uitgerust met afgesloten fietsenstallingen, P+R Galveston 
beschikt op dit moment al over een afgesloten fietsenstalling,

13,00% 0,00% 3,00% 5,00% 74,00% 5,00%
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23 We adviseren dat de Stad Gent extra aantal fietsstraten 
installeert. 

1 We geloven ook dat goede fietsstraten mee onderdeel zijn van een efficient en comfortabel fietsnetwerk. Fietsstraten zijn straten waar 
zowel auto's als fietsers toegelaten zijn, maar waar auto's te gast zijn. Een fietsstraat is een nieuw concept in de wetgeving dat de 
mogelijkheid biedt om een straat op te nemen in het fietsnetwerk en de fietser als hoofdgebruiker van de straat te bestemmen. Een 
fietsstraat functioneert enkel goed als er veel fietsers rijden en als het aandeel fietsers hoger ligt dan het aantal auto's zodat de fietser 
van nature de hoofdgebruiker is van de straat. Een eerste lichting fietsstraten werd enkele jaren geleden al ingevoerd, vb. Visserij, 
Voldersstraat, Drongenstationstraat en Trekweg. In het kader van het circulatieplan werd er een aantal fietspoorten op de R40 
geselecteerd die een veilige toegang vormen van en naar de binnenstad. De toeleidende routes naar deze fietspoorten worden ook 
zoveel mogelijk omgevormd tot fietsstraten in functie van het comfort van de fietser. De Molenaarstraat en de Bijlokekaai-
Baertsoenkaai werden intusssen al omgevormd tot fietsstraten. In de toekomst zullen ook onder meer ook de Gandastraat, Muinkkaai,  
Isabellakaai Coupure Links en de Bagattenstraat worden omgevormd tot fietsstraten. Daarnaast bekijken we ook voor andere drukke 
fietsassen of het opportuun is om ze om te vormen tot fietsstraten. Dit kan enkel gebeuren als er voldoende potentieel is voor fietsers 
en als het autoverkeer beperkt is/kan worden. 

32,00% 1,00% 10,00% 6,00% 48,00% 1,00%

24 We adviseren om een knooppuntennetwerk uit te bouwen voor 
fietsers en voetgangers in de binnenstad.

1 Fietsers: Er wordt momenteel werk gemaakt van een nieuw stadsregionaal fietsnetwerk voor de Gentse regio. Hierin worden zowel in 
het buitengebied, stadsrand, haven en binnenstad in Gent de preferentiële fietsroutes vastgelegd. Daarna wordt gewerkt om de 
belangrijkste van deze fietsroutes van een fietsgeleidingssysteem te voorzien. Een knoopppuntennetwerk is daarbij een mogelijkheid die 
onderzocht zal worden. Ondertussen biedt de fietsrouteplanner reeds de mogelijkheid om via digitale weg als fietser fietsroutes uit te 
zetten. http://fietsrouteplanner.gentfietst.be/ Voetgangers: Voetgangers kunnen reeds de wandelkaart gebruiken om voor hen 
wandelroutes uit te zetten en de loopafstanden in te schatten.  https://stad.gent/mobiliteit-openbare-werken/mobiliteit/te-
voet/wandelen-de-natuur-op-stap-de-stad. Daarnaast is er ook reeds een bewegwijzeringssysteem voor voetgangers aanwezig in de 
binnenstad aanwezig. Via grijze wegwijzers staan de belangrijkste (toeristische) attratiepolen in de binnenstad aangeduid. 

19,00% 3,00% 4,00% 11,00% 53,00% 11,00%

25 We adviseren om de fietsenstallingen regelmatiger vrij te 
maken, onder andere door fietscoaches in te zetten die de 
fietsen labelen, en vlugger de kapotte  en de weesfietsen 
weghalen,…

1 Dit is inderdaad een belangrijk aandachtspunt. Het controleren van de fietsenstallingen op weesfietsen en fietswrakken is een van de 
taken van de Fietsambassade. 
Stadsbreed gebeurt de controle op weesfietsen en fietswrakken voorlopig eerder vraagvolgend. In de fietsenparkings in het centrum van 
de stad en op de omliggende pleinen (Emile Braunplein en Korenmarkt) gebeurt dit echter met een periodiciteit van 14 dagen. In de 
fietsenparkings mogen fietsen niet langer dan 2 dagen ononderbroken in de parking achtergelaten blijven zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de Stad Gent, met uitzondering van de stationsomgeving waar men een week de fiets mag stallen. 
Met de oprichting van de Fietsambassade is er nu 1 centraal aanspreekpunt voor de burger die onder andere de aanwezigheid van 
weesfietsen en fietswrakken kan melden. 
Bij het controleren van een fietsenstalling op weesfietsen, worden alle fietsen van een label voorzien. Na verloop van 2 weken wordt er 
gekeken welke fietsen nog een label hebben en die worden vervolgens ontruimd.
Een fietswrak (een fiets die in een onvoldoende staat van onderhoud en/of een kennelijk verwaarloosde toestand verkeert en op die 
manier rijtechnisch onvoldoende veilig is) kan onmiddellijk ontruimd worden.

5,00% 3,00% 6,00% 12,00% 62,00% 12,00%

26 Het meldpunt, waar je dit (het vrijmaken van fietsenstallingen) 
kan aanvragen als burger, beter communiceren en bekender 
maken.
Lange termijn: Werken met typologien van fietsenstallingen.

1 Met de oprichting van de Fietsambassade werden verschillende entiteiten samengevoegd (het fietsendepot van de stad Gent, de 
fietsdienstverlening van Max Mobiel en STuden en Mobiliteit). Hierdoor is er nu 1 centraal aanspreekpunt voor de burger die onder 
andere de aanwezigheid van weesfietsen en fietswrakken kan melden. Via de website www.fietsambassade.gent.be kan men dit aan de 
hand van een formulier melden.

6,00% 0,00% 10,00% 8,00% 62,00% 14,00%
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27 We adviseren dat er een analyse komt van de drukke plaatsen 
(bib’s, ziekenhuizen, sportcomplexen, scholen,…), en er versneld 
massaal fietsenstallingen bij komen op die locaties.

1 Het onderzoek naar de nood aan bijkomende fietsparkeerplaatsen gebeurt wijkgericht. Hierbij wordt per wijk een fietsparkeerplan 
opgesteld. Er wordt hierbij ook gekeken naar de specifieke nood bij grote aantrekkingspolen (bibliotheek, administratieve centra, 
winkelstraten, e.d.).
Indien de fietsparkeerdruk zo groot wordt en dat er om dwingende redenen alternatieve fietsparkeerplaatsen moeten worden voorzien, 
dan kan er worden gekeken naar een oplossing op kortere termijn zonder te moeten wachten op de gebiedsgerichte werking. Deze 
dossiers worden dan prioritair behandeld.
Hiernaast 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; aan het Sint-Pietersstation wordt een grote 
ondergrondse fietsenparking gebouwd die plaats zal bieden aan zo’n 13500 fietsen, … Aan de beide stations is er ook de mogelijkheid 
om een fietsparkeerplaats te huren in een afgesloten fietsenstalling.
Het voorzien van fietsparkeerplaatsen aan de grote aantrekkingspolen moet steeds per locatie afzonderlijk bekeken worden. Het speelt 
immers een rol of het om een private of publieke aantrekkingspool gaat, er moet gekeken worden naar de mogelijkheden en de druk op 
het openbaar domein, er moet worden gekeken naar wie er komt stallen en hoe lang, … veel verschillende factoren die ervoor zorgen 
dat elk project afzonderlijk moet worden bekeken.
Ook op verschillende P&R-fietslocaties zullen afgesloten fietsenstallingen kunnen worden gehuurd. De nieuwe bibliotheek zal een grote 
– met camera beveiligde - fietsenparking krijgen, de hogescholen, universiteiten en bedrijven worden gevraagd zelf zoveel mogelijk in de 
behoefte te voorzien.

11,00% 0,00% 6,00% 12,00% 64,00% 8,00%

28 We adviseren om fietssuggestiestroken en voetgangersstroken 
aan te brengen in zones waar fietsers en voetgangers zich nu 
chaotisch door elkaar bewegen.

1 In sommige gebieden in de stad kiezen we bewust voor gemengd verkeer. Deze zones zijn ingetekend als woonerf. Volgens de wegcode 
mogen voetgangers in een woonerf de ganse breedte van de openbare weg gebruiken, maar mogen ze het verkeer wel niet nodeloos 
belemmeren. Op uitzondering van de voetgangersstraten (op bepaalde uren) zijn de fietsers hier dan ook welkom, maar dienen ze wel 
oog te hebben voor voetgangers. In deze zones werd er bewust voor gemengd verkeer gekozen gezien het groot aantal voetgangers én 
fietsers. Indien we hier fietssuggestiestroken of voetgangersstroken zouden voorzien, kunnen we verwachten dat fietsers hier sneller 
zullen rijden wat het snelheidsverschil met voetgangers vergroot en dus logischerwijze ook het risico op zwaardere ongevallen doet 
toenemen. Ook fietsers moeten er hier uiteraard wel voor zorgen dat zij voetgangers en andere weggebruikers niet hinderen. Het blijft 
voor de stad wel van belang om de doorgaande fietsassen, zoals de fietsas Alexianenplein – Voldersstraat – Henegouwenstraat  te 
vrijwaren, door deze nog sterker in te richten als fietsstraat. 

24,00% 4,00% 3,00% 11,00% 58,00% 1,00%

29 We adviseren dat de stad investeert in een betere algemene en 
veilige infrastructuur voor fietsers en voetgangers en daarbij 
rekening houdt met de passage van de trams. 

1 De Stad Gent engageert zich ertoe om het fietsnetwerk in Gent nog verder uit te bouwen, niet enkel in kwantiteit, maar ook in kwaliteit. 
Hierbij worden steeds de richtlijnen van het vademecum voor fietsvoorzieningen gevolgd en waar mogelijk en noodzakelijk extra 
inspanningen gedaan. Jammer genoeg is het om verschillende redenen, o.m. door het historisch typische smalle straatprofiel in vele 
straten in het stadscentrum, niet altijd mogelijk om elke straat perfect in te richten. Momenteel wordt er  gewerkt aan de opmaak van 
een stadsregionaal fietsroutenetwerk, dat deels geënt zal zijn op de bestaande fietsroutes, waaruit duidelijk zal blijken waar er extra 
aandacht moet worden gegeven aan het wegwerken van knelpunten en missing links. Ook het voorzien van veilige voetpaden en 
oversteekplaatsen voor voetgangers is voor de Stad Gent een blijvend aandachtspunt. Het belang van voetgangers wordt dan ook steeds 
meegenomen bij de opmaak van een ontwerp voor een integrale heraanleg. Waar nodig worden ook enkel voetpaden vernieuwd (TAP - 
Trottoir ActiePlan. Bij melding van voetpaden in slechte staat wordt er ook steeds bekeken of een voetpadvernieuwing inderdaad aan de 
orde is. De tram biedt de stad Gent veel voordelen, maar tramsporen vormen inderdaad een uitdaging voor voetgangers en fietsers. Er 
wordt dan ook steeds gekeken om de fietsers en voetgangers zeker voldoende ruimte te geven, wat om verschillende redenen, o.m. een 
smal wegprofiel of de doorstroming van het openbaar vervoer) echter niet altijd evident is.

8,00% 0,00% 3,00% 10,00% 71,00% 8,00%

30  We adviseren de Stad Gent om steeds fietspictogrammen te 
voorzien op de fietssuggestiestroken.

2 Om de eenduidigheid voor fietsers te bewaren wordt in grote lijnen het Vlaams Vademecum fietsvoorzieningen gevolgd. 
Fietspictogrammen op fietssuggestiestroken zijn hier niet in voorzien. 

8,41% 4,67% 14,02% 14,02% 55,14% 3,74%

31  We adviseren de Stad Gent om voor de Hagelandkaai uniforme 
fietsmarkeringen te gebruiken over de volledige straat en een 
gedeelde busbaan langs de rechterkant van de weg (indien 
mogelijk), ter wille van de veiligheid van de fietsers.

2 We nemen het advies ter harte en onderzoeken momenteel de mogelijkheid om in de Hagelandkaai over de volledige lengte de nodige 
fietsmarkeringen aan te brengen. Wegens de beperkte ruimte is dit echter geen evidentie. De busbaan rechts inrichten is naar veiligheid 
toe  geen optie gezien dit te veel conflicten zou opleveren met het autoverkeer dat zich wil parkeren aan de rechterzijde.

1,87% 0,93% 21,50% 18,69% 31,78% 25,23%

32 We adviseren dat de Stad Gent specifieke fietsassen helder 
aanduidt op het terrein. 

1 We volgen dit advies. Er wordt momenteel werk gemaakt van een nieuw stadsregionaal fietsnetwerk voor de Gentse regio. Hierin 
worden zowel in het buitengebied, stadsrand, haven en binnenstad in Gent de preferentiële fietsroutes vastgelegd. Na de opmaak van 
dit netwerk zal er ook werk worden gemaakt van een fietsgeleidingssysteem langsheen de belangrijkste fietsassen. 

18,00% 4,00% 1,00% 12,00% 55,00% 10,00%
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33 We adviseren dat Stad Gent fietssuggestiestroken aanbrengt in 
het voetgangersgebied.  

1 We kunnen dit advies niet volgen. Het voetgangersgebied heeft het statuut van een woonerf. Volgens de wegcode mogen voetgangers 
in dit gebied de ganse breedte van de openbare weg gebruiken, maar mogen ze het verkeer wel niet nodeloos belemmeren. Op 
uitzondering van de voetgangersstraten zijn de fietsers hier dan ook welkom, maar dienen ze wel oog te hebben voor voetgangers. Er 
wordt hier dan ook bewust gekozen voor gemengd verkeer. Indien we op bv. de Korenmarkt of de Groentemarkt fietscorridors zouden 
voorzien, kunnen we verwachten dat fietsers hier sneller zullen rijden wat het risico op zwaardere ongevallen doet toenemen. Het blijft 
voor de stad echter wel van belang om de doorgaande fietsassen, zoals de fietsas Alexianeplein – Voldersstraat – Henegouwenstraat  te 
vrijwaren, door deze nog sterker in te richten als fietsstraat. 

36,00% 4,00% 4,00% 9,00% 43,00% 4,00%

34 We adviseren dat Stad Gent het verkeersbeeld eenduidiger 
maakt voor fietspaden en fietssuggestiestroken. 

1 Fietssuggestiestroken maken, in tegenstelling tot fietspaden, deel uit van de rijbaan en kunnen dus worden gebruikt door ander 
gemotoriseerd verkeer.  De aanleg van fietspaden draagt vaak de voorkeur maar in vele gevallen laat het gebrek aan ruimte echter niet 
toe om fietspaden te voorzien. In deze gevallen bieden fietssuggestiestroken een goede tussenoplossing.  Fietssuggestiestroken worden 
standaard voorzien, zoals voorgeschreven in het vademecum fietsvoorzieningen (de handleiding voor fietsvoorzieningen van de Vlaamse 
Overheid), in oker, een kleur die voor fietspaden niet gebruikt wordt. het gebruik van de rode kleur voor fietspaden en oker voor 
fietssuggestiestroken wordt consequent toegepast.

17,00% 1,00% 13,00% 12,00% 42,00% 14,00%

35 We adviseren dat er veel meer en duidelijker leesbaarheid komt 
voor fietsers en voetgangers, onder andere bijvoorbeeld door 
pictogrammen en signalisatie op de grond.

1 Daar waar een geen duidelijk kader is vanuit de Vlaamse overheid, experimenteert de stad Gent met het aanbrengen van pictogrammen 
en signalisatie op de grond. Voorbeelden hiervan zijn de fietspictogrammen op de Nederkouter ter hoogte van o.a. de Verlorenkost en 
de recent aangebrachte markeringen met fietspictogrammen en zogenaamde chevrons  (het "^"-teken) op het Maria Hendrikaplein. 
Dergelijke markeringen kunnen worden aangebracht indien de aanleg van volwaardige fietsinfrastructuur om verschillende redenen niet 
mogelijk is of als aanvulling aan bestaande fietsinfrastructuur. Er bestaan dus zeker mogelijkheden om dit verder te bekijken. 

25,00% 0,00% 5,00% 11,00% 55,00% 4,00%

36 We adviseren dat er meer tijd/voorsprong moet voorzien 
worden aan de oversteekplaats a/d verkeerslichten en er voor 
zorgen dat fietsers en voetgangers in één tijd kunnen oversteken 
(Dampoort,...).

1 Lichtenregelingen zijn altijd een zeer complex gegeven, waarbij constant afwegingen moeten worden gemaakt over de veiligheid en het 
comfort van voetgangers en fietsers, de doorstroming van het openbaar vervoer (lichtenbeïnvloeding) en de doorstroming en de veilige 
afwikkeling van het autoverkeer. Het advies van het Burgerkabinet wordt daarbij altijd als belangrijk aandachtspunt meegenomen. Ook 
in het overleg met AWV, die beheerder is van de lichten op gewestwegen, dus ook de stadsring, wordt dit meegenomen. Maar dat dit 
niet altijd evident is op grote, drukke kruispunten met veel fietsers en voetgangers, openbaar vervoer en druk autoverkeer zal duidelijk 
zijn.

21,00% 1,00% 1,00% 4,00% 68,00% 4,00%

37 We adviseren dat de groentijd aan voetgangersoversteken op 
R40 nog eens bekeken wordt.

1 Lichtenregelingen zijn altijd een zeer complex gegeven, waarbij constant afwegingen moeten worden gemaakt over de veiligheid en het 
comfort van voetgangers en fietsers, de doorstroming van het openbaar vervoer (lichtenbeïnvloeding) en de doorstroming en de veilige 
afwikkeling van het autoverkeer. Het advies van het Burgerkabinet wordt daarbij altijd als belangrijk aandachtspunt meegenomen. Ook 
in het overleg met AWV, die beheerder is van de lichten op gewestwegen, dus ook de stadsring, wordt dit meegenomen. Maar dat dit 
niet altijd evident is op grote, drukke kruispunten met veel fietsers en voetgangers, openbaar vervoer en druk autoverkeer zal duidelijk 
zijn.

13,00% 1,00% 4,00% 9,00% 70,00% 3,00%

38 We adviseren dat alle drukke fietsassen omvormen tot 
fietsstraat, maar versneld.

1 Dit advies wordt niet gedragen door een meerderheid van het burgerkabinet. Fietsstraten zijn straten waar zowel auto's als fietsers 
toegelaten zijn, maar waar auto's te gast zijn. Een fietsstraat is een nieuw concept in de wetgeving dat de mogelijkheid biedt om een 
straat op te nemen in het fietsnetwerk en de fietser als hoofdgebruiker van de straat te bestemmen. Een fietsstraat functioneert enkel 
goed als er veel fietsers rijden en als het aandeel fietser hoger ligt dan het aantal auto's zodat de fietser van nature de hoofdgebruiker is 
van de straat. In het kader van het circulatieplan werd er een aantal fietspoorten op de R40 geselecteerd die een veilige toegang vormen 
van en naar de binnenstad. De toeleidende routes naar deze fietspoorten worden ook zoveel mogelijk omgevormd tot fietsstraten in 
functie van het comfort van de fietser. De Molenaarstraat en de Bijlokekaai-Baertsoenkaai werd intusssen al omgevormd tot 
fietsstraten. In de toekomst zullen ook onder meer ook de Gandastraat, Muinkkaai,  Isabellakaai, Coupure Links en Bagattenstraat 
worden omgevormd tot fietsstraten. Daarnaast bekijken we ook voor andere drukke fietsassen of het opportuun is om ze om te vormen 
tot fietsstraten. Dit kan enkel gebeuren als er voldoende potentieel is voor fietsers en als het autoverkeer beperkt is/kan worden.  

36,00% 6,00% 7,00% 4,00% 45,00% 1,00%
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39 We adviseren dat er meer beveiligde + betaalde parkeerplaatsen 
voor fietsers moeten komen, bv. aan ziekenhuizen, P+R’s, 
Openbaar Vervoerknooppunten. 

1 Dit advies wordt niet gedragen door een meerderheid van het burgerkabinet. Het onderzoek naar de nood aan bijkomende 
fietsparkeerplaatsen gebeurt wijkgericht. Hierbij wordt per wijk een fietsparkeerplan opgesteld. Er wordt hierbij ook gekeken naar de 
specifieke nood bij grote aantrekkingspolen (bibliotheek, administratieve centra, winkelstraten, e.d.).
Indien de fietsparkeerdruk zo groot wordt en dat er om dwingende redenen alternatieve fietsparkeerplaatsen moeten worden voorzien, 
dan kan er worden gekeken naar een oplossing op kortere termijn zonder te moeten wachten op de gebiedsgerichte werking. Deze 
dossiers worden dan prioritair behandeld.
Hiernaast 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; aan het Sint-Pietersstation wordt een grote 
ondergrondse fietsenparking gebouwd die plaats zal bieden aan zo’n 13500 fietsen, … Aan de beide stations is er ook de mogelijkheid 
om een fietsparkeerplaats te huren in een afgesloten fietsenstalling.
Het voorzien van fietsparkeerplaatsen aan de grote aantrekkingspolen moet steeds per locatie afzonderlijk bekeken worden. Het speelt 
immers een rol of het om een private of publieke aantrekkingspool gaat, er moet gekeken worden naar de mogelijkheden en de druk op 
het openbaar domein, er moet worden gekeken naar wie er komt stallen en hoe lang, … veel verschillende factoren die ervoor zorgen 
dat elk project afzonderlijk moet worden bekeken.
Ook op verschillende P&R-fietslocaties zullen afgesloten fietsenstallingen kunnen worden gehuurd. De nieuwe bibliotheek zal een grote 
– met camera beveiligde - fietsenparking krijgen, de hogescholen, universiteiten en bedrijven worden gevraagd zelf zoveel mogelijk in de 
behoefte te voorzien.

42,00% 6,00% 10,00% 0,00% 36,00% 6,00%

Vergunningen en leveringen
40 Afschaffen indeling centrale autovrij gebied. 1 Dit is reeds van kracht.

De opdeling van autovrij gebied 1 werd op 1 juli verlaten. Sindsdien heeft iedereen die in dit autovrij gebied moet zijn een vergunning 
om via elke toegangspoort het gebied in te rijden.

25,00% 4,00% 2,00% 5,00% 36,00% 28,00%

41 Aanvragen van vergunningen via medewerkers van 
Gentinfopunten en lokale dienstencentra mogelijk maken.   

1 Ondanks het feit dat dit een logische suggestie is, is dit niet mogelijk om meerdere redenen. 
• Zo werd er bekeken bij uitrol om de toegang tot het e-loket te verzekeren via alle digitale talentpunten van de stad (ook de gentinfo-
punten). Daarvoor zou je een e-ID lezer nodig hebben. Gezien het afsluiten van een sessie op het e-loket (tussen 2 burgers door) 
technisch niet gegarandeerd kan worden (en burgers dus steeds in de account van de vorige zouden kunnen terugkeren) wordt dit niet 
aangeboden. Er zou immers steeds een begeleider moeten bijstaan die het e-loket refresht.
• Anderzijds is er een privacy-issue, waarbij de machtiging van de PrivacyCommissie het niet toelaat dat medewerkers extern van het 
IVA (zoals bvb. Gentinfo-medewerkers) in de software van het vergunningenbeleid werken.  Bovendien is dit software en beleidsmatig 
ook geen interessante keuze (kost licenties en complexiteit vergunningenbeleid die de nodige kennis vereist bij Gentinfomedewerkers). 
Gentinfo-medewerkers hebben als opdracht 1e lijnsinformatie door te geven aan alle Gentenaren over de waaier aan diensten, maar 
bieden geen eigenlijke producten aan zoals autovrij gebied -of parkeervergunningen e.a. 

12,00% 4,00% 6,00% 8,00% 60,00% 11,00%

42 Aanvraag in 1 beweging mogelijk maken van vergunningen die 
voor de 5 autovrije gebieden geldig is. 

1 Een aanvraag in 1 beweging van een vergunning die geldig is voor de 5 autovrije gebieden is niet wenselijk omdat er altijd een link moet 
zijn tussen een adres in een gebied en de motivatie van toegang. Voor nutsdiensten maken we een uitzondering en bekijken we deze 
mogelijkheid wel. Nutsbedrijven hebben bij uitstek overal toegang nodig gezien ze instaan voor het onderhoud van de publieke 
voorzieningen.

10,00% 5,00% 10,00% 9,00% 56,00% 10,00%

43 Vergunningenbeleid vereenvoudigen vanuit een denkoefening 
rond categorieën, situaties en gebieden. 

1 Dit is een bekommernis waar momenteel reeds wordt rond gewerkt. De vereenvouding van het toegangs- en vergunningenbeleid werd 
enkele maanden geleden al opgestart. Een van de acties die we al ondernamen is het opheffen van de 4 subsectoren van autovrij gebied 
1 waardoor alle vergunninghouders voortaan via alle toegangspoorten binnen mogen rijden. Bijkomende maatregelen volgen in het 
najaar en begin volgend jaar.

16,00% 7,00% 11,00% 5,00% 51,00% 11,00%
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44 We adviseren dat vergunningen kunnen aangevraagd worden 
tot één week terug.

1 We begrijpen de vraag, maar op dit advies kunnen we niet ingaan. Momenteel kunnen vergunningen voor bepaalde categorieën via een 
online formulier uiterlijk op de eerstvolgende werkdag na de dag van het binnenrijden van het autovrij gebied. Dit kan enkel wanneer 
door specifieke spoedeisende gevallen of omstandigheden het voor de aanvrager onmogelijk, of uiterst moeilijk was om 
voorafgaandelijk aan het binnenrijden van het autovrij gebied een vergunning te bekomen, zonder het betreffende voertuig de 
bestemming binnen het autovrij gebied te bereiken of het binnenrijden van het autovrij gebied uit te stellen tot het bekomen van een 
vergunning. Deze procedure is enkel van toepassing op volgende categorieën: "Privé-vervoer van mensen met een beperkte mobiliteit", 
"Uitvoeren van werken", "Levering van medische aard" en "Terugkerende markten". 
Normaal wordt een vergunning altijd op voorhand aangevraagd zodat er voldoende tijd is om de motivatie van de aanvraag te 
controleren. Bij een vergunning die achteraf wordr toegekend, kunnen we pas na de toegang de motivatie controleren. Volstaat de 
motivatie niet, dan beging de aanvrager toch een overtreding. Omwille van deze reden willen we dit systeem enkel aanbieden daar waar 
de nood het hoogst is. 
Een ander gevolg van het werken met achteraf toegekende vergunningen, is het feit dat de looptijd van het handhavingsproces wordt 
verlengd. Er wordt namelijk gewacht tot wanneer alle aanvragen zijn verwerkt vooraleer de vaststellingen van overtredingen worden 
verwerkt. Elke extra dag betekent dat iedereen, i.e. alle overtreders, een dag langer moeten wachten voor ze worden geïnformeerd over 
de overtreding die ze begingen. Dat betekent dat voor hen de kans groter wordt dat ze meermaals overtredingen begaan eer de eerste 
boete in de bus valt.

32,00% 7,00% 5,00% 12,00% 39,00% 6,00%

45 Invoeren van jaarlijks hernieuwbare permanente vergunning 
voor beroepscategorieën die dringende herstellingen kunnen 
doen. 

1 We nemen dit advies ter harte. De procedure wordt vereenvoudigd en automatische of eenvoudige verlengingen zullen voor heel wat 
categorieën mogelijk worden. Bepaalde categorieën zullen voor meerdere nummerplaten tegelijk een vergunning kunnen aanvragen. De 
werking met de beheerstool wordt voor een aantal categorieën vergemakkelijkt. Deze verbeteringen wordt in December 2017 aan de 
Gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. 

10,00% 4,00% 2,00% 10,00% 66,00% 8,00%

46 Categorie “Tijdelijk minder mobiel – niet bewoner autovrij 
gebied” toevoegen.

1 De enige mogelijkheid om toegang te krijgen bestaat erin een vergunning aan te vragen onder de categorie: “Privévervoer van personen 
met een beperkte mobiliteit”. De vergunning is voor  private personen (bijvoorbeeld familieleden of vrienden) die geen andere 
vergunning hebben voor het autovrij gebied en iemand gaan afzetten of ophalen in een autovrij gebied. Enkel dagvergunning zijn 
mogelijk. Die worden aangevraagd minstens 2 werkdagen voor de datum waarop de chauffeurs de vergunning nodig hebben. Lukt het 
niet de vergunning 2 dagen vooraf aan te vragen, dan kan mits motivering de vergunning ook de dag zelf worden aangevraagd. In 
dringende gevallen is het mogelijk een vergunning achteraf aan te vragen via het e-loket: dit gebeurt ten laatste op de eerstvolgende 
werkdag nadat de chauffeur het autovrij gebied is binnen gereden. Hiervoor wordt een motivering en bewijs van 
dringendheid/overmacht voorgelegd. 

16,00% 4,00% 9,00% 8,00% 56,00% 8,00%

47 Bepaalde categorieën moeten alle toegangpoorten kunnen 
gebruiken. 

1 Dit advies werd reeds uitgevoerd.
De opdeling van autovrij gebied 1 werd op 1 juli  2017 verlaten. Sindsdien heeft iedereen die in dit autovrij gebied moet zijn een 
vergunning om via elke toegangspoort het gebied in te rijden.

22,00% 5,00% 2,00% 2,00% 52,00% 16,00%

48 Bij vergunning bij gebruik van deelwagens, vervangwagens en 
huurwagens mogelijk maken om achteraf correcte nummerplaat 
in te voeren.  

1 Het volstaal op dit moment om nummerplaten de dag zelf nog in te geven. Dat kan dus ook na de toegang zijn. Vergunningen voor 
voertuigen die tijdelijk worden gebruikt wordt het onderwerp van een nieuwe communicatiecampagne waarin de procedures en 
afspraken worden toegelicht. 
Een vergunning achteraf aanvragen is ook mogelijk voor bepaalde categorieën: "Privé-vervoer van mensen met een beperkte 
mobiliteit", "Uitvoeren van werken", "Levering van medische aard" en "Terugkerende markten". Dat kunnen dus ook deelwagens, 
vervangwagens of huurwagens zijn.

7,00% 2,00% 4,00% 5,00% 73,00% 9,00%

49 We adviseren dat de inname openbaar domein flexibeler 
gemaakt wordt in het autovrij gebied voor specifieke situaties 
zoals aannemers en verhuisactiviteiten. 

1 De stad gent is het eens met het feit dat er een werkbare en duidelijke regeling moet komen voor dergelijke problematieken. Of dit via 
een inname openbaar domein moet gebeuren, is momenteel voorwerp van verder juridisch onderzoek. Ook andere pistes worden 
momenteel door de stad Gent verder onderzocht en uitgewerkt.

14,00% 1,00% 9,00% 12,00% 51,00% 12,00%

50  We adviseren de Stad Gent om de mogelijkheid om te leveren iin 
het autovrij gebied uit breiden van 18u tot 12u in plaats van van 

  18u tot 11u, voornamelijk voor horecazaken.      

2 We stellen vast dat dit advies niet werd gedragen door een meerderheid in het burgerkabinet.De keuze werd gemaakt om alle 
leveringen in het autovrij gebied voor 11u te laten gebeuren. Dit werd voornamelijk gedaan om er voor te zorgen dat het aantal 
conflicten met andere weggebruikers zoveel mogelijk worden beperkt op het moment dat de meeste voetgangers en fietsers in de zone 
aanwezig zijn. Extra vrachtwagens, bestelwagens en personenwagens die ook tot 12u de zone in mogen, brengen de veiligheid voor 
voetgangers en fietsers immers in het gedrang en tasten de leefbaarheid in de gebieden aan. Toen deze keuze werd gemaakt bleek uit 
een steekproef bovendien dat meer dan 90% van de handelszaken (zowel winkels en horeca) om 11u zijn deuren opent.

16,82% 12,15% 20,56% 14,02% 28,97% 7,48%

51 Invoeren van een gratis telefoonnumer (0800 of verkort 
nummer) met permanente bezetting 24/7. 

1 Het advies wordt niet gdragen door een meerderheid van het burgerkabinet. Bovendien voorziet de stad Gent  nu al alle werkdagen plus 
zaterdag een permanentie met Gentinfo, van 8 tot 19 uur. Voor de invoering van het circulatieplan werden daar extra mensen voor 
aangeworven en was er een extra nummer voor alle mobiliteitsvragen. Een bezetting 24/7 is een te grote investering in verhouding tot 
de extra service die dit zou bieden.  

25,00% 11,00% 11,00% 9,00% 41,00% 4,00%
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52 Het mogelijk maken dat toeristen hun bagage kunnen afzetten 
en ophalen aan het hotel. 

1 Dit advies wordt niet gedragen door een meerderheid van het burgerkabinet. Daarenboven geven we mee dat de afstand tussen de 
hotelingang en  de rand van het autovrij gebied of een parking  dikwijls gemakkelijk te overbruggen is. Een vergunning is enkel mogelijk 
voor gasten die bij hun verblijf of bezoek een standplaats huren in een garage die bij een hotel hoort en voor collectief vervoer (i.e. 
autocars). Bovendien is de wandelafstand van de rand van het autovrij gebied tot aan de hotels beperkt.

34,00% 4,00% 9,00% 4,00% 43,00% 7,00%

53 Categorie “tijdelijke evenementen” uitbreiden. Verduidelijking: 
het gaat om bv. vrijwilligers die (tijdelijk) een verkoopstandje 
hebben en spullen ter plaatse moeten kunnen brengen.

1 Dit advies wordt niet gedragen door een meerderheid van het burgerkabinet. Vergunningen voor toegang i.f.v. echte (tijdelijke) 
evenementen worden door de Dienst Feestelijkheden geregeld. Daarnaast zijn er nog andere, minder officiële evenementen, zoals:
• De wekelijkse boekenmarkt (aan Predikherenlei): de toegang wordt geregeld via een online toepassing waarin nummerplaten worden 
ingegeven. In dit geval door de organisator. 
• Een (info)standje op een plein georganiseerd door een private persoon:  hiervoor kan geen vergunning worden aangevraagd. De 
oplossing bestaat eruit dat er aan de rand van het autovrij gebied wordt geparkeerd en geladen en gelost.
Daatnaast zijn er nog terugkerende markten. Marktkramers vragen zelf een vergunning aan en gebruiken daarvoor hun KBO nummer.

25,00% 4,00% 15,00% 12,00% 33,00% 12,00%

Minder mobiel
54 We adviseren dat Stad Gent ondergrondse parkeerplaatsen in de 

stad ook gratis maakt voor mensen met een beperking.
1 Dit is een advies waarmee we als Stad prinicipeel akkoord kunnen gaan, operationeel is dit echter zeer moeilijk. Het beleid van de stad is 

erop gericht om het aantal plaatsen voor mensen met een handicap uit te breiden. Aan de rand van de autovrije gebieden zijn extra  
parkeerplaatsen voorzien bij de uitrol van het Circulatieplan. Daarbovenop zijn er uiteraard ook extra parkeerplaatsen in ondergrondse 
parkings. Naar exploitatie toe is de vraag niet eenvoudig op te lossen: op de openbare weg kan men gewoon parkeren en wegrijden, in 
een parking moet men nog altijd voorbij de uitritslagboom geraken, waarbij ook nog controle moet kunnen gebeuren van de blauwe 
kaart. Niet elke ondergrondse parking is 24/7 bewaakt, wat deze specifieke problematiek nog moeilijker op te lossen maakt. We 
bekijken dit echter verder en gaan na of dit in andere steden gebeurd en hoe men dit operationeel oplost.

22,00% 6,00% 5,00% 10,00% 52,00% 6,00%

55 We adviseren dat Stad Gent een budget opzij zet zuiver en alleen 
om de toegankelijkheid van de haltes van het openbaar vervoer 
te verbeteren.

1 Wat eigenlijk bedoeld wordt met deze vraag is om meer prioriteit te geven aan het toegankelijk maken van openbaar vervoershaltes. Dit 
is inderdaad een probleem, en de evolutie richting toegankelijke haltes verloopt traag. Er is ook nog de gesplitste verantwoordelijkheid 
tussen de Stad Gent en De Lijn. We bekijken of we dit kunnen opnemen in de volgende meerjarenplanning van de stad Gent

25,00% 2,00% 10,00% 9,00% 44,00% 9,00%

56 We adviseren dat Stad Gent ervoor zorgt dat minder mobiele 
mensen (bijv. persoon met een beperking, jonge gezinnen,…) 
zich op een goede en veilige manier in de stad kunnen 
verplaatsen (o.m. frequentie van openbaar vervoer opdrijven, 
ticketsysteem aanpassen aan stedelijk gebruik, geen 
ingewikkelde procedure om te reserveren).

1
Dit advies past perfect binnen de filosofie die in het Mobiliteitsplan is vastgelegd. In het Mobiliteitsplan Gent uit 2015 is een apart 
hoofdstuk gewijd aan deze problematiek: "Een toegankelijke stad voor iedereen". In dit hoofdstuk worden een strategische 
doelstellingen geformuleerd en uitgewerkt. Hierna volgt een korte opsomming van deze doelstellingen: In het Mobiliteitsplan Gent uit 
2015 is een apart hoofdstuk gewijd aan deze problematiek: "Een toegankelijke stad voor iedereen". In dit hoofdstuk worden een 
strategische doelstellingen geformuleerd en uitgewerkt. Hierna volgt een korte opsomming van deze doelstellingen:
 1. Toegankelijkheid geldt voor iedereen
 2. Toegankelijkheid gebaseerd op onafhankelijkheid en zelfredzaamheid
 3. Oplossingen ter bevordering van de toegankelijkheid mogen niet stigmatiserend zijn
 4. Universal Design (= ontwerpen voor iedereen) als ontwerpprincipe
 5. Goede toegankelijkheid hangt af van de kwaliteit van een ganse (verplaatsings-)keten

2,00% 4,00% 4,00% 15,00% 72,00% 4,00%

57  We adviseren de Stad Gent om ondergronds parkeren voor 
minder mobiele mensen gratis te maken. (cfr. bovengronds)

2 Dit is een advies waarmee we als Stad prinicipeel akkoord kunnen gaan, operationeel is dit echter zeer moeilijk. Het beleid van de stad is 
erop gericht om het aantal plaatsen voor mensen met een handicap uit te breiden. Aan de rand van de autovrije gebieden zijn extra  
parkeerplaatsen voorzien bij de uitrol van het Circulatieplan. Daarbovenop zijn er uiteraard ook extra parkeerplaatsen in ondergrondse 
parkings. Naar exploitatie toe is de vraag niet eenvoudig op te lossen: op de openbare weg kan men gewoon parkeren en wegrijden, in 
een parking moet men nog altijd voorbij de uitritslagboom geraken, waarbij ook nog controle moet kunnen gebeuren van de blauwe 
kaart. Niet elke ondergrondse parking is 24/7 bewaakt, wat deze specifieke problematiek nog moeilijker op te lossen maakt. 

5,61% 5,61% 15,89% 17,76% 55,14% 0,00%

58  We adviseren de Stad Gent om betere mobiliteitsvoorzieningen 
te voorzien die van deur tot deur komen voor mensen met een 
beperking (ook als die beperking tijdelijk is).

2 Stad Gent biedt, via een overeenkomst met vzw Mobar, aangepast rolstoelvervoer van deur tot deur. Daarnaast kan men ook beroep 
doen op het vrijwilligersvervoer voor minder mobiele personen met een beperkt inkomen. Verder biedt de Stad Gent ook aan minder 
mobiele mensen met een beperkt inkomen de mogelijkheid om taxicheques aan te kopen. Ze worden gebruikt als betaalmiddel bij een 
taxirit. Met een taxicheque kan men aan een sterk verminderde prijs een taxirit maken. Deze dienstverlening is ook mogelijk voor 
mensen die tijdelijk minder mobiel zijn. Meer info: https://stad.gent/mobiliteit-openbare-werken/mobiliteit/minder-mobiel/vervoer-
voor-minder-mobiele-personen

4,67% 7,48% 15,89% 22,43% 42,06% 7,48%
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59  We adviseren de Stad Gent om de wandelbus toegankelijk te 
maken voor rolstoel en rollator.

2 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.

5,61% 0,93% 16,82% 14,02% 61,68% 0,93%

60  We adviseren de Stad Gent om met de wandelbus beter in te 
spelen op de behoeften van mensen die minder goed te been 
zijn (bv. combinatie wandelbus-belbus, niet in lussen rijden, 
aansluiting met anere vervoersvormen, ...).

2 De Wandelbus is bedoeld om personen die minder goed te been zijn toch toe te laten binnen het autovrij gebied afstanden te 
overbruggen die zij te voet niet zouden aankunnen. Snelheid is hierbij ondergeschikt aan comfort, veiligheid en beleving. De Wandelbus 
is m.a.w. niet bedoeld als aansluiting op het openbaar vervoer, om zo snel mogelijk van A naar B te geraken. De wandelbus rijdt wel 
voorbij een aantal OV-knooppunten zoals Bij Sint-Jacobs en Korenmarkt, en voorbij enkele ondergrondse parkings zoals Sint-Michiels en 
Vrijdagmarkt

3,74% 1,87% 19,63% 17,76% 54,21% 2,80%

61 We adviseren dat de wandelbus 30 km per uur rijdt op de 
plekken waar auto’s ook 30 km/u rijden. 

1 Dat is nu al zo, met dien verstande dat de Wandelbus in zijn definitieve elektrische versie (vanaf 1/10/17) maximaal 25 km/u mag rijden. 28,00% 1,00% 14,00% 8,00% 36,00% 12,00%

Meten is weten
62  We adviseren de Stad Gent om voor wat betre  het invoeren 

van de Lage Emissie Zone de verwachte impact op milieu en 
sociale aspecten te onderzoeken en af te wegen om sociale 
discriminatie te vermijden en indien nodig sociaal corrigerende 

  maatregelen te voorzien.  Toelich ng:  De invoering van een 
Lage Emissie Zone in Antwerpen lijkt beperkte impact te hebben 
op het milieu. En het gevaar voor sociale discriminatie schuilt in 
het gegeven dat niet iedereen zich een nieuwe wagen kan 
veroorloven die aan de normen van de Lage Emissie Zone 
voldoet.

2 Dit adies is terecht. De sociale effecten t.g.v. de invoering van de LEZ zullen nauwlettend bewaakt worden. Daarbij dient gestreefd te 
worden naar een aanvaardbaar evenwicht tussen sociale begeleidingsmaatregelen enerzijds en de effectiviteit van de lage-emissiezone 
anderzijds. De stad Gent kiest ervoor om flankerende maatregelen in te voeren door bewoners en bezoekers van Gent nu al te 
begeleiden bij de overgang naar de LEZ 2020. Daarbij worden bepaalde ‘kwetsbare’ doelgroepen die een directe impact ondervinden 
van de invoering van de LEZ (vb. mensen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming in de sociale zekerheid, senioren, minder 
mobielen, …) extra begeleid. Zo bedraagt de subsidie van de Stad Gent voor een Omnipas 65+  en een abonnement 
vervoergarantie/verhoogde tegemoetkoming, 100 % van het aankoopbedrag i.p.v. 50%. Inwoners van de LEZ kunnen ook bij vernietiging 
van een niet-LEZ-proof voertuig rekenen op een slooppremie.
De communicatie over de LEZ werd zo vroeg mogelijk gestart om iedereen voldoende voor te bereiden voor de invoering van de LEZ in 
2020. De focus ligt op een algehele sensibilisatie en bewustwording met aandacht voor de tweedehandsmarkt. Alle autodealers en 
garagisten in het Gentse alsook de keuringscentra rondom Gent werden en worden actief bevoorraad met informatie en flyers. We 
plannen in 2018 gerichte communicatie naar verschillende doelgroepen met specifieke aandacht voor anderstaligen, andersvaliden en 
personen met een verhoogde tegemoetkoming.  In 2018 zal wat betreft de tarifering van boetes en ontheffingen onderzocht worden of 
we binnen het wetgevend kader (Vlaams decreet) voor specifieke doelgroepen kunnen diversifiëren, rekening houdend met de 
financiële slagkracht van bepaalde doelgroepen.  

12,15% 8,41% 7,48% 15,89% 52,34% 3,74%

63  We adviseren de Stad Gent om extra meetpunten voor NO2 
(stikstofdioxide) buiten de stadskern en de R40 te installeren 
(bv. Dampoort, Palinghuizen, afrit B401 naar de R40 in Ledeberg, 
...) - met bijzondere aandacht voor scholen in de omgeving van 
de R40 om de impact van het circulatieplan op de luchtvervuiling 

  buiten het gebied van het circula eplan te meten.      

2 Er was een uitgebreide toelichting op de methodologie van meten tijdens het tweede burgerkabinet. Er zijn heel wat metingen 
ingepland. Bovendien worden heel wat locaties op constante basis gemeten door de Vlaamse overheid Bijkomende metingen in kader 
van de evaluatie van het circulatieplan zijn weinig zinvol aangezien de voormeting ontbreekt. Voor zones die nu niet bemeten worden 
zal via modelberekeningen getracht worden een zo goed mogelijke inschatting te maken van de impact van het circulatieplan. 

1,87% 3,74% 12,15% 14,95% 64,49% 2,80%

64  We adviseren de Stad Gent om de data als resultaat van alle 
metingen periodiek, duidelijk, eenvoudig, transparant en 
gekaderd te publiceren als open data zodat iedereen met die 
data aan de slag kan om objectief te discussiëren en mee te 
denken over oplossingen.

2 We nemen dit advies ter harte. Stadsbreed streven we ernaar om zoveel mogelijk data als open data ter beschikking te stellen. Voor 
data inzake mobiliteit is dit dus niet anders. Concreet is het de bedoeling om nieuwe data stapsgewijs vrij te geven. De belangrijkste 
reden om niet zomaar alle data meteen vrij te geven, is dat er telkens eerst een kwaliteitsgarantie moet zijn. Een voorbeeld: resultaten 
van telslangen moeten altijd grondig gecheckt worden, omdat er technisch nogal wat fout kan lopen met het registreren van de 
passerende voertuigen.

1,87% 0,93% 1,87% 17,76% 77,57% 0,00%

65  We adviseren de Stad Gent om een duurzame mobiliteitstoets 
in te voeren bij elke beleidsbeslissing (cfr. armoedetoets) voor 
het hele grondgebied Gent.

2 De stad is altijd een voortrekker geweest om zogenaamde Mobers (Mobiliteitseffectenrapporten) uit te voeren bij nieuwe 
ontwikkelingen. Bij elke ontwikkeling van enige omvang voorziet het Vlaamse Mobiliteitsdecreet nu trouwens de verplichting om een 
dergelijke studie te maken. Dit betekent concreet dat telkens onderzocht wordt wat de impact zal zijn van de nieuwe ontwikkeling in 
kwestie en hoe eventuele negatieve effecten op een duurzame manier kunnen worden opgelost. 

2,80% 5,61% 12,15% 18,69% 53,27% 7,48%

66  We adviseren de Stad Gent om, via de vervoersregioraad, een 
behoefte analyse te organiseren hoe mensen zich verplaatsen of 

  zich zouden wensen te verplaatsen in de toekomst.      

2 Het is de bedoeling dat de vervoersregioraad van start gaat in de loop van 2018. De stad zal dit orgaan - binnen de grenzen van de 
bevoegdheid van die raad - gebruiken om een aantal zaken qua openbaar vervoer aan te kaarten. Deze vraag wordt meegenomen.

2,80% 2,80% 14,02% 27,10% 47,66% 5,61%

67 We adviseren dat Stad Gent het principe volgt van ‘meten is 
weten’: onderzoek naar het aantal bezoekers van de stad, de 
omzet van de handelaars, onderzoek naar verplaatsingen van 
bewoners.

1 Zoals toegelicht aan de leden van het burgerkabinet, in een aparte infosessie, worden zoveel mogelijk gegevens verzameld ifv de 
evaluatie van het circulatieplan. Hierbij willen we toch aangeven dat het belangrijk is om de juiste onderzoeksvragen te definiëren. Ook 
is het belangrijk om informatie op de juiste manier te kaderen en op een relevantie basis met voldoende context voor te stellen. Verder 
willen we nog aangeven dat niet alles meetbaar is, of dat niet van alles correcte gegevens verkregen kunnen worden.

6,00% 1,00% 3,00% 12,00% 76,00% 2,00%

Verkeerstechnische adviezen
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68 We adviseren dat: 
- Het Circulatieplan verzacht wordt op bepaalde punten en dit in 
samenspraak met Gentenaars
- Rabot terug wordt aangesloten op de opgeëistenlaan (voor de 
verkeerstechnische tafel)

1  Momenteel wordt de evaluatie van het Circulatieplan voorbereid.  De impact van de knippen zal daarbij uiteraard een belangrijk 
aandachtspunt zijn.

32,00% 7,00% 6,00% 5,00% 49,00% 2,00%

69  We adviseren de Stad Gent om meerdere uitvalswegen voor 
het staduitwaartse autoverkeer voor de sector Coupure te 

  creëren.  TOELICHTING:  De as Papegaaistraat-Rozemarijnstraat 
en Oude Houtlei zijn te druk en dat geeft heel wat overlast voor 
bewoners. Het is de enige uitvalsweg voor de sector Coupure. 
Meerdere uitwegen kunnen gecreëerd worden via Hoogstraat 
(richtingverandering of plaatselijk dubbel richting toestaan) 

  en/of de Hospitaalbrug.      

2 Dit is een terechte vraag. Momenteel wordt de evaluatie van het Circulatuieplan voorbereid. De circulatie in de omgeving zal daarbij 
zeker een belangrijk aandachtspunt zijn.

2,80% 4,67% 15,89% 15,89% 52,34% 8,41%

70 We adviseren dat problematiek aan kruispunt van de 
Groendreef-Rooigemlaan herbekeken wordt.

1 Direct na de invoering van het Circulatieplan zijn er problemen geweest met de afstelling van verschillende verkeerslichten in de 
omgeving van Palinghuizen op elkaar. Geleidelijk aan zijn er, op basis van tellingen in die eerste weken, enkele aanpassingen geweest in 
de fasering. Uiteindelijk is de afwikkeling daardoor veel vlotter geworden. Verder is de verkeersafwikkeling een van de elementen die in 
de evaluatie zullen worden meegenomen.

7,00% 3,00% 11,00% 7,00% 49,00% 23,00%

71 We adviseren dat verkeersafwikkeling afrit R4 Mariakerke 
(Beekstraat) en N9 (Lovendegem) bekeken wordt. Files lijken 
langer.

1 Deze plaatsen valt in principe buiten de scope van het Burgerkabinet. Dit is dan ook niet evident om dit grondig te analyseren vermits er 
op deze punten geen voormetingen zijn. Het Verkeerscentrum monitort de verkeerssituatie op het hele Gentse grondgebied. Als er zich 
ergens structurele problemen voordoen, kan het Verkeerscentrum die signaleren.

9,00% 3,00% 6,00% 10,00% 42,00% 30,00%

72  We adviseren de Stad Gent om de signalisa e aan het 
Dampoortkruispunt te optimaliseren om de doorstroming te 

  verbeteren.  TOELICHTING:  Momenteel zijn er veel gebruikers 
die de logica van het kruispunt niet kennen en nodeloos van 
rijvak veranderen, wat leidt to vertragingen. Door betere 
signalisatie en/of fysieke barrières tussen de rijvakken kan de 

  doorstroming verbeterd worden.      

2 Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV, de wegbeheerder) was hoe dan ook van plan de signalisatie te optimaliseren. Het is op de 
Dampoort spijtig genoeg niet mogelijk te werken met fysieke barrières; de ruimte daarvoor ontbreekt.Er is bv. onderzocht om een "new 
jersey" (=betonelement) te plaatsen op de rotonde om komende van het spoorwegviaduct het verkeer dat de rotonde volgt (richting 
Kasteellaan) de scheiden van het verkeer richting Dampoortstraat, maar de ruimte ontbreekt om dit veilig te verwezenlijken om grotere 
voertuigen het mogelijk te maken om de bocht te nemen. De stad vraagt aan AWV of het mogelijk is om de op dit kruispunt het 
gewenste gedrag duidelijker te maken met 'ribbelverf'.

3,74% 6,54% 6,54% 11,21% 64,49% 7,48%

73  We adviseren de Stad Gent om de zichtbaarheid van Zone 30 te 
verhogen om het aantal overtredingen te beperken.  
  TOELICHTING:  Momenteel zijn er nog veel overtredingen 
tegen Zone 30, maar ook vaak uit onwetendheid. Zone 30 moet 
veel zichtbaarder gemaakt worden en zich niet beperken tot 
kleine borden bij het betreden van het gebied. Dit kan door 
beschilderingen op de straat en andere visuele initiatieven die 

  Zone 30 in de kijker plaatsen.      

2 We begrijpen het advies, en zullen inzetten op het verder verbeteren en versterken van de signalisatie. Hoewel Het  quasi onmogelijk is 
in alle straten binnen de zone 30 vol met pictogrammen gaan zetten, zetten we hierop verder in, met verhoogde aandacht voor de 
grenzen van het zone 30-gebied. Ook de invalsassen  en drukkere straten in een zone 30-gebied worden bekeken en waar mogelijk 
wordt de signalisatie verbeterd.

2,80% 1,87% 7,48% 13,08% 73,83% 0,93%

74  We adviseren de Stad Gent om a elsysteem aan 
verkeerslichten te installeren en de verkeerslichten op de R40 
beter af te stellen. Dit om ervoor te zorgen dat er minder 
luchtvervuiling wordt veroorzaakt omdat meer auto's kunnen 

  doorrijden als het groen is.      

2 Het voorstel om aftelpalen te plaatsen is zeker interessant. We zullen dit voorleggen aan Agentschap Wegen en Verkeer, wegbeheerder 
van de R40. We vragen ook na of zij dit al op andere plaatsen in Vlaanderen implementeerden.  We focussen op eerste instantie op 
plaatsen waar de wachttijden voor voetgangers en fietsers lang is. Wel moeten we meegeven dat aftelsystemen vaak niet mogelijk zijn 
omdat de lengte van het groen verandert als het openbaar vervoer zich aanmeldt, en de aftelling dan in de war zou lopen.  Wat het 
afstellen van de verkeerslichten betreft, geven we wel graag mee dat zo goed als elk kruispunt op de R40 is in detail werd bestudeerd en 
ook aangepast nav. het circulatieplan, wat de doorstroming een stuk verbeterd heeft. We blijven dit uiteraard samen met AWV 
opvolgen.

0,93% 1,87% 6,54% 17,76% 69,16% 3,74%

75 We adviseren dat Stad Gent zorgt voor correcte en duidelijke 
verkeersignalisatie en de situatie ook verduidelijkt wordt via 
infrastructuur.

1 Dit is en blijft een aandachtspunt voor het beleid. In samenwerking met de Vlaamse Overheid wordt momenteel de globale signalisatie 
van en naar de stad herbekeken.

6,00% 4,00% 3,00% 6,00% 77,00% 4,00%

76 We adviseren dat de stad Gent duidelijker het circulatieplan 
aanduidt op de stadsring (naar analogie van stad Leuven). 

1 We volgen dit advies. De Stad Gent wil ook zelf een duidelijker aanduiding op de stadsring naar de verschillende sectoren uit het 
circulatieplan. Omdat de stadsring R40 een gewestweg is, zal hiervoor overleg gepleegd worden met het Vlaamse Gewest over de 
financiële en praktische modaliteiten.

5,00% 0,00% 7,00% 13,00% 68,00% 7,00%
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77 We adviseren dat signalisatie verduidelijkt wordt. 1 Iedereen heeft baat bij een zo duidelijk mogelijke signalisatie. De Stad Gent streeft naar een heldere en duidelijke signalisatie, zodat 
weggebruikers weten waar ze aan toe zijn. Wat de uitvoering van het circulatieplan betreft, is in de voorbereiding - binnen het wettelijk 
vastgelegde kader van de Wegcode - maximaal gestreefd naar een heldere verkeerstechnische vertaling van de gemaakte beleidskeuzes. 
Doordat de bestaande Wegcode nog niet is aangepast aan de fel geëvolueerde mobiliteitscontext van de afgelopen decennia, en 
doordat de Stad ook bewust heeft gekozen voor een gedifferentieerde aanpak, is een eenvoudige signalisatie niet altijd mogelijk 
gebleken. Sinds de invoering van het circulatieplan is wel nog continu verder gesleuteld aan een verduidelijking van de signalisatie en de 
ruimtelijke taal (onder meer met infoborden aan de grootste knippen, en een vereenvoudiging van verschillende onderborden in de 
voetgangersstraten). Een verdere verfijning blijft de ambitie, maar moet verlopen binnen de grenzen van de vigerende Wegcode, onder 
meer om een adequate handhaving mogelijk te maken. Zo zal de signalisatie vanaf de R4 en de R40 naar de sectoren in de binnenstad 
onder de loep worden genomen, en vice versa, vanuit het stadsharrt naar R40 en R4).

11,00% 0,00% 5,00% 8,00% 67,00% 11,00%

78 We adviseren om de lichten beter te synchroniseren aan de 
Dampoort en om de wegmarkeringen op en voor het rondpunt 
te herbekijken (is daar wet van de sterkste).
Is ook een algemeen advies.

1 Lichtenregelingen zijn altijd een zeer complex gegeven, waarbij constant afwegingen moeten worden gemaakt over de veiligheid en het 
comfort van voetgangers en fietsers, de doorstroming van het openbaar vervoer (lichtenbeïnvloeding) en de doorstroming en de veilige 
afwikkeling van het autoverkeer. Het advies van het Burgerkabinet wordt daarbij altijd als belangrijk aandachtspunt meegenomen. Ook 
in het overleg met AWV, die beheerder is van de lichten op gewestwegen, dus ook de stadsring, wordt dit meegenomen. Maar dat dit 
niet altijd evident is op grote, drukke kruispunten met veel fietsers en voetgangers, openbaar vervoer en druk autoverkeer zoals bij 
uitstek de Dampoort,zal duidelijk zijn. Op langere termijn wordt gewerkt aan een meer fundamentele oplossing van de Dampoortknoop. 
Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV, de wegbeheerder) was hoe dan ook van plan de signalisatie te optimaliseren. De stad vraagt 
aan AWV of het mogelijk is om de op dit kruispunt het gewenste gedrag duidelijker te maken met 'ribbelverf'.

13,00% 1,00% 4,00% 6,00% 59,00% 17,00%

79  We adviseren de Stad Gent om de knip aan de Bargiebrug te 
herevalueren om de economische situatie in de Bevrijdingslaan 

  te verbeteren.      

2 We stellen vast dat dit advies niet wordt gedragen door een meerderheid in het burgerkabinet.De knip aan de Bargiebrug behoort tot de 
fundamentele basisprincipes van het Circulatieplan. Deze ingreep, die absoluut noodzakelijk is om het doorgaande verkeer in de 
binnenstad te weren, kan niet ongedaan worden gemaakt zonder aan de basisfilosofie van het Circulatieplan te raken. Dit advies wordt 
meegenomen in de evaluatie van het circulatieplan.

23,36% 6,54% 12,15% 7,48% 40,19% 10,28%

80 Knip Bargiebrug weg! 1 We stellen vast dat dit advies niet wordt gedragen door een meerderheid in het burgerkabinet.De knip aan de Bargiebrug behoort tot de 
fundamentele basisprincipes van het Circulatieplan. Deze ingreep, die absoluut noodzakelijk is om het doorgaande verkeer in de 
binnenstad te weren, kan niet ongedaan worden gemaakt zonder aan de basisfilosofie van het Circulatieplan te raken. Dit advies wordt 
meegenomen in de evaluatie van het circulatieplan.

40,00% 5,00% 8,00% 3,00% 36,00% 8,00%

81 We adviseren om de Jules De Bruyckerdreef terug open te 
maken (gele blokken weg).

1 Dit advies wordt niet gedragen door een meerderheid van het burgerkabinet. De keuze om de Jules De Bruykerdreef af te sluiten  is een 
logisch gevolg van de scheiding tussen de verschillende sectoren in de binnenstad, met name in dit geval de sector Krook en de sector 
Portus Ganda. Dit terug toelaten betekent dat vanuit de sector Krook (dus ook een deel van het stadshart, vb. omgeving Kouter) een 
shortcut kan maken via Sint-Anna om vb. naar het oosten van de stad te rijden. Volgens de basisfilosofie van het plan moet dit gebeuren 
via de R40.

35,00% 0,00% 3,00% 1,00% 39,00% 21,00%

82 We adviseren dat circulatie Gebroeders Desmetstraat en 
Wondelgemstraat opnieuw bekeken wordt.

1 Dit advies wordt niet gedragen door een meerderheid van het burgerkabinet. De circulatie in de sector Rabot maakt, zoals in alle andere 
sectoren, deel uit van de evaluatie van het circulatieplan die voorzien is in het begin van 2018.

23,00% 0,00% 3,00% 5,00% 38,00% 32,00%

83 We adviseren om niet meer maar duidelijker te signaliseren wat 
een woonerf is omdat de term ‘Woonerf’ onvoldoende gekend is 
(max20/u en voetgangers voorrang.

1 Dit is een terechte bekommernis. In het stadsmagazine is specifiek een stukje opgenomen over woonerven, om duidelijker te maken wat 
daar is toegelaten. Deze vraag wordt meegenomen bij verdere communicatie-acties.
We hebben in het stadsmagazine een stukje opgenomen over woonerven, om duidelijker te maken wat daar is toegelaten. 

12,00% 3,00% 10,00% 9,00% 59,00% 7,00%

84 We adviseren dat Stad Gent bewonersparkeerplaatsen op het 
wegdek aanduidt. 

1 Het advies wordt niet gedragen door een meerderheid van het burgerkabinet. De Stad is echter wel bereid dit verder te onderzoeken en 
daarbij een inschatting te maken naar kostprijs in uitvoer en onderhoud.

24,00% 7,00% 13,00% 4,00% 43,00% 9,00%

85 We adviseren dat de stad Gent op plekken “voor plaatselijk 
verkeer” verkeersborden bij plaatst: “uitgezonderd fietsers en 
bewoners, aangelanden,…”

1 Dit advies wordt niet gedragen door een meerderheid van het burgerkabinet. Het is daarenboven zo dat art. 2.47 van de wegcode 
plaatselijk verkeer definieert: 
2.47. “Plaatselijk verkeer” of “plaatselijke bediening”: de voertuigen van de bewoners en hun bezoekers, de voertuigen voor levering 
inbegrepen, de voertuigen van geregelde diensten voor gemeenschappelijk vervoer, de voertuigen voor onderhoud en toezicht, 
wanneer de aard van hun opdracht dit rechtvaardigt, de prioritaire voertuigen bedoeld in artikel 37 en fietsers en ruiters.
Dus een extra bord ‘uitgezonderd fietsers’ voorzien zou dus het dubbel signaleren zijn van dezelfde uitzondering. Dit doen op bepaalde 
locaties zou daarenboven ook verwarring creëren over alle andere locaties, en dat zijn er wel wat, waar geen extra onderbord wordt 
voorzien.

34,00% 4,00% 1,00% 8,00% 32,00% 21,00%
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86 We adviseren de Stad Gent om de knip aan het 
Koophandelsplein te herevalueren om het uitgaand verkeer 
vlotter te laten verlopen.

2 We stellen vast dat dit advies niet wordt gedragen door een meerderheid in het burgerkabinet. Het autovrij gebied aan het 
Koophandelsplein behoort tot de fundamentele basisprincipes van het Circulatieplan. Deze ingreep, die absoluut noodzakelijk is om het 
doorgaande verkeer in de binnenstad te weren, kan niet ongedaan worden gemaakt zonder aan de basisfilosofie van het Circulatieplan 
te raken. Dit advies wordt meegenomen in de evaluatie van het circulatieplan.

20,56% 5,61% 13,08% 11,21% 34,58% 14,95%

Park & Ride
87  We adviseren de Stad Gent om meer parkings aan de rand van 

de stad te realiseren (voor pendelaars, scholieren, mensen die in 
de rand van Gent wonen, bezoekers) met een goede verbinding 
met het centrum via openbaar vervoer. Om zo te vermijden dat 
die wagens de R40 moeten nemen en om de parkeerdruk in de 

  stad te vermijden.      

2 Dit is een terechte vraag. Vandaar ook dat in het kader van de invoering van het circulatieplan op 3 april 2017,  reeds een groot aantal 
P+R-plaatsen werden 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 in het voorjaar van 2018 de bouw van parking 
Ledeberg, waarvan een deel van de parking ook zal 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.

3,74% 1,87% 5,61% 14,95% 71,96% 1,87%

88  We adviseren de Stad Gent om te investeren in een Park & Ride 
aan de afrit Gent-West, we adviseren het stadsbestuur om 
hierbij te overleggen met De Lijn om een ruimer openbaar 
vervoeraanbod aan de afrit en te bekijken welke de beste locatie 
kan zijn zodat ook de mensen van de rand en daarbuiten 
verzekerd zijn van een goede aansluiting met De Lijn naar het 

  stadscentrum.  TOELICHTING:  Vroeger kon men in Drongen 
parkeren in het centrum en dan de bus nemen, maar nu kan 
men in het centrum van Drongen maar 2 uur parkeren waardoor 

  een bezoek aan de stad moeillijker is.      

2 We nemen dit advies ter harte. Er bestaan momenteel plannen om ter hoogte van Alsberghe Van Oost op de Drongensesteenweg een 
P&R-parking te voorzien. De Lijn heeft daar een buslijn lopen die deze plaats om de 15 min. verbindt met de Korenmarkt. Verder 
onderzoeken we of er op de site van het Jan Palfijnziekenhuis een P&R kan worden geïnstalleerd. Een P+R ter hoogte van Gent-West ligt 
te ver van de stad en van de R4, die uiteindelijk een belangrijke feeder moet zijn voor een P+R.

0,93% 0,93% 9,35% 15,89% 70,09% 2,80%

89 We adviseren dat Stad Gent Park & Rides interessanter maakt 
(vb. financieel, P+R & De Lijn moet goedkoper zijn dan parkeren 
in de binnenstad). Eén ticket voor parkeren + openbaar vervoer.

1 Deze vraag is terecht. Als stad zijn wij reeds jaren vragende partij om te kunnen aansluiten op het RETIBO-systeem van De Lijn. De 
achterliggende idee is om mobiliteitsgedragingen te kunnen koppelen (bv parkeren en openbaar vervoer gebruiken) en daardoor een 
tarief op maat te kunnen uitwerken. Dit project heeft echter heel wat vertraging en blijkbaar is deze mogelijkheid geschrapt in de 
uitwerking van het project. Bovendien stellen we vast dat De Lijn vasthoudt aan zijn huidige tariefstructuur, waarbij gecombineerde 
ticketten niet gefaciliteerd worden.

6,00% 0,00% 7,00% 7,00% 79,00% 1,00%

90  We adviseren de Stad Gent om (versneld) werk te maken van de 
Park & Ride aan Alsbergen van Oost (Drongensesteenweg) 
omdat de noodzaak vanuit Gent West groot is. Heb hierbij 
aandacht dat er voldoende capaciteit gevrijwaard blijft voor 

  Gent West.  TOELICHTING:  Er is weinig keuze aan openbaar 
vervoer in Gent West en je raakt je auto er moeilijk kwijt (bv. 
Drongenplein). Een goede Park & Ride aan Alsbergen van Oost is 

  super interessant.      

2 We nemen dit advies ter harte. Er bestaan momenteel plannen om ter hoogte van Alsberghe Van Oost op de Drongensesteenweg een 
P&R-parking te voorzien. De Lijn heeft daar een buslijn lopen die deze plaats om de 15 min. verbindt met de Korenmarkt. Verder 
onderzoeken we of er op de site van het Jan Palfijnziekenhuis een P&R kan worden geïnstalleerd. 

2,80% 1,87% 12,15% 10,28% 62,62% 10,28%

91  We adviseren de Stad Gent om de Park & Rides veel beter aan 
te duiden.

2 We volgen dit advies. De stad wil haar P+R-locaties beter bewegwijzeren dan vandaag het geval is.  Hiervoor is een plan opgemaakt, 
waarin elke grote P+R (> 150 plaatsen) bewegwijzerd wordt vanaf het dichtbijgelegen knooppunt op de R4 of de autosnelweg.  De  
meeste bewegwijzering dient geplaatst te worden langs gewestwegen.  De stad is daarom in gesprek met AWV met het oog op de 
realisatie van dit bewegwijzeringsproject.

1,87% 0,00% 14,02% 16,82% 64,49% 2,80%

92  We adviseren de Stad Gent om een aantrekkelijk en handig 
combitarief (parkeren - openbaar vervoer, deelfiets, ...) op de 
Park & Rides te voorzien.

2 Het tariefbeleid bij het openbaar vervoer wordt niet door de stad bepaald maar door De Lijn en hun voogdijoverheid, de Vlaamse 
Regering. De stad zal wel blijvend bij De Lijn aandringen om dergelijke combinaties mogelijk te maken. 

3,74% 0,93% 6,54% 12,15% 74,77% 1,87%

93 We adviseren dat stad Gent externe 
communicatie/aanduidingen voorziet voor de P+R’s. 

1 We volgen dit advies. Het voorstel van bewegwijzering is conceptueel uitgewerkt, voor de praktische uitvoering overlegt de Stad met het 
Agentschap Wegen en Verkeer van het Vlaams Gewest. In de verdere ontwikkeling van het P+R-systeem zal de communicatie inderdaad 
een belangrijke rol spelen.

9,00% 3,00% 3,00% 7,00% 62,00% 16,00%

94 We adviseren dat de stad de dienstregeling van de Shuttlebus 
aan Weba-Decathlon aanpast aan het gebruik van de P&R.

1 Het gebruik van de nieuwe P+R Weba-Decathlon wordt gemonitord. Ook hiervan zal een evaluatie gebeuren. Als gevolg daarvan kan de 
dienstregeling indien nodig worden aangepast.

15,00% 0,00% 6,00% 14,00% 46,00% 19,00%
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95 We adviseren dat de stad Gent investeert in gratis P+R’s buiten 
de stad en in de rand van de stad en het systeem uitbreidt. 

1 In het 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 in het voorjaar van 2018 de bouw van parking Ledeberg, waarvan een deel van de parking ook zal 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.

7,00% 0,00% 5,00% 9,00% 74,00% 4,00%

96 Een abonnementsformule  voor fietsers aan P+R's zodat ze hun 
abonnement op verschillende plaatsen kunnen gebruiken (dus 
niet locatiegebonden).

1 Dit is een zeer zinvolle suggestie die we verder zullen onderzoeken. 14,00% 0,00% 9,00% 9,00% 57,00% 12,00%

97 We adviseren dat op de P+R’s er een combi ticket met openbaar 
vervoer aan goedkoper tarief komt.

1 De Lijn houdt vast aan zijn huidige tariefstructuur, waarbij bovendien de integratie van het parkeer- en tramticket niet wordt 
weerhouden, ondanks het feit dat de stad hiervoor al jaren vragende partij is.

7,00% 1,00% 4,00% 7,00% 74,00% 6,00%

98 We adviseren dat er meer P+R’s moeten komen, maar zonder 
druk te leggen op de buurt er rond, dus niet in woonbuurten.

1 De P+R's liggen meestal niet in woonbuurten. P+R in een woonbuurt heeft sowieso geen zin want de buurt kan zich daar komen 
parkeren. Dus overlast werkt eerder andersom. Verkeersintensiteiten zijn voorlopig niet van die aard dat ze woonbuurten tot last zijn. In 
het 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 in het voorjaar van 2018 de bouw van parking Ledeberg, waarvan een deel van de parking ook zal 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.

7,00% 4,00% 4,00% 7,00% 70,00% 7,00%

99 (We adviseren dat er meer P+R’s moeten komen, maar zonder 
druk te leggen op de buurt er rond, dus niet in woonbuurten.) En 
hierbij een onderscheid  maken in het soort gebruikers: 
dagbezoekers, kort parkeren (bv. studenten) en lang parkeren.

1 Dit is een zinvolle suggestie waarnaar al heel wat onderzoek werd uitgevoerd en ook advies gevraagd aan AGORIA (de federatie van de 
bedrijven van de Belgische technologische industrie). Toch is hiervoor voorlopig nog geen technisch sluitend systeem gevonden die het 
mogelijk maakt om een onderscheid te maken op vlak van type parkeerder, zonder natransport te kunnen dedecteren. Dit laatste is 
essentieel om een onderscheid te kunnen maken tussen gewone langparkeerders en P&R-gebruikers.

27,00% 4,00% 6,00% 4,00% 47,00% 11,00%

100  We adviseren de Stad Gent om crea eve maatregelen te 
nemen i.v.m. parkeren voor bezoekers aan Gent en shoppers, 
bv. door gratis parkeerbonnen of reductiebonnen voor parkeren 

  aan handelaars te verspreiden om meer bezoekers te krijgen.      

2 De verschillende tarieven, zowel voor straatparkeren als voor de ondergrondse parkings, hebben de ambitie om de parkeerdruk in de 
stad te beheersen en tegelijk de verkeersstromen die ermee gepaard gaan te beheersen. In die zin verkiezen we de parkeerbehoefte van 
langparkeerders (lang parkerende werknemers, studenten en bezoekers die langer blijven) minder te faciliteren in het stadscentrum. 
Daarom is een tariefzetting uitgewerkt, waarbij straatparkeren in de - kleine - kern duurder wordt. In de schillen daarrond worden de 
tarieven telkens minder duur. Voor de ondergrondse parkings geldt een gelijkaardige redenering, zij het dat parkeren in een parking 
steeds goedkoper is dan op straat. Voor diverse groepen, onder andere handelaars, zijn er mogelijkheden om parkeercheques ten 
behoeve van klanten in bulk en met korting aan te kopen bij het Mobiliteitsbedrijf. We nemen dit advies mee in de evaluatie van het 
Parkeerplan

18,69% 13,08% 12,15% 14,02% 41,12% 0,93%

101  We adviseren de Stad Gent om de parkeertarieven 
ondergronds zeer drastisch te verlagen voor bezoekers aan Gent 

  en shoppers om meer bezoekers te krijgen.      

2 De parkeertarieven zijn een weloverwogen onderdeel van het globale Parkeerplan 2020. Het basisuitgangspunt hierbij is de keuze voor 
een sturend beleid. hierin zit het principe verwerkt van verschillende parkeergordels, die goedkoper worden naarmate men verder van 
het centrum weg parkeert. Ook ondergronds parkeren is opgebouwd in 4 gordels, nl de rotatieparkings, de gemengde parkings, parking 
St-Pietersplein en Tolhuis, en de P&R-parkings. De tarieven in de ondergrondse parkings zijn gestegen, maar dan vnl. voor langer 
parkeren. De tabel met de tariefaanpassingen is te vinden als bijlage.

20,56% 14,95% 8,41% 10,28% 44,86% 0,93%

102  We adviseren de Stad Gent om parkeertarieven vanaf 19u tot 9u 
drastisch te verlagen om de horeca terug te doen opleven.  
  TOELICHTING:  Door de parkeertarieven 's avonds te verlagen, 
gaan meer mensen naar de stad komen en gaat de horeca 
heropleven. 6€/dag, zoals in de Slachthuisstraat is een haalbaar 

  bedrag.      

2 De tarieven 's avonds, tussen 19 en 7 uur, zijn verlaagd in de stedelijke parkings, tot 1€ per uur, met een maximum van 4€. 13,08% 6,54% 6,54% 15,89% 57,94% 0,00%
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103  We adviseren de Stad Gent om goedkopere parkeertarieven 
tijdens de daluren te hanteren (ondergronds, bovengronds is dit 
al zo).

2 In de ondergrondse parkings worden 's avonds (tussen 19u en 7u) en op zon- en feestdagen nu al goedkope tarieven gehanteerd. 
Overdag zijn er geen dalmomenten op vlak van parkeren, dus heeft het ook geen zin om goedkopere tarieven overdag te hanteren.

14,02% 5,61% 4,67% 16,82% 57,01% 1,87%

104 We adviseren dat er gratis parkeertickets komen voor het 
bezoek van de bewoners. Dit om sociaal isolement tegen te 
gaan.

1 De stad Gent nam recent al een beslissing in die richting. Elke domicilie in de parkeerzones rood en oranje - grosso modo alles binnen de 
R40, behalve de Brugse Poort en het Rabot - krijgt twaalf digitale bezoekerstickets. Die zullen geldig zijn voor een hele avond, vanaf 19 
uur. Drie uur parkeren op straat in zone rood kost nu bijvoorbeeld 4,50 euro. 
Dit wordt momenteel uitgewerkt.

16,00% 4,00% 6,00% 16,00% 51,00% 7,00%

105  We adviseren de Stad Gent om te voorzien in kort-
parkeerfaciliteiten voor toeristenbussen in het stadscentrum 
zodat de doorstroming van het openbaar vervoer in het 
stadscentrum niet gehinderd wordt, bv. Sint-Jacobs.  
  TOELICHTING:  Heraanleg Sint-Jacobs is een studie, misschien 
van de gelegenheid gebruik maken voor de aanleg van een Kiss 

  and Ride voor toeristenbus.      

2 Het klopt dat autocars steeds vaker voor hinder zorgen in de binnenstad.  Autobussen proberen hun klanten immers zo dicht mogelijk bij 
het centrum af te zetten.  De straten van centrum Gent zijn echter niet voorzien op grote autobussen. 
De stad onderzoekt momenteel meerdere nieuwe pistes om de overlast van autocars in het centrum in te dijken. Wanneer die visie 
voldoende is uitgewerkt, zal hierover overleg worden gepleegd met de sector.

7,48% 12,15% 11,21% 19,63% 42,99% 6,54%

106 Parkeerplaatsen voorzien in het autovrij gebied voor specifieke 
categorieën (bv minder validen, zorgverstrekkers,…).

1 Op dit advies kunnen we niet ingaan. De vraag naar parkeerplaatsen komt van specifieke doelgroepen zoals zorgverstrekkers, minder 
mobiele personen of mensen die een werk moeten uitvoeren. Wanneer we voor hen parkeerplaatsen voorzien, dan moeten we kunnen 
garanderen dat ze bij aankomst ook vrij zullen zijn. Met de huidige middelen kunnen we dat niet. Ook een bewoner of leverancier zal 
immers geneigd zijn er 'even' gebruik van te maken. Daarnaast is het moeilijk te motiveren waarom er voor bepaalde doelgroepen wel 
en voor andere geen plaatsen worden voorzien. Als laatste argument geven we aan dat het bestaan van parkeerplaatsen in een autovrij 
gebied volstaat om (vergund) verkeer aan te trekken. Momenteel is er geen verkeer in de autovrije gebieden dat op zoek is naar een 
parkeerplaats zoals in de rest van de binnenstad, en dat willen we zo houden. 

21,00% 2,00% 6,00% 12,00% 52,00% 5,00%

107 We adviseren dat Stad Gent kluizen voorziet op de verschillende 
P+R’s. 

1 Dit advies wordt niet gedragen door een meerderheid van het burgerkabinet.
 Op dit ogenblik staan er geen plannen op stapel om op de P+R’s kluizen voor particulier gebruik te installeren.
Naast de kostprijs en het feit dat de bezetting op de P+R’s nog wat moet groeien en het gebruik dus sowieso beperkt zal zijn, mag ook 
het aspect van de exploitatie van kluizen op plaatsen, waar de sociale controle buiten de normale gebruiksperiodes van P+R (van 20u tot 
6u) eerder beperkt is, niet worden onderschat.
Ook dit is een reden om voorzichtig en dus afwachtend om te gaan met dit systeem.

36,00% 0,00% 5,00% 8,00% 37,00% 14,00%

108 We adviseren dat er meer bewonersparkeerplaatsen komen op 
de invalswegen (naar ondergrondse parkings) en zijstraten.

1 Dit advies wordt niet gedragen door een meerderheid van het burgerkabinet. Beleidsvraag meenemen in evaluatie p-plan. De evaluatie 
parkeerplan voor het gebied binnen de R40 is pas voorzien voor begin 2018. 

28,00% 1,00% 13,00% 3,00% 36,00% 18,00%

Openbaar vervoer
109  We adviseren de Stad Gent om een grootschalig 

laadpalennetwerk uit te rollen om de aanschaf van elektrische 
  wagens te s muleren.      

2 Dit is een terecht advies en hier wordt momenteel ook werk van gemaakt. In 2016 kreeg de distributienetbeheerder van de Vlaamse 
overheid een openbare dienstverplichting om een basisnetwerk van publieke laadpalen in te richten. Zij schreven hiervoor een bestek 
uit waarin steden en gemeenten konden instappen. Stad Gent maakte hiervan gebruik. Zo zullen er eind 2017 56 publieke laadpalen in 
Gent staan en eind 2020 minimaal 163. 

10,28% 10,28% 21,50% 19,63% 38,32% 0,00%

110  We adviseren de Stad Gent om duurzame alterna even (bv. 
deeltaxi's, fietstaxi's, elektrische deelfietsen/deelwagens...) voor 
verplaatsingen binnen groot Gent actief te stimuleren en te 
ondersteunen om zo mensen te verleiden tot 
gedragsverandering.

2 We gaan hier in de toekomst zeker verder werk van maken. Het beleid van de Stad in het algemeen is sowieso om duurzame 
alternatieven te promoten. In het geval van autodeelsystemen vb. is dat al heel duidelijk merkbaar. De Stad Gent heeft ook een 
subsidiereglement voor duurzame mobiliteit, waarbij er subsidies gegeven worden voor de aankoop van elektrische taxi's en elektrische 
deelwagens. Dit beleid zal in de toekomst worden verdergezet.

7,48% 0,93% 9,35% 19,63% 61,68% 0,93%

111  We adviseren de Stad Gent om, samen met Waterwegen en 
Zeekanaal, een plan van aanpak te concretiseren om het vervoer 
op water voor kleine trajecten in het stadscentrum mogelijk en 
aantrekkelijk te maken (bv. aanmeren, slimme combinaties met 

  fietskoerier).        

2 Dit is een logische en zinvolle suggestie waarbij we graag meegeven dat dit verder onderzoeken. Het Mobiliteitsbedrijf onderzocht in 
2016 in een eerste haalbaarheidstoets de potenties van personenvervoer te water als mogelijke mobiliteitsoplossing. Vnl. omwille van 
de zeer lage snelheden van transport te water (nog los van op- en afstaptijden) en het feit dat er verschillende waterniveau's zijn (dus 
met sluizen) was de conclusie van deze oefening dat transport te water minder geschikt is om een oplossing kan bieden voor het 
functioneel verkeer. We bekijken of vervoer te water voor bepaalde niches een deel van de oplossing kan zijn. Voor wat betreft het 
vervoer van goederen over het water zal het stadsdistributieplatform GentLevert, samen met de Vlaamse Waterweg, onderzoeken voor 
welke goederenstromen dit opportuun kan zijn, en onder welke voorwaarden. Er zijn reeds enkele goede voorbeelden van vervoer van 
bouwmaterialen over het water. Ook een watergebonden stadsdistributiecentrum in het zuiden van de stad staat op de agenda. Gezien 
de meeste bedrijven en handelszaken niet direct aan het water gelegen zijn, zal bijgevolg het vraagstuk van overslagplaatsen (kades) 
moeten worden bekeken.

4,67% 5,61% 17,76% 14,95% 53,27% 3,74%
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112 We adviseren dat de Stad de discussie opent voor het creëren 
van intercommunaal openbaar vervoer, zoals in de jaren 60-70-
80 en zoals het nog steeds bestaat in het Brussels gewest.

1 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. 

14,00% 2,00% 5,00% 9,00% 66,00% 5,00%

113  We adviseren de Stad Gent om, via de vervoersregioraad, de 
Gentse binnenring (R40) en de centrale punten van de Gentse 
deelgemeenten onderling te verbinden door openbaar vervoer, 
dat voldoende performant is en met voldoende frequentie. 

2 et stadsbestuur wil een openbaar vervoersorganisatie die ambitieus is, op een regionaal niveau georganiseerd is en actief inspeelt op 
nieuwe ontwikkelingen en noden. De stad wil direct zeggenschap in deze organisatie. Het stadsbestuur ijvert nog steeds de uitbouw van 
een dubbele cirkellijn, met trams langsheen het tracé van de R40 en met bussen die de kernen van de deelgemeenten verbinden.

0,00% 1,87% 4,67% 19,63% 70,09% 3,74%

114  We adviseren de Stad Gent om zo snel mogelijk voldoende 
hubs te installeren waar verschillende vervoersmiddelen en -
mogelijkheden worden aangeboden (bijvoorbeeld deelfietsen - 
maar niet het huidige model - Park & Ride met shuttles, taxi's, 

  autodelen, ...).      

2 We nemen dit advies zeker verder ter harte maar wensen mee te geven dat er reeds een aantal van deze transferpunten werden 
ingericht. Er wordt de volgende jaren er aan verder gewerkt. Op een aantal punten zijn er deelfietsen en komen er ook beveiligde 
fietsenstallingen. Taxi's kunnen steeds besteld worden op een dergelijk punt. De stad heeft aan de WEBA zelf een shuttle voorzien. 

2,80% 1,87% 14,02% 23,36% 53,27% 4,67%

115  We adviseren de Stad Gent om, net als bij andere steden (bv. 
Antwerpen), aan te dringen bij De Lijn om het budget te 
verhogen, en om de uitbreiding én de exploitatie van het 
openbaar vervoer in verhouding te brengen met het potentieel 

  en het aantal inwoners.      

2 Een zeer terechte vraag. De stad heeft de laatste jaren quasi onophoudelijk gevraagd naar bv. nieuwe traminvesteringen. Dit leidde 
echter niet tot een duidelijke vooruitgang in de vertramming van bv. lijn 7. De Lijn zit bovendien qua exploitatie in besparingsmodus en 
vragen over extra openbaar vervoer worden afgeketst met dit argument. Binnen de vervoersregioraad zal de stad ook proberen een 
aantal zaken hierover aan te kaarten.  

0,00% 1,87% 6,54% 12,15% 76,64% 2,80%

116  We adviseren de Stad Gent om, via de vervoerregioraad aan te 
dringen bij De Lijn, om werk te maken van een betrouwbaar, 
betaalbaar (dus aangepast voor de doelgroepen van onze 
hedendaagse samenleving), performant en transparant 
ticketsysteem.

2 Het is de bedoeling dat de vervoersregioraad van start gaat in de loop van 2018. De stad zal dit orgaan - binnen de grenzen van de 
bevoegdheid van die raad - gebruiken om een aantal zaken qua openbaar vervoer aan te kaarten. Deze vraag behoort echter niet echt  
tot de bevoegdheden van de vervoersregioraad. 

1,87% 1,87% 9,35% 13,08% 71,03% 2,80%

117  We adviseren de Stad Gent om een voortrekkersrol te spelen in 
de vervoersregio Gent om het mobiliteitsaanbod ook 

 bovenlokaal op elkaar afgestemd te krijgen.  TOELICHTING:  
 Dit is het middel bij uitstek om aanzuigend autoverkeer af te 
remmen. Verwevenheid lokaal-bovenlokaal. Afstemming is 

  belangrijk.      

2 Het is de bedoeling dat de vervoersregioraad van start gaat in de loop van 2018. De stad zal dit orgaan - binnen de grenzen van de 
bevoegdheid van die raad - gebruiken om een aantal zaken qua openbaar vervoer aan te kaarten. Deze vraag wordt meegenomen.

0,93% 0,93% 15,89% 15,89% 58,88% 7,48%

118 We adviseren om een stadsregionale samenwerking op te 
starten om een eisenpakket te bundelen voor De Lijn en voor 
AWV.

1 Het stadsbestuur wil een openbaar vervoersorganisatie die ambitieus is, op een regionaal niveau georganiseerd is en actief inspeelt op 
nieuwe ontwikkelingen en noden. De stad wil direct zeggenschap in deze organisatie. 
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. 

9,00% 0,00% 9,00% 3,00% 78,00% 8,00%

119  We adviseren de Stad Gent om in dialoog te gaan met grote 
bedrijven/werkgevers én de werknemersorganisaties op het 
grondgebied Gent om vormen van meer collectief en duurzaam 
personenvervoer te organiseren en zo de leemtes in het aanbod 
aan openbaar vervoer in te vullen.

2 De stad Gent is in dialoog met vele grote bedrijven. De consulent bedrijfsvervoerplannen van de Stad werkt  samen met kleine en grote 
bedrijven, overal in de Stad, om hun mobiliteitsprofiel te verduurzamen. Bij deze gesprekken komt collectief vervoer aan bod. Wat 
collectief vervoer op maat voor bedrijven betreft, blijven we aan dringen bij De Lijn om hun verantwoordlijkheid te nemen. Op korte 
termijn zal De Stad Gent een belangrijke rol in de coördinatie van de hiaten op vlak van woon-werkvervoer nemen. In de zuidelijke 
mozaïek zal een mobiliteitscoördinatiecentrum (MCC) opgestart worden. Eén van de taken van het MCC zal eruit bestaan collectief 
vervoer te organiseren voor de bedrijventerreinen in de zuidelijke rand van Gent. Samen met de bedrijven zal Stad Gent bijdragen aan 
de financieren van dit collectief vervoer. We blijven er echter op wijzen dat dit eigenlijk een Vlaamse verantwoordelijk is. Verder 
bekijken we in hoogdynamische economische zones welke nog bijkomende oplossingsrichtingen er zijn.

4,67% 3,74% 5,61% 17,76% 66,36% 1,87%

120  We adviseren de Stad Gent om in aanvulling van het aanbod 
van De Lijn te investeren in flexibel laat-avondvervoer om de 
reiziger de kans te geven om deel te nemen aan laat-
avondevenementen, bv. een abonnement op taxi's voor 
inwoners van Gent (enkel 's avonds), bv. combi-ticket cinema-

  bus-taxi.      

2 Dit is een zeer waardevolle suggestie die we opnieuw willen onderzoeken. We houden echter rekening met het feit dat er in het 
verleden al pogingen zijn geweest om een zogenaamd TOV-biljet (taxi-openbaar vervoer) te lanceren. Dit bleek vroeger geen succes te 
zijn. We gaan dus na wat er in het verleden fout liep, en hoe we daar aan kunnen verhelpen. 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.

1,87% 2,80% 5,61% 16,82% 71,96% 0,93%
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121 We adviseren dat de stad de bereikbaarheid van handelaars 
vergroot door zelf de leemtes in het openbaar vervoer op te 
vullen. 

1 Dit advies wordt niet gedragen door een meerderheid van het burgerkabinet. In principe is het organiseren van het openbaar vervoer 
een aangelegenheid van de Vlaamse Overheid, via De Lijn… De Lijn heeft dus als opdracht te zorgen voor een performant openbaar 
vervoer in de stad. Omdat De Lijn hierin tekort schiet, door constante besparingen die opgelegd worden door de Vlaamse Overheid, 
neemt de stad zelf het initiatief om vb. de wandelbus, P+RWandelbus, P+R, gratis openbaar vervoer op koopzondagen,... te financieren. 
Dit ten behoeve van de bereikbaarheid van het commerciële hart van de stad.

28,00% 11,00% 13,00% 9,00% 35,00% 4,00%

Communicatie
122 We adviseren om niet meer maar duidelijker te signaliseren wat 

een woonerf is omdat de term ‘Woonerf’ onvoldoende gekend is 
(max20/u en voetgangers voorrang.

1 Dit is een terechte bekommernis. In het stadsmagazine is specifiek een stukje opgenomen over woonerven, om duidelijker te maken wat 
daar is toegelaten. Deze vraag wordt meegenomen bij verdere communicatie-acties.
We hebben in het stadsmagazine een stukje opgenomen over woonerven, om duidelijker te maken wat daar is toegelaten. 

12,00% 3,00% 10,00% 9,00% 59,00% 7,00%

123  We adviseren de Stad Gent om duidelijker te communiceren 
over de goede bereikbaarheid van de stad, zelfs met de auto, 

  voor mensen van buiten Gent.      

2 De stad besliste onlangs  om de campagne Schakel Slim een vervolg te geven. Waar die campagne in een eerste fase vooral de focus 
legde op keuzes maken qua vervoerswijze, komt daar nu expliciet de doelstelling bij om bereikbaarheid van de stad te benadrukken om 
de perceptie van moeilijke bereikbaarheid te ontkrachten. Ook vanuit PUUR GENT worden in dit opzicht acties ondernomen en worden 
hiervoor budgetten vrij gemaakt (2018-2019 - 300.000€) vb. tijdens de eindejaarsperiode : Algemene boodschap: elke eerste zondag is 
koopzondag in Gent, De Lijn (tram/bus) is gratis. Enerzijds wordt Shop-op-Zondag, 3 december gepromoot via advertentie in De Zondag, 
infoborden van Clear Channel in regio Gent, spot op AVS en Social Media. Daarnaast worden alle koopzondagen tijdens de 
eindejaarsperiode (3, 10, 17, 24, 31/12 en 7/01) gepromoot via een aparte campagne: promopakket verdeeld onder Gentse handelaars, 
infoborden en  schuilhuisjes Clear Channel regio Gent, flankstickers op bussen/tram De Lijn regio Gent, reclamespot Kinepolis 
Gent/Kortrijk/Brugge/Sint-Niklaas, advertentie Libelle (x2) en Weekend Knack, opname in artikel Stadsmagazine, opname in 
stadsinfopagina Deze Week, persbericht via Dienst Communicatie, Social Media. Ook de handelaars sturen 3.000 postkaartjes naar 
klanten in de rand van Gent.

0,93% 0,00% 13,08% 14,95% 70,09% 0,93%

124 We adviseren om mee te delen welke apps en gps-systemen 
kunnen gebruikt worden die aangepast zijn aan het 
Circulatieplan.

1 Dit advies werd ter harte genomen. Recent is er een pagina hierover aangemaakt na het offline gaan de tijdelijke routeplanner "van A 
naar B":  https://stad.gent/mobiliteit-openbare-werken/mobiliteit/met-de-auto-moto/digitale-routeplanners. Daarop is alle recente 
informatie te vinden over welke routeplanners aangepast zijn aan het circulatieplan.    

4,00% 1,00% 11,00% 8,00% 74,00% 0,00%

125 We adviseren om na te denken over een systeem waarbij 
bezoekers real time info krijgen over de bereikbaarheid en de 
toegankelijkheid van de stad.

1 Dit is een terechte vraag. Het Mobiliteitsbedrijf richt een verkeerscentrum op. Dat verzamelt een hoop gegevens over mobiliteit zoals 
reistijden, bezetting parkeergarages, treinvertragingen, files, ongevallen, ... Momenteel worden deze gegevens al automatisch verwerkt 
en uitgestuurd via Twitter - @verkeergent en via ‘open data’ op http://data.stad.gent. Het is de bedoeling dat er in januari 2018  een 
dashboard komt waar iedereen deze data real-time kan raadplegen en een zicht krijgen op hoe het momenteel gesteld is met 
verschillende vervoersmiddelen.

9,00% 5,00% 11,00% 8,00% 74,00% 1,00%

126 We adviseren om te investeren in betere parkeerbegeleiding 
(naar parkings en Park & Rides) via borden op de invalswegen en 
via apps.

1 We nemen dit advies ter harte. Tegen eind dit jaar worden op de grotere P+R's tellussen voorzien die hun data kunnen doorsturen om 
openbaar te stellen. Er zal ook bewegwijzering komen vanop het hoger wegennet naar de P+R met hogere capaciteit dan 150 plaatsen. 
Verder zal er ook bewegwijzering komen vanuit de parkings naar de stadring

2,00% 5,00% 5,00% 14,00% 72,00% 3,00%

127 We adviseren dat de stad meer communiceert over initiatieven 
die het bezoekers gemakkelijker maken. Hierbij dient rekening 
gehouden te worden met verschillende doelgroepen en meer 
specifiek met niet-internetgebruikers.

1 Dit is inderdaad de bedoeling. Zowel vanuit het Mobiliteitsbedrijf als vanuit PUUR GENT worden daartoe in de komende weken, maar 
ook de daaropvolgende maanden nieuwe acties ondernomen. 

11,00% 2,00% 9,00% 10,00% 65,00% 2,00%

128  We adviseren de Stad Gent om bij GPS providers aan te dringen 
om steeds de actuele data op te nemen in hun systemen om 

  nu eloze ri en (en frustra e) te vermijden.      

2 Deze vraag werd vanuit de Stad Gent al van voor  de uitrol van het circulatieplan ter harte werd genomen. De Stad heeft  lang voor de 
invoering van het circulatieplan heel erg op aangedrongen bij verschillende GPS leveranciers om hun kaarten aan te passen, en hen het 
nodige kaartmateriaal bezorgd. Zij voeren de aanpassingen echter pas in wanneer de situatie op het terrein aangepast is, en afhankelijk 
van het systeem worden de aanpassingen pas in het navigatiesysteem na meer dan een half jaar.
De stad stelt haar kaarten steeds ter beschikking van navigatiesystemen, en nodigt inwoners en bezoekers uit fouten in de systemen die 
ze gebruiken te melden aan de leverancier. We maakten hiervoor het volgende lijstje: https://stad.gent/mobiliteit-openbare-
werken/mobiliteit/met-de-auto-moto/digitale-routeplanners. De stad Gent beseft dat dit belangrijk is, en blijft bij de GPS-providers 
aandringen op een goede opvolging.

0,93% 1,87% 6,54% 13,08% 74,77% 2,80%

129  We adviseren de Stad Gent om de mogelijkheid te 
onderzoeken om een parkeerinformatiesysteem in te voeren om 
vrije parkeerplekken op openbare weg én in ondergrondse 
parkeergarages te helpen vinden om nutteloze ritten (en 

  frustra e) te vermijden.      

2 Een dergelijk systeem bestaat al voor de ondergrondse parkings. De Stad Gent heeft immers een verkeersgeleidingssysteem om 
plaatsen in ondergrondse garages aan te duiden, dit systeem werd aangepast aan het circulatieplan. Hiermee kunnen bezoekers van de 
stad snel een vrije plaats kunnen vinden zonder nodeloze verplaatsingen. Een dergelijk systeem voor bovengrondse plaatsen is niet 
evident en eigenlijk ook niet wenselijk. We willen immers geen extra verkeer aanzuigen naar woonstraten. Dit staat dan ook momenteel 
ook niet op de planning.  We nodigen bezoekers aan Gent uit om van de verschillende P+R-terreinen gebruik te maken, waarvoor een 
bewegwijzering vanuit het hoger wegennet zal worden uitgewerkt.

0,93% 7,48% 11,21% 22,43% 55,14% 2,80%
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130  We adviseren de Stad Gent om een Mobiliteitswinkel te 
organiseren waar echt iedereen terecht kan voor vragen inzake 

  mobiliteit.      

2 We begrijpen de nood aan informatie. De stad werkt o.a. aan een systeem waarbij alle mobiliteitsinfo digitaal wordt aangeboden. Het 
gaat over een experimenteel en innovatief project om verkeersinformatie aan te bieden, dus niet de ‘producten’ van het 
Mobiliteitsbedrijf. Ook kunnen burgers ook terecht aan de balie van het mobiliteitsbedrijf aan de Sint-Michielsparking. Verder kunnen 
burgers met hun vragen over mobiliteit steeds terecht bij de Mobiliteitslijn (09 210 10 30). In het kader van de centralisatie van de 
informatiediensten van de Stad Gent worden deze diensten gecentraliseerd in het Gentinfopunt aan de Zuid. De toekomstvisie is dat ook 
de diensten van het Mobiliteitsbedrijf hierin meegenomen worden. 

6,54% 4,67% 14,95% 14,95% 52,34% 6,54%

131  We adviseren de Stad Gent om via de vervoersregioraad De Lijn 
te vragen om de communicatie aan de haltes te verbeteren: dit 
is zowel de reisroutes volledig te afficheren, als de reële 
aankomsttijden aan te geven. Ook tijdelijke communicatie zoals 
stakingen en omleiding moeten duidelijk aan elke halte 

  raadpleegbaar zijn.      

2 Het is de bedoeling dat de vervoersregioraad van start gaat in de loop van 2018. De stad zal dit orgaan - binnen de grenzen van de 
bevoegdheid van die raad - gebruiken om een aantal zaken qua openbaar vervoer aan te kaarten. Deze vraag  wordt meegenomen, zij 
het dat De Lijn uniforme halte-informatie aanbiedt over geheel Vlaanderen; deze materie is dus niet specifiek gebonden aan één 
vervoersregio. 

1,87% 0,00% 9,35% 11,21% 77,57% 0,00%

132 We adviseren om een campagne te voeren die zoveel mogelijk 
doelgroepen tezelfdertijd te bereikt:
- pictogrammen gebruiken om taalproblematiek te overstijgen 
- wel nog aparte aanpak voor doven (gebarentaal) en blinden 
(babbelfilmpjes) 

1 We delen deze bezorgdheid. We nemen de suggestie voor pictogrammen op bij de uitwerking van alle volgende campagnes. We blijven 
daarnaast ook aandacht hebben voor doven, met oa dovenfilmpjes. Daarnaast zetten we meer in op visuele informatie waar mogelijk.

9,00% 6,00% 11,00% 18,00% 49,00% 7,00%

133 We adviseren dat de stad blijft communiceren over het 
Circulatieplan (algemeen, veranderingen, vergunningen,…) naar 
en voor zowel Gentenaars als niet-Gentenaars en dit op 
verschillende manieren (vb. Wijze Gazet, stadsmagazine, sociale 
media, website up-to-date: handig-naar-Gent.be en dit bekend 
maken via bv. nationale radiospots).

1 We nemen dit advies ter harte. De Stad monitort vb. wat de meest gezochte informatie is en wat de meest gestelde vragen zijn, op basis 
daarvan blijven we communiceren. We hebben de website geherstructureerd op basis van de meest gezochte informatie, nl. parkeren 
en vergunningen. Daarnaast verspreiden we folders "met de auto naar gent: waar parkeren" en verspreiden we gericht 
facebookadvertenties bij grote evenementen om bezoekers te informeren over de bereikbaarheid van de stad. We communiceren niet 
meer met de term "circulatieplan" omdat het niet langer een plan is. 
We voeren campagne met gerichte bereikbaarheidsinfo, gekoppeld aan evenementen. Daarvoor zetten we FB-advertenties in voor 
specifieke doelgroepen. We hebben daarnaast voor de minder digitaal vaardige personen een folder  verspreid met informatie over hoe 
Gent bereikbaar is met de auto en waar je kunt parkeren. Specifiek over het circulatieplan communiceren we niet meer, omdat het plan 
nu de realiteit is op straat. In augustus heeft Google Maps ook nog een aantal wijzigingen opgenomen in hun routeplanner. Op de 
website werden alle pagina's over ondergronds parkeren geupdated met een juiste wegbeschrijving en een plan. 

6,00% 1,00% 6,00% 15,00% 73,00% 0,00%

134 We adviseren dat Gent een website creërt die een one-stop-
shop is, één plaats waar alle informatie te vinden is rond 
bereikbaarheid.

1 Hier wordt momenteel al aan gewerkt. Die 'one-stop-shop' is  op dit moment stad.gent/mobiliteit. We blijven die verder uitbouwen om 
te voldoen aan alle nieuwe wensen. Laatste toevoegingen: wegbeschrijvingen naar de ondergrondse parkings. 
We onderzoeken hoe we meer in die richting kunnen evolueren, rekening houdend met het feit dat we nooit de bestaande 
routeplanners kunnen overtreffen. Die geven intussen ook routeadvies op maat (te voet, per fiets, auto, OV), gebaseerd op afstand en 
verkeerssituatie. 

14,00% 2,00% 11,00% 6,00% 65,00% 2,00%

135  We adviseren de Stad Gent om meer in te ze en op gerichte 
communicatie naar toeristen, zodat deze hun weg vinden naar 
de hotels en toeristische trekpleisters. Door: meertaligheid in 
bewegwijzering en andere aanduidingen, pro-actieve informatie 
vanuit de Stad naar de Dienst Toerisme en/of gericht naar de 
horeca (zodat zij deze info gewoon maar moeten knippen & 
plakken en/of folders die de Stad aanlevert, kunnen aanbieden).

2 Het Mobiliteitsbedrijf en de dienst Toerisme werken samen aan een betere informatiedoorstroom over mobiliteitsoplossingen naar de 
toeristische sector. Zo wordt er momenteel een nieuwe website uitgewerkt die hiervoor aandacht zal hebben.

6,54% 6,54% 12,15% 20,56% 51,40% 2,80%
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136  We adviseren de Stad Gent om een doelgroepgerichte 
communicatie te voeren naar mensen met een beperking, zodat 
zij ook goed op de hoogte zijn van het aanbod. Concreet: in 
verband met bewonersbezoek (parkeren) in het 
voetgangersgebied.

2 We delen deze bezorgdheid, en voeren zoveel mogelijk doelgroepgerichte communicatie. Er is in aanloop naar de uitrol van het 
circulatieplan overleg geweest met de adviesraad voor personen met een beperking. Verder is de dienst Welzijn nauw betrokken bij de 
uitwerking van het circulatieplan en de communicatie errond. De informatie hierover is voor mensen met een beperking exact dezelfde 
als voor alle anderen: het is niet mogelijk en wenselijk om te parkeren in het autovrij gebied. Wel voorziet het vergunningenbeleid een 
verruimde toegang voor mensen met een handicap, zowel privaat vervoer als georganiseerd. Zie hiervoor de website van het 
Circulatieplan. 
• Hierover is er doelgerichte communicatie geweest naar organisaties die werken met mensen met een handicap (onder andere de 
Stedelijke Adviesraad voor personen met een handicap). 
• Een veelgestelde vragenpagina werd gecreëerd voor mensen met een beperking: https://stad.gent/mobiliteitsplan/welzijn
• Daarnaast is er werk gemaakt van de vertaling van informatieve filmpjes naar Vlaamse Gebarentaal
Na invoer op 3 april werd naar één specifieke doelgroep (de senioren) in het autovrij gebied een brief gestuurd voor extra 
ondersteuning. Niet naar mensen met een beperking. Daar hebben we trouwens ook geen adressenlijsten van (ook niet bij 
burgerzaken).
Verder werkt de Dienst Welzijn een folder uit over alle mogelijke voordelen qua vervoer voor minder mobielen.

2,80% 2,80% 15,89% 21,50% 51,40% 5,61%

137  We adviseren de Stad Gent om nog meer en gericht in te ze en 
op de niet-digitale informatiekanalen, zodat ook 'digibeten' op 
de hoogte zijn.

2 Dit is een terechte bekommernis. Bij elke communicatiecampagne zorgen we ervoor dat de communicatie zowel voor digitaal actieven 
als digitaal minder actieve burgers beschikbaar is. We kiezen daarbij telkens voor de meest geschikte communicatiekanalen in functie 
van de groep mensen die we willen bereiken. Voor de Wandelbus was dat bijvoorbeeld met flyers en video op de schermen op plekken 
waar de doelgroep vaak komt (ontmoetingscentra, wijkgezondheidscentra, OCMW, enz.) We kiezen er (in tegenstelling tot andere 
steden) ook consequent voor om bewonersinformatie per brief te verspreiden. 

3,74% 2,80% 14,02% 23,36% 51,40% 4,67%

138 Meer duidelijke, concrete en gestructureerde communicatie via 
alle mogelijke kanalen (stewards, brochures, internet,…). 

1 De stad besliste onlangs  om de campagne Schakel Slim een vervolg te geven. Waar die campagne in een eerste fase vooral de focus 
legde op keuzes maken qua vervoerswijze, komt daar nu expliciet de doelstelling bij om bereikbaarheid van de stad te benadrukken om 
de perceptie van moeilijke bereikbaarheid te ontkrachten. Ook vanuit PUUR GENT worden in dit opzicht acties ondernomen en worden 
hiervoor budgetten vrij gemaakt (2018-2019 - 300.000€) vb. tijdens de eindejaarsperiode : Algemene boodschap: elke eerste zondag is 
koopzondag in Gent, De Lijn (tram/bus) is gratis. Enerzijds wordt Shop-op-Zondag, 3 december gepromoot via advertentie in De Zondag, 
infoborden van Clear Channel in regio Gent, spot op AVS en Social Media. Daarnaast worden alle koopzondagen tijdens de 
eindejaarsperiode (3, 10, 17, 24, 31/12 en 7/01) gepromoot via een aparte campagne: promopakket verdeeld onder Gentse handelaars, 
infoborden en  schuilhuisjes Clear Channel regio Gent, flankstickers op bussen/tram De Lijn regio Gent, reclamespot Kinepolis 
Gent/Kortrijk/Brugge/Sint-Niklaas, advertentie Libelle (x2) en Weekend Knack, opname in artikel Stadsmagazine, opname in 
stadsinfopagina Deze Week, persbericht via Dienst Communicatie, Social Media. Ook de handelaars sturen 3.000 postkaartjes naar 
klanten in de rand van Gent.

10,00% 0,00% 10,00% 10,00% 67,00% 4,00%

139 We adviseren dat er ook communicatie voorzien wordt voor 
mensen die minder digitaal vaardig zijn.  

1 Dit is een terechte bekommernis. Bij elke communicatiecampagne zorgen we ervoor dat de communicatie zowel voor digitaal actieven 
als digitaal minder actieve burgers beschikbaar is. We kiezen daarbij telkens voor de meest geschikte communicatiekanalen in functie 
van de groep mensen die we willen bereiken. Voor de Wandelbus was dat bijvoorbeeld met flyers en video op de schermen op plekken 
waar de doelgroep vaak komt (ontmoetingscentra, wijkgezondheidscentra, OCMW, enz.) We kiezen er (in tegenstelling tot andere 
steden) ook consequent voor om bewonersinformatie per brief te verspreiden. 

6,00% 0,00% 8,00% 10,00% 72,00% 4,00%

140 We adviseren om een stadsregionale samenwerking op te 
starten voor de communicatie naar de doelgroepen (iedereen 
die in Gent moet zijn).

1 Deze bekommernis nemen we mee. De stad plant nog extra  communicatie-acties naar bewoners van de brede rand rond Gent (tot 
ongeveer 30 km). Zo zal bijvoorbeeld de actie Schakel Slim een nieuwe boost krijgen, met een focus op bereikbaarheid voor bezoekers 
die van verder komen. Ook Puur Gent voorziet een aantal acties hierrond, vb. tijdens de periode van de koopzondagen.

11,00% 2,00% 9,00% 11,00% 59,00% 8,00%

141 We adviseren dat er nog meer sensibilisering komt 
(politie/stadswacht ter plaatse) naar de verschillende 
weggebruikers.

1 De inzet van stewards was bijzonder zinvol in de weken vlak voor en na de invoering van het circulatieplan. We merkten dat zij op het 
einde amper nog vragen kregen. Daarnaast is het voor een steward verboden om aan verkeershandhaving te doen. Fietsers aanmanen 
om af te stappen, is bijvoorbeeld niet toegestaan. Die bevoegdheid zit bij de politie. Bij invoering van circulatieplan heeft de politie sterk 
ingezet op sensibilisatie en visuele aanwezigheid zowel aan de knips als in de voetgangerstraten en dit tot 01 mei 2017. Nadien werd 
verbaliserend opgetreden,  voornamelijk daar waar geen camerabewaking de inbreuken registreert bv Griendeplein, Tweebruggenstraat 
, Okapistraat... Handhaving is de bevoegdheid van de politie, maar er is meer nodig. Verkeersborden worden pas nageleefd als ze ook 
duidelijk zijn. Inmiddels zijn de verkeersborden in de voetgangersstraten reeds aangepast waardoor die door de burger beter begrepen 
worden.  Ondertussen wordt er door de stad bijkomende signalisatie uitgewerkt. Hoe duidelijker het straatbeeld, hoe beter de naleving.  
Bij de start van het nieuwe academiejaar werd nogmaals één maand sensibiliserend gewerkt vanuit de politie waarbij de overtreders van 
voetgangersstraten een flyer aangeboden kregen , opgemaakt door Mobiliteitsbedrijf. Vanaf november treden we terug handhavend op.  
Zowel het parkeren in het autoluw gebied ( woonerf) als het fietsen in de voetgangersstraten zijn blijvende aandachtspunten.

19,00% 3,00% 7,00% 6,00% 55,00% 9,00%
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142 We adviseren om op regelmatige basis te communiceren via 
allerlei kanalen (krant, online, AVS, nieuwsbrief) over de 
bereikbaarheid van de stad Gent en dit in verschillende talen 
(Engels, Frans,…). Online kunnen er gepersonaliseerde 
boodschappen gegeven worden.

1 De stad besliste onlangs  om de campagne Schakel Slim een vervolg te geven. Waar die campagne in een eerste fase vooral de focus 
legde op keuzes maken qua vervoerswijze, komt daar nu expliciet de doelstelling bij om bereikbaarheid van de stad te benadrukken om 
de perceptie van moeilijke bereikbaarheid te ontkrachten. Ook vanuit PUUR GENT worden in dit opzicht acties ondernomen en worden 
hiervoor budgetten vrij gemaakt (2018-2019 - 300.000€) vb. tijdens de eindejaarsperiode : Algemene boodschap: elke eerste zondag is 
koopzondag in Gent, De Lijn (tram/bus) is gratis. Enerzijds wordt Shop-op-Zondag, 3 december gepromoot via advertentie in De Zondag, 
infoborden van Clear Channel in regio Gent, spot op AVS en Social Media. Daarnaast worden alle koopzondagen tijdens de 
eindejaarsperiode (3, 10, 17, 24, 31/12 en 7/01) gepromoot via een aparte campagne: promopakket verdeeld onder Gentse handelaars, 
infoborden en  schuilhuisjes Clear Channel regio Gent, flankstickers op bussen/tram De Lijn regio Gent, reclamespot Kinepolis 
Gent/Kortrijk/Brugge/Sint-Niklaas, advertentie Libelle (x2) en Weekend Knack, opname in artikel Stadsmagazine, opname in 
stadsinfopagina Deze Week, persbericht via Dienst Communicatie, Social Media. Ook de handelaars sturen 3.000 postkaartjes naar 
klanten in de rand van Gent.

1,00% 6,00% 6,00% 9,00% 78,00% 0,00%

143 We adviseren dat de stad Gent het aantal mobiliteitscoaches 
uitbreidt, ook voor bedrijven in de binnenstad.  

1 Het advies wordt niet gedragen door een meerderheid van het burgerkabinet. De mobiliteitscoaches zijn de weken voor en na invoering 
van het circulatieplan heel intensief bevraagd geweest.  Nu is het aantal vragen vanuit de verschillende sectoren aan de 
mobiliteitscoaches echter sterk teruggevallen, in die mate dat het niet meer te verantwoorden is om daar aparte functies voor te blijven 
voorzien. De werking van de mobiliteitscoaches wordt daarom ingekanteld in de reguliere werking van de betrokken diensten.

19,00% 3,00% 7,00% 7,00% 43,00% 21,00%

144 We adviseren dat het stadsbestuur voldoende middelen 
vrijmaakt om 250.000 exemplaren drukwerk in de periferie van 
Gent in de bussen te steken.

1 We stellen vast dat dit advies niet wordt gedragen door een meerderheid in het burgerkabinet.Er zijn op dit moment ook geen grote 
print-campagnes meer gepland. In de periferie van Gent zijn in aanloop van het CP Wijze Gazetten en kaartjes verdeeld. Na invoering zijn 
er folders verspreid in de periferie over "waar parkeren in Gent". 
We hebben 20 000 folders verspreid over de bereikbaarheid van Gent met de auto in de periferie van Gent. Alle Gentse buurgemeenten 
kregen ook De Wijze Gazet, kaartjes en parkeerfolders. De informatie die we van de verschillende gemeenten terugkrijgen, is dat de 
vraag naar informatie daar ondertussen is afgenomen. Ook vanuit PUUR GENT worden in dit opzicht acties ondernomen, vb. tijdens de 
eindejaarsperiode : Algemene boodschap: elke eerste zondag is koopzondag in Gent, De Lijn (tram/bus) is gratis. Enerzijds wordt Shop-
op-Zondag, 3 december gepromoot via advertentie in De Zondag, infoborden van Clear Channel in regio Gent, spot op AVS en Social 
Media. Daarnaast worden alle koopzondagen tijdens de eindejaarsperiode (3, 10, 17, 24, 31/12 en 7/01) gepromoot via een aparte 
campagne: promopakket verdeeld onder Gentse handelaars, infoborden en  schuilhuisjes Clear Channel regio Gent, flankstickers op 
bussen/tram De Lijn regio Gent, reclamespot Kinepolis Gent/Kortrijk/Brugge/Sint-Niklaas, advertentie Libelle (x2) en Weekend Knack, 
opname in artikel Stadsmagazine, opname in stadsinfopagina Deze Week, persbericht via Dienst Communicatie, Social Media. 

33,00% 9,00% 9,00% 14,00% 34,00% 1,00%
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