
Overzicht terugkoppeling stadsbestuur op adviezen Burgerkabinet
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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%

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%

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%

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%

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%

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%
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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%

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%

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%

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%

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%
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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%

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%

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%

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%
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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%

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%

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%

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%

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%
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Overzicht terugkoppeling stadsbestuur op adviezen Burgerkabinet

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%

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%

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%

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%

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%

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%

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%

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%
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Overzicht terugkoppeling stadsbestuur op adviezen Burgerkabinet

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%

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%

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%

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%

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%

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%

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%

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%

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%

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%

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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Overzicht terugkoppeling stadsbestuur op adviezen Burgerkabinet

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%

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%

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%

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%

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%

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%

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%

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%

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%

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%

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%

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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Overzicht terugkoppeling stadsbestuur op adviezen Burgerkabinet

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 stadshart naar R40 en R4).

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

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%

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%

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%

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%

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%

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%

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%

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%

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%

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%

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%
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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%

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%

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%

(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%

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%

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%

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%

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%

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%

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%

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%

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%
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Overzicht terugkoppeling stadsbestuur op adviezen Burgerkabinet

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%

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%

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%

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%

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%

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%

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%

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%

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%

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%
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Overzicht terugkoppeling stadsbestuur op adviezen Burgerkabinet

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%

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%

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%

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%

 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%

 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%

 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%
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Overzicht terugkoppeling stadsbestuur op adviezen Burgerkabinet

 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%

 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%

 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%

 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%

 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%

 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%

 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%

 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%
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Overzicht terugkoppeling stadsbestuur op adviezen Burgerkabinet

 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%

 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%

 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%

 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%

 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%

 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%

 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%

 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%

 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%
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Overzicht terugkoppeling stadsbestuur op adviezen Burgerkabinet

 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%

 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%

 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%

 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%

 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%

 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%

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%

 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%
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Overzicht terugkoppeling stadsbestuur op adviezen Burgerkabinet

 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%

 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%

 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%

 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%

 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%

 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%

 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%

 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%

 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.  

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%

 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%
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 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%

 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%

 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%

 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%

 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%

 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%

 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%

 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%

 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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 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%

 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%

 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%

 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%

 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%

 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%

 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%
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 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%

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

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

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

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

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

3,16% 0,00% 4,21% 13,68% 77,89% 1,05%

We adviseren de Stad Gent om, onder andere in het kader van 
de milieu-impact en de leefbaarheid, een concreet 
verkeerscirculatieplan op te maken voor het gebied buiten de 
R40.

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

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

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

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

7,37% 3,16% 12,63% 8,42% 63,16% 5,26%

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

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

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

We adviseren de Stad Gent om de P+R in Gentbrugge uit te 
breiden om het sluikparkeren in de wijk tegen te gaan.

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

2,11% 2,11% 8,42% 13,68% 67,37% 6,32%

We adviseren de Stad Gent om slimme en ecologische logistieke 
oplossingen voor onder meer pakjesbedeling uit te werken, om 
zo de extra verkeerslast terug te dringen.

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

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

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

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

11,58% 6,32% 6,32% 20,00% 51,58% 4,21%
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We adviseren de Stad Gent om de P+R’s beter uit te bouwen op 
het vlak van:
-signalisatie & bewegwijzering;
-schuilhuisjes;
-combitickets (De Lijn), waar de shuttle niet komt;
-deelfietsen;
-communicatie;
-frequentie van de bediening: 15 min maximaal, ook in het 
weekend;
voor de gebruikers van de P+R’s.

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

1,05% 0,00% 7,37% 7,37% 80,00% 4,21%

We adviseren de Stad Gent om meer permanente 
fietsenstallingen te voorzien in het stadscentrum, om het 
fietsgebruik naar het stadscentrum te stimuleren.

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

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

8,42% 2,11% 11,58% 7,37% 68,42% 2,11%

We adviseren de Stad Gent om meer fietsenstallingen te 
voorzien, ook beveiligd, overdekt & afgesloten, voor alle 
inwoners van Gent, ook van het centrum.

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

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

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

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

21,05% 8,42% 22,11% 17,89% 23,16% 7,37%

We adviseren de Stad Gent om de toegankelijkheid van de 
wandelbus te verbeteren, zodat gebruikers van rollator, rolstoel, 
buggy  gemakkelijk kunnen op- en afstappen en hun apparaat 
gemakkelijk kunnen meenemen.

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

7,37% 1,05% 13,68% 7,37% 63,16% 7,37%
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We adviseren de Stad Gent om het kruispunt Groendreef-
Rooigemlaan te optimaliseren, voor een vlottere doorstroming.

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

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

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

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

5,26% 1,05% 15,79% 14,74% 51,58% 11,58%

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

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

10,53% 3,16% 5,26% 17,89% 60,00% 3,16%

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

3 De stad Gent kan de omzet van handelaars binnen de R40 niet (op een objectieve en correcte manier) in kaart brengen. De stad Gent investeert wel in het monitoren van 
diverse datasets en –indicatoren, zoals passantentellingen, oprichtingsratio ondernemingen, aantal ondernemingen, leegstand, tewerkstelling,... In het kader van de 
recent goedgekeurde visienota rond het integraal handelsvestigingsbeleid voorziet de stad tevens verder onderzoek naar de markpositie van (onder meer) de handel en 
horeca in het kernwinkelgebied
hieronder uitgebreide info:
Eénmanszaken hebben geen enkele verplichting tot neerleggen of publiceren van hun resultatenrekening. Bovendien kan bij de aangifte van hun personenbelasting op 
individueel niveau geen onderscheid worden gemaakt tussen de beroeps- en private ontvangsten (vb. ondernemers in bijberoep). Het is dan ook onmogelijk om van deze 
groep ondernemers een overzicht van hun omzet te verzamelen.
Enkel vennootschappen zijn verplicht om hun balans en resultatenrekening neer te leggen bij de balanscentrale van de Nationale Bank. Ze moet dit doen ten laatste 7 
maanden na het afsluiten van hun boekjaar. Een boekjaar valt niet altijd samen met een kalenderjaar en dus is het hier ook onmogelijk om op jaarbasis een vergelijking 
te maken. 
Bij de opmaak van een model voor balans en resultatenrekening is de vennootschap bovendien niet verplicht om zijn exacte omzet weer te geven. Het volstaat om de 
code 9900 (=brutomarge) in te vullen waardoor er geen opsplitsing mogelijk is tussen de omzet en de aankoop handelsgoederen. Hierdoor is niet mogelijk om een 
volledig overzicht weer te geven van de gemeenschappelijke omzet.
De balans en resultatenrekening gaat over de maatschappelijke zetel en niet over de vestiging. Hierdoor kan geen opsplitsing worden gemaakt voor ketens op het niveau 
van Gent. Zara, H&M, Primark, Vandenborre, Mc-Donalds, … worden niet meegenomen in deze vergelijking.
Via FOD Economie kunnen enkel op arrondissementsniveau omzetcijfers voor bepaalde sectoren worden opgehaald, maar daar zitten de kleine zelfstandigen niet bij en 
worden enkel gebaseerd op maatschappelijke zetel en niet op vestigingseenheid. 
Via de BTW-aangiftes hebben we ook geen zicht op de totale omvang van de omzet. Wegens de wet op de privacy bezorgt de BTW-administratie ons enkel de aangiftes 
op arrondissementsniveau en bovendien worden de sectoren met te weinig ondernemingen uit deze analyse gehaald. 

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

2,11% 8,42% 9,47% 11,58% 66,32% 2,11%
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We adviseren de Stad Gent om te investeren in een betere 
communicatie naar (potentiële) handelaars over de 
ondersteuning die ze kunnen krijgen voor de ontwikkeling van 
hun handelsactiviteiten in Gent. 

3 Stad Gent vindt de communicatie met handelaars belangrijk. Om handelaars optimaal te ondersteunen in de ontwikkeling van hun handelsactiviteiten werd door de 
Dienst Economie een uniek loket opgericht waar ondernemers, ook handelaars, met al hun vragen terecht kunnen.
Dit is het Ondersteuningspunt Ondernemen Gent, bereikbaar per mail (ondernemen@stad.gent), telefonisch (09 210 10 60) als fysiek aan het loket (Woodrow 
Wilsonplein, 9000 Gent) tijdens hun openingsuren.
Belangrijke zaken voor ondernemers zoals informatie over het mobiliteitsplan worden ook tevens maandelijks in de nieuwsbrief van de dienst economie verspreid. 
Handelaars kunnen zich hiervoor ook actief inschrijven.
Naast deze twee punten waar handelaars informatie kunnen krijgen, bestaat ook de VZW Puur Gent (www.puur.gent). Deze heeft als opdracht de ontwikkeling van een 
kwaliteitsvol handelsweefsel inclusief buurtwinkels en authentieke horecazaken. Dit door:
• De efficiënte promotie, profilering en uitbouw op regionaal, nationaal en internationaal vlak van Gent als sfeervolle en authentieke winkel- en horecastad.
• Beheer winkelgebied: het winkelgebied wordt beheerd met een gemeenschappelijke visie en aanpak, maar met oog voor de diversiteit binnen de verschillende 
sfeergebieden. In samenspraak met de handel en horeca wordt een gedragen strategie en aanpak uitgebouwd die het ganse gebied ten goede komt en verder reikt dan 
louter promotionele acties. 
• Het actief ondersteunen van Gentse middenstand en horeca
Om deze doelstellingen te realiseren, betrekt Puur Gent de verschillende stakeholders rechtstreeks door hen ook inspraak te garanderen. Hierdoor ontstaat een 
gedreven community van handelaars en een succesvolle samenwerking met de diverse stakeholders. 
Vanuit de Stad Gent zijn ook diverse subsidies voor handelaars voorzien zoals de subsidies voor de ondersteuning handelsinitiatieven ter promotie van de handelskern, 
voor de verfraaiing van handelspanden, het starterscontract, etc
Binnenkort zal Puur Gent een duidelijke infobrochure verspreiden naar alle handelaars met daarin alle belangrijke informatie en ondersteuningsmaatregelen voor 
handel&horeca en contactgegevens. Op de website van het mobiliteitsbedrijf staan ook de meest gestelde vragen over het mobiliteitsplan voor handelaars en horeca: 
https://stad.gent/mobiliteitsplan/over-het-mobiliteitsplan/economie/handelaar 

5,26% 1,05% 11,58% 12,63% 65,26% 4,21%

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

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

2,11% 1,05% 9,47% 5,26% 77,89% 4,21%

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

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

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

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

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

2,11% 0,00% 2,11% 10,53% 82,11% 3,16%

We adviseren dat De Lijn voldoende middelen moet hebben om 
op basis van dataverzameling en onderzoek haar aanbod 
efficiënt en naar de behoeften verder in te vullen.

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

4,21% 1,05% 8,42% 13,68% 66,32% 6,32%

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

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

7,37% 0,00% 11,58% 18,94% 46,32% 15,79%

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

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

1,05% 0,00% 3,16% 12,63% 78,95% 4,21%
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We adviseren om meer aan verkeerslichtenbeïnvloeding te doen 
op lijnen die rijden langs R40 ten voordele van het openbaar 
vervoer.

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

2,26% 2,11% 18,95% 16,84% 51,58% 5,26%

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

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

2,11% 0,00% 4,21% 16,84% 74,74% 2,11%

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

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

4,21% 0,00% 8,42% 17,89% 55,79% 13,68%

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

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

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

We adviseren de Stad Gent om het vergunningenbeleid op punt 
te zetten zodat het goed functioneert en adviseren om een 
duidelijk aanspreekpunt met kennis van zaken en 
beslissingsrecht (seponeringen,…) aan te stellen.

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

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

2,11% 1,05% 14,74% 14,74% 55,79% 11,58%

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

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

5,26% 4,21% 16,84% 18,95% 45,26% 9,47%

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

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

4,21% 2,11% 17,89% 10,53% 45,26% 20,00%

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

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

3,16% 0,00% 5,26% 14,74% 70,53% 6,32%

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

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

5,26% 1,05% 9,47% 17,89% 60,00% 6,32%
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We adviseren de Stad Gent om de signalisatie op de stadsring 
(R40) te verbeteren vanaf Tolhuis/Muide naar Nieuwevaart om 
de as Blaisantvest-Nieuwe Wandeling te ontlasten.

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

4,21% 0,00% 13,68% 12,63% 50,53% 18,95%

We adviseren de Stad Gent om de P&R Zwijnaarde op de Della 
Faillelaan en Tramstraat beter aan te duiden en P&R-capaciteit 
verder uit te bouwen. 

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

3,16% 1,05% 8,42% 9,47% 61,05% 16,84%

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

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

9,47% 2,11% 20,00% 13,68% 42,11% 12,63%

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

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

4,21% 0,00% 13,68% 17,89% 56,84% 7,37%

We adviseren de Stad Gent een app te ontwikkelen om niet 
zichtbare of onderbenutte ‘vrijstaande’ parkeerplaatsen beter te 
benutten om bovengrondse parkeerplaatsen af te kunnen 
bouwen. (Heeft een belangrijk sociaal aspect, naar 
betaalbaarheid) 

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

13,68% 3,16% 15,79% 18,95% 42,11% 6,32%

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

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

6,32% 0,00% 14,74% 17,89% 57,89% 3,16%

We adviseren de Stad Gent om een financiële stimulans uit te 
werken voor de individuele consument, om zijn auto 
milieuvriendelijker te maken (bijvoorbeeld een SCR- of OTF 
katalysator). 

3 We stellen vast dat dit advies niet wordt gedragen door een meerderheid in het burgerkabinet. 20,00% 8,42% 24,21% 16,84% 29,47% 1,05%

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

3 We stellen vast dat dit advies niet wordt gedragen door een meerderheid in het burgerkabinet.  18,95% 8,42% 17,89% 8,42% 41,05% 5,26%

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

3 We stellen vast dat dit advies niet wordt gedragen door een meerderheid in het burgerkabinet. 23,16% 5,26% 8,42% 12,63% 36,84% 13,68%
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Overzicht terugkoppeling stadsbestuur op adviezen Burgerkabinet

Opmerkingen en suggesties door leden toegevoegd op de afgeschermde digitale omgeving "Burgerkabinet online" (dit zijn géén adviezen en hierover werd dus ook niet teruggekoppeld door het stadsbestuur):

Nr Titel Samenvatting Tekst van het item Datum van inzending
1 Kwaliteit fiets- en voetpaden Grotere budgetten om herstelling 

van fiets- en voetpaden 
VERSNELD aan te pakken.

Grotere budgetten om herstelling van fiets- en voetpaden versneld te herstellen. Te beginnen in het centrum. woensdag 24 mei 2017 - 
18:30

2 Wandelbusje Wandelbusje alleen op vrijdag en 
zaterdag.

Ik kreeg de opmerking van een dame dat het wandelbusje alleen op vrijdag en zaterdag kan gebruikt worden.  Haar 
opmerking: kunnen 55+ sers, anders-validen en mensen die moeilijk te been zijn dan alleen op die dagen naar Gent 
komen? Zal dat in de toekomst nog veranderen? Mogelijks met het elektrisch voertuig? Tot daar de opmerking die ik 
kreeg.

zondag 28 mei 2017 - 
12:57

3 Papegaaistraat is na het 
circulatieplan, de enige 
uitvalwerk in sector 
Coupure.

Nu zijn alle andere uitvalswegen 
geknipt of van richting veranderd, 
terwijl de invalswegen naar deze 
sector zijn toegenomen

Door de gewijzigde toestand moeten alle wagens die op een of andere manier in deze sector zijn gekomen, door de 
Papegaaistraat. Er is jaren geijverd om de verkeersdruk hier te verminderen maar dit is nu teniet gedaan. We merken 
ook een toename van touringcars en vrachtwagens terwijl met tram 2 de frequentie van trams ook verhoogde. Vooral 
op maandagochtend (en zeker als het koud is of regent) staan de wagens tot aan de Annonciadenstraat in file. Op 
rustige momenten wordt er dan ook weer sneller gereden. Het verkeer dat vroeger weg kon langs de Coupure Rechts, 
Hospitaalbrug en Peperstraat moet nu zinloze rondjes door deze woonwijk rijden. Dit zorgt ook voor een toename van 
fijn stof. Het is gevaarlijker fietsen geworden in deze straat (en als je er woont moet je er door!) en moeilijker 
oversteken. 

maandag 29 mei 2017 - 
16:44

4 Invoeren schoolbusjes vanaf 
verzamelpunten aan de rand 
van Gent.

Veel verkeer is afkomstig van 
ouders die hun kinderen naar 
school brengen.

Het valt op dat de schoolbuurten overlast hebben van wildparkerende wagens en er bij aanvang van de scholen  (+ 
einde) het meeste filevorming is. Als ouders hun kinderen naar een verzamelpunt kunnen brengen vanwaar compacte 
busjes vertrekken kan dat al een pak minder overbodig verkeer betekenen. In het weekend zouden deze busjes 
kunnen worden ingezet aan de langparkeerplaatsen aan de rand van Gent, zodat mensen het gevoel hebben sneller 
ter plaatse te zijn en niet lang te hoeven wachten.

maandag 29 mei 2017 - 
16:51

5 Deelfietsen in Gent van A 
naar B zonder terug te 
moeten naar A

Een deelfietsensysteem zal 
mensen aanzetten om meer 
gebruik te maken van de fiets 
omwille van het gebruiksgemak. 
Win-win situatie

Er is vandaag geen (goede) alternatief voorzien. De frequentie van het openbaar vervoer moet fors naar omhoog 
willen we het circulatieplan enigzins doen slagen. Met een deelfietsensysteem zoals in grootsteden als Brussel en 
Antwerpen kunnen we de gaten vullen waar De Lijn nu zeer slecht scoort. Gentenaars kunnen niet wachten tot de 
Vlaamse Overheid binnen een paar jaar al dan niet zou investeren in De Lijn. Wij hebben liever gisteren dan vandaag 
een goed alternatief. De voordelen voor de Gentenaar wegen zwaarder door dan het argument dat het stadsbestuur 
aanhaalt (een lichte vrachtwagen zou permanent door de stad moeten rijden om de fietsen te verdelen) om toch niet 
voor zo'n systeem te kiezen. Enkele van de vele oordelen: - Na een avondje uit de laatste trein nemen en aan het 
station een fiets ontlenen en zo je eindbestemming bereiken zonder je nog zorgen te moeten maken om een fiets die 
je moet terugbrengen. - Je fietst van het ene verdeelpunt naar het andere en je kan je fiets daar achterlaten zonder 
risico dat de fiets gestolen wordt. - Door de gebruiksvriendelijkheid zet je meer Gentenaars aan om de fiets te 
gebruiken want het is een volwaardig alternatief. - Ook budgetair is het heel interassant, mensen die zich geen fiets 
kunnen veroorloven of zij die schrik hebben dat hun fiets wordt gestolen zullen hier gretig gebruik van kunnen maken. 
- ...

dinsdag 30 mei 2017 - 
17:46

6 Economische impact van het 
circulatieplan in de 
wondelgemstraat

de handelaars in de 
wondelgemstraat klagen over het 
circulatieplan.

De handelaars in de wondelgemstraat klagen over het circulatieplan. Dat het geen bloeiende winkelstraat is, is wel 
duidelijk, en dat sinds jaren. Er is de plaatselijke dekenij, waar een paar handelaars het voortouw nemen. Voor een 
paar winkeliers, die in andere tijden een goede zaak hebben opgebouwd ( bv. de pralinezaak, het soort winkel dat zich 
nu wellicht in het centrum zou vestigen ivf. toerisme) is er wellicht een weerslag. Maar dat de apothekers, die door de 
nieuwe sociale woningen hun lokale afzet voortdurend zien groeien dan nog eens een publiek afkomstig uit 
Wondelgem willen bereiken, lijkt me geen argument. Het merendeel van de zgn handelszaken zijn cafeetjes en het 
autoverkeer dat die meebrengen zijn eerder nefast voor het winkelen. Het rabot is een wijk met een jong publiek, 
deels nieuwkomers die in de stad komen wonen en een huis kopen en renoveren. Deze mensen kopen m.i. weinig of 
niet in de wondelgemstraat, maar gaan naar het stadscentrum of Brugse poort, met de fiets nu goed bereikbaar 

woensdag 31 mei 2017 - 
09:50
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niet in de wondelgemstraat, maar gaan naar het stadscentrum of Brugse poort, met de fiets nu goed bereikbaar 
(bioplanet, akker en ambacht). Arme mensen kopen ook niet veel in de wondelgemstraat, maar gaan naar de aldi of de 
lidl. De winkels die wel goed draaien ( turkse voedingszaken) hebben geen autoverkeer nodig. Het circulatieplan zou 
kunnen bijdragen tot een meer leefbare wijk als er tegelijk zou ingezet worden op het opnieuw boeiend maken van 
een ( gewezen) winkelstraat. Is er samenwerking tussen stadsdiensten om economische weerslag op te vangen, om 
eventueel bij te sturen in een andere richting? De straat meer richten op een ander koperspubliek bvb.?

7 knip griendeplein de knip wordt weinig 
gerespecteerd

Aan het rabot is waarschijnlijk iets extra nodig om de knip aan het griendeplein af te dwingen. Ik merk op dat als ik er 
met de fiets passeer, ik 1 op de 2 keren een overtreding zie. De reden? Soms stoerdoenerij ( leid ik af uit het rijgedrag), 
soms ook aarzelende chauffeurs die het voorbeeld van de wagen voor hen volgen? Dat zou kunnen wijzen op 
onduidelijke signalisatie. Het grote electronische bord is weggehaald en sindsdien wordt er meer doorgereden

woensdag 31 mei 2017 - 
10:05

8 de zwakke weggebruikers 
onder elkaar...

aanvaringen of conflicten tussen 
fietsers onderling en fietsers 
tegenover voetgangers

Het verhaal van een fietsster die in de mageleinstraat om 10.45 van haar fiets getrokken werd door een blijkbaar 
krasse oudere heer, op stap met zijn oudere dame:  de omstaanders waren nogal geschrokken door de brutaliteit van 
de oudere man.  Dat er  tot 11 uur mag gefietst worden, drong zeer moeilijk door. Tal van zo'n incidentjes doen zich 
voor, tussen fietsers, tussen fietsers en voetgangers. Misschien moet er aan een code van goed fiets- en 
voetgangersgedrag gewerkt worden? Misschien stewards insschakelen op de gevoelige plekken? In de omgeving van 
de koornmarkt en zeker van de koornmarkt naar het veerleplein tot het gravensteen is het moeilijk laveren.

woensdag 31 mei 2017 - 
10:22

9 Extra openbare ruimte bij 
inleveren tweede wagen

Bewoners die hun tweede wagen 
inleveren, kunnen mits betaling 
van 250 euro de openbare 
vrijgekomen parkeerruimte 
gebruiken voor meer groen.

Een fictief voorstel, wegens praktisch en electoraal helaas niet haalbaar. Bewoners die hun tweede wagen 
inleveren, maken daarmee extra parkeerplaats en dus openbare ruimte vrij. Dit innemen van openbare ruimte kostte 
hen 250 euro per jaar. Om duidelijk te maken hoe de auto toch een groot pak van het straatbeeld inpalmt, kunnen 
deze bewoners ervoor kiezen om voor 250 euro een bloembak ter grootte van een wagen voor hun deur te plaatsen 
of om een aparte stalling voor een bakfiets of deelauto te installeren. Minder straatbeeldvervuiling, meer groen, meer 
plek voor (bak)fietsen en deelauto's? En sowieso inkomsten voor het mobiliteitsbedrijf.

woensdag 31 mei 2017 - 
12:08

10 10 km per uur in kern van 
voetgangersgebied

als gewoner en grootvader ervaar 
ik nu eens vals gevoel van 
veiligheid ,voertuigen ,bakfietsen 
en fietsers rijden vaak te snel

 ik woon op de graslei en ben de laatste maanden reeds drie maat getuige van aanrijding tussen fietsers en 
voetgangers was onlangs in Spanje waar een bord aangeeft dat voetgangers steeds voorrang hebben en de snelheid 
beperkt tot max 10 km per uur 

woensdag 31 mei 2017 - 
16:11

11 P+R Watersportbaan De P+R Watersportbaan is inderdaad goed bereikbaar vanuit het hogere wegennet. Alleen is er op dat hogere 
wegennet geen enkele wegwijzer naar die P+R te vinden. Of dat veel zou helpen, is een andere vraag. Misschien zou 
het goed zijn om minimale criteria vast te leggen (bijvoorbeeld: afstand tot dichtste bus/tramhalte, minimala 
frequentie openbaar vervoer) om te bepalen wanneer men iets een P+R mag noemen.   Marc Van de Velde

donderdag 01 juni 2017 - 
12:34

12 Kruispunt Keizerspoort Het staduitwaartse verkeer aan de Keizerspoort kan niet naar links of rechts afslaan. Als reden daarvoor wordt 
opgegeven dat dit tot een verbetering van het doorgaand verkeer leidt. Maar het verbieden van het rechts afslaan 
heeft ook voor gevolg dat het staduitwaartse verkeer geconcentreerd wordt in de Sint-Lievenspoortstraat, waar op 
het einde de automobilisten die de autostrade op willen moeten proberen om in te schuiven in het verkeer dat zich al 
op de Keizersvest bevindt en daarvoor een fietspad en een rijvak richting rechtdoor/rechtsaf over moeten. Is de 
remedie hier niet erger dan de kwaal?  

donderdag 01 juni 2017 - 
14:22

13 Vergunde toegangspoorten Het vergunningensysteem voor het autovrij gebied en in het bijzonder de regeling van de vergunde toegangspoorten 
is zo gecompliceerd dat zelfs medewerkers van de Dienst Mobiliteit er niet aan uitgeraken en verkeerde informatie 
geven. Vereenvoudig het systeem en overweeg daarbij de opheffing van de indeling van het centrale autovrije gebied 
in4 deelgebieden, waarvoor zover ik tot nu toe geen afdoende argumentatie heb kunnen vinden.   

donderdag 01 juni 2017 - 
14:26

14 inbreuken op circulatieplan Het zou interessant zijn om bij de communicatie over het circulatieplan ook informatie te gevenover de inbreuken op 
da tplaan. Concreet: geef een overzicht over het aantal verwittigingsbrieven en uitgeschreven GAS-boetes, -tijdens de 
eerste week -tijdens de eerste maand -tijdens de tweede maand en dit ingedeeld volgens een aantal grote categorieën 
zoals bij voorbeeld enerzijds voetgangers, fietsers, automobilisten, anderzijds vooral voor de laatste categorie: grote 
knippen, toegang tot autovrije gebieden, toegang tot voetgangerszones Hieruit zou ook veel te leren zijn over weg te 
werken knelpunten.  

donderdag 01 juni 2017 - 
14:36

15 Korte afstandsfietsen 
motiveren door kasseien 
beter te leggen

Herleggen van kasseien om 
fietsers meer te motiveren om 
fiets te gebruiken voor korte 
afstanden.

Veel van de kasseiwegen liggen er niet fietsvriendelijk bij. Bijvoorbeeld het Zilverhof, Prinsenhof en aanliggende 
straten liggen er erg slecht bij en zijn bijna niet te berijden met fiets laat staan een bakfiets. Door de staat van de 
kasseiwegen te verbeteren zal het lokale fietsverkeer zeker toenemen.

zondag 04 juni 2017 - 
13:53

16 Flexibel vervoer voor minder 
mobiele mensen

Voorzien en/of ondersteunen van 
een flexibel vervoersysteem 
(fietstaxi, fietsriksja) voor minder 
mobiele mensen.

Minder mobiele mensen hebben nood aan een flexibel vervoersysteem voor binnen de stad dat snel kan worden 
opgeroepen en dat ze kan brengen van punt naar punt (deur naar deur). Een voorbeeld zijn de fietsriksja's die tijdens 
de Gentse feesten rondrijden. Misschien kan de stad wel een privé initiatief van een fietstaxibedrijf ondersteunen.

zondag 04 juni 2017 - 
14:01

17 Knippen verfraaien Knippen verfraaien kan de straat 
voor de bewoners heel wat 

Zo is de knip Molenaarstraat/Zilverhof echt wel sober door de enkele groen-witte paaltjes die er staan. Niet echt 
toeristisch in een toch wel veelbezochte buurt.

zondag 04 juni 2017 - 
14:13
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voor de bewoners heel wat 
aangenamer maken en hun buy-in 
verhogen.

toeristisch in een toch wel veelbezochte buurt. 14:13

18 Begijnengracht te smal voor 
fietsers in tegenrichting

Het is nipt om fietsers in 
tegenrichting te laten passeren in 
Begijnengracht.

Het is nipt om fietsers in tegenrichting te laten passeren in Begijnengracht. zondag 04 juni 2017 - 
14:22

19 Dampoortstraat 
eenrichtinsverkeer voor 
fietsers

Om de doorstroming voor bussen 
en fietsers te verbeteren zoude de 
fietsers beter ook 
eenrichtingsverkker volgen

moeilijke passage voor bussen bij fietsers in twee richtingen in de Dampoortstraat maandag 05 juni 2017 - 
16:24

20 Signalisatie en controle knip 
ottogracht

Veel auto's rijden door knip 
ondanks ze naar of uit 
vrijdagmarktparking komen. 
Buitenlandse nummerplaten 
negeren massaal de knip.

Ondanks de signalisatie mbt de knip rijden veel auto's door de knip. Nogal wat bestuurders die gewoon de knip 
negeren maar opvallend veel mensen die door de knip rijden om de baudeloostraat en de vrijdagmarktparking te 
bereiken. Omgekeerd, nogal wat mensen rijden uit de vrijdagmarktparking en rijden door de knip. In beide gevallen 
kan dat vermeden worden door de gepaste ingang/uitgang te nemen. Veel buitenlandse nummerplaten negeren 
gewoon de knip. Auto's die de baudelostraat indraaien naar de vrijdagmarktparking houden er geen rekening mee dat, 
als ze indraaien, voorrang moeten geven aan fietsers en overstekende voetgangers.

dinsdag 06 juni 2017 - 
12:26

21 Fietssuggestiestroken in 
voetgangersgebied .

In het voetgangersgebied komen 
voetgangers en fietsers dikwijls in 
conflict omdat ze allebei kriskras 
door mekaar lopen en rijden .

In de voetgangersgebieden komen voetgangers en fietsers dikwijls in conflict omdat ze allebei kriskras door mekaar 
lopen en rijden . Zou het niet wenselijk zijn om  voor de fietsers , fietssuggestiestroken aan te leggen ? 

dinsdag 06 juni 2017 - 
21:19

22 Beschadiging Stationbuurt 
Gentbrugge

Problemen A.Dallierestraat/ 
Lieven Delaruyestraat klagen over 
verhoogde verkeer en 
beschadigingen ( afgereden 
spiegels/ gedeukte wagens)

Beste,   De buurtbewoners van A.Dallierestraat/ Lieven Delaruyestraat klagen over verhogede verkeershinder in hun 
straten sinds de invoering van het verbod in te slaan in Frederick Burvenichstraat ( éénrichtingsverkeer) komende 
vanuit Gent op Brusselsesteenweg8 Het gaat hem voornamelijk over buurtbewoner die in de wijk rond station wonen 
of actief zijn. Hierbij worden er speigels afgereden en hadden ze diverse gedeukte wagens gemeld! Men moet op 
vandaag rond rijden via Land van Rodelaan om de stationsbuurt te berijken, en dat blijkt voor vele een brug te ver te 
zijn. Kan de Frederick Burvenichstraat opnieuw in beide richting toegankelijk gemaakt worden, of een degelijk 
alternatief gevonden worden om de omweg te vermijden?  

donderdag 08 juni 2017 - 
13:21

23 Openbaar vervoer 
goedkoper en hogere 
frequentie

Openbaar vervoer (zeker NMBS) 
is duurder en omslachtiger dan 
gebruik wagen. Dit in verhouding 
met autogebruik goedkoper 
maken

Als NMBS en de Lijn hun tarieven omlaag brengen en er een deel autotaks (rekeningrijden? Autovignet?) naar hen 
wordt overgeheveld, wordt deze optie veel interessanter. Zeker als de frequentie verhoogd (nieuwe lange trams is 
geen interessante optie - beter kleinere trams aan hogere frequentie)

donderdag 08 juni 2017 - 
16:32

24 PAG-as ontlasten. dit is de enige uitvalsweg in 
sector Coupure.

Alle andere uitvalswegen zijn niet langer bruikbaar. Hospitaalbrug terug open voor uitgaand verkeer (via Bijlokekaai?) 
omkeren richting Lindelei om verkeer over Hospitaalbrug te laten wegrijden, openzetten Peperstraat. Nu rijden 
mensen die vlot langs daar weg zouden kunnen overbodige rondjes (of anders Hoogstraat naar Duizendvuren 
omkeren?)

donderdag 08 juni 2017 - 
16:48

25 Kortrijksepoortstraat: 
Fietsers in 2 richtingen

De in- en uitvalsweg 
Kortrijksepoortstraat is nu voor 
fietsers enkel toegankelijk richting 
centrum.

De Kortrijksepoortstraat (sector Krook) is een belangrijke invalsweg voor fietsers die van het station naar het centrum 
willen en omgekeerd. Fietsers zijn helaas niet toegelaten in de richting van het centrum naar het station en moeten 
hierdoor via het fietspad aan de Leie omrijden. Dit scheelt al gauw 5 minuten, zeker voor inwoners van de 
Kortrijksepoortstraat zelf. Het enkelrichtingsverkeer dient volgens de Stad om de doorstroom van de tram te 
bevorderen. Maar waarom kan tweerichtingsverkeer dan wel in de Nederkouter? https://mobiliteit.stad.gent/met-de-
fiets/nieuws/fietsen-de-kortrijksepoortstraat-en-nederkouter

maandag 12 juni 2017 - 
15:37

26 Bestaan WEBA P+R 
bekender maken

De pendeldienst is voorlopig 
onbekend en onderbenut.

Uit mijn ervaringen met de P+R achter de Weba blijkt dat de GRATIS pendeldienst en parking onderbenut zijn. Het is 
een belangrijk deel van het mobiliteitsplan om deze en andere P+R's bekender te maken en geleidelijk aan de 
frequentie van de pendeldienst op te drijven.

maandag 12 juni 2017 - 
15:41

27 Extra verkeersbord voor 
fietsers aan Contributiebrug

Als je van de Begijnhoflaan komt, 
en naar de Coupure wil, zou je 
rechts in kunnen slaan om dan 
reglementair naar de Coupure te 
rijden

Als je van de Begijnhoflaan komt, en naar de Coupure wil, word je geconfronteerd met verkeerslichten. Het zou handig 
zijn mocht je als fietser toch rechts mogen afslaan om zo toch de Coupure te mogen inrijden. 

maandag 12 juni 2017 - 
17:14

28 oversteek R40 voor 
voetgangers

Een van de afgesproken basisprincipes in verband met de R40 is dat die R40 in 2 keer overstekenvoor voetgangers 
aanvaardbaar is. Hoe is dat inovereenstemming te brengen met de bewering dat het basisuitgangspunt vanhet 
Circulatieplan de verbetering van de bereikbaarheid voor ALLE modi, dus ook voor de voetgangers is?

maandag 12 juni 2017 - 
22:12

29 verkeersoverlast wijk 
Ekkergem

Sinds de invoering van het 
mobiliteitsplan is er heel veel 
overlast in de buurt van de 
Ekkergemstraat en de 
Spiegelhofstraat.

Sinds de invoering van het mobiliteitsplan is er heel veel sluipverkeer in de wijk Ekkergem. Het probleem is het grootst 
in de Spiegelhofstraat. Daar wordt ook dikwijls veel te snel gereden. Door de bevoorrading van de gevangenis en de 
faculteit Bio-ingenieurswetenschappen is er ook veel zwaar vervoer in deze buurt. Een mogelijke oplossing zou kunnen 
zijn om verkeer dat komt uit de richting van het Rabot de Coupure Links te laten oprijden (nu worden ze verplicht om 
de Nieuwe wandeling in te rijden).

dinsdag 13 juni 2017 - 
12:44
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Spiegelhofstraat. de Nieuwe wandeling in te rijden).
30 voetgangerslicht 

Rooigemlaan thv 
Rooigemzwembad

Het verkeerslicht thv het Zwembad Rooigem is niet goed afgesteld. De voetgangers die willen oversteken moeten veel 
te lang wachten op groen licht. Bovendien is de tijd om over te steken te kort (zeker voor minder mobiele personen)

dinsdag 13 juni 2017 - 
12:49

31 Meer bewonersparkeren 
invoeren.

Mensen blijven rondjes rijden in 
'goedkopere' straten om zo 
weinig mogelijk parkeergeld te 
betalen en zo dicht mogelijk bij 
winkelcentrum.

meer bewonersparkings in woonstraten, bvb galgenberg, casinoplein, wispelbergstraat,.... het is erg moeilijk geworden 
om als bewoner een parkeerplaats te vinden.

dinsdag 13 juni 2017 - 
18:32

32 Meer controle op inbreuken 
gewijzigde situatie.

Oude Houtlei is geen 
voorrangsweg meer, maar 
niemand verleent er voorrang van 
rechts.

Als fietser kom ik hier vaak uit een zijstraat, door de toegenomen drukte is het heel moeilijk de straat over te steken 
met de fiets, ook al dienen de wagens voorrang van rechts te verlenen. (zelfs voetgangers raken niet gemakkelijk de 
straat over)

dinsdag 13 juni 2017 - 
18:38

33 Rerum Novarumplein 
opnemen als P&R

Deze parking wordt gebruikt door 
burgers die van buiten Gent 
komen hetzij van de R4 via de 
Gestichtstraat of via de Pintelaan

Bij de opsomming van de bestaande P&R’ s en de nog aan te leggen P&R’s is de parking aan het Rerum Novarumplein 
niet opgenomen. Deze parking wordt niet alleen door werknemers van het UZ gebruikt maar ook door burgers die van 
buiten Gent komen hetzij van de R4 via de Getsichtstraat of via de Pintelaan. Er wordt soms gereageerd met de 
opmerking:  “ ze moeten naar de parking aan de eindhalte van tram 2 (aan de bibliotheek van Zwijnaarde) rijden en 
daar de tram nemen” Dit is geen oplossing voor de burgers die bus 5 moeten nemen terwijl de parking in Zwijnaarde 
nu al volzet is. Het zou dan ook beter zijn om de parking aan het Rerum Novarumplein op te nemen bij de P&R’s van 
het circulatieplan.   Herman Vandensteen

woensdag 14 juni 2017 - 
21:31

34 Aanbod De Lijn Voldoet De Lijn aan haar eigen 
normen en stopt De Lijn in Gent 
vroeger dan in die andere grote 
Vlaamse stad?

De Lijn heeft een visie op mobiliteit https://www.delijn.be/nl/overdelijn/visie-toekomst/missie/basismobiliteit.html 
Volgens deze visie moet in grootstedelijk gebied: - een halte maximum op 500 meter van ieder huis liggen - er buiten 
de spitsuren 4 bussen per uur rijden (dus ook tussen 19 en 23 uur) tijdens de spits zelfs 5 bussen per uur -moeten er 
bussen zijn van 6 tot 23 uur.   Voldoet De Lijn aan haar eigen visie in Gent (dit geldt niet voor de gebieden die niet 
grootstedelijk zijn zoals Mendonk en Afsnee)?  Volgens mij op verschillende plaatsen niet (voorbeeld Wondelgem 
gebied Morekstraat slechts 2 bussen per uur, gebied tussen Industrieweg en Botestraat/Groenestaakstraat waar de 
afstand veel verder is dan 500 meter, ...)   Daarnaast voldoet De Lijn niet aan haar eigen "amplitude" eis (eerst- laatste 
rit). De eis is dat er vervoer is tot 23 uur. Zo vertrekt op de drukste lijn in Vlaanderen de laatste tram van het Sint-
Pietersstation tot Wondelgem om 22u38, aan de Korenmarkt vertrekt de laatste tram richting Wondelgem om 22u49. 
Wellicht is dit ook op heel wat andere lijnen het geval. De Lijn legt wel nachtbussen in maar zie zijn mee betaald door 
ons allen via de Stad Gent en op zijn minst de eerste bus zou niet moeten ingelegd worden. Wie naar de 
dienstregelingen van De Lijn in Antwerpen kijkt ziet dat de trams en bussen daar tussen 00u en 00u30 hun laatste 
volledige rit rijden. Als we daar mee vergelijken zou de De stad voor de eerste 2 ritten van de nachtbus niet moeten 
betalen. Of zouden de nachtbussen later kunnen starten met rijden.

woensdag 14 juni 2017 - 
23:34

35 Kortere rijtijden van De Lijn Bussen en trams rijden vlugge 
door het centrum. Belangrijk om 
rekening mee te houden en wat 
doet De Lijn er mee?

Heel wat bus en tramlijnen rijden nu vlugger dan vroeger. Zeker de lijnen die door het centrum gaan. Zelf ondervind ik 
dat de tram op lijn 1 van het station tot Wondelgem er vroeger minstens 35 tot 45 minuten over deed tijdens de 
spits. Nu doet de tram er doorgaans 28 tot 33 minuten over.  Op deze lijn en op andere lijnen zit er duizenden mensen 
die hierdoor een kortere reistijd hebben. Bij voorstellen van het kabinet om rijrijchtingen, knippen, ... aan te passen 
moet er rekening gehouden worden met deze duizenden mensen. Op sommige plaatsen en lijnen zal De Lijn misschien 
ook vertraging oplopen. Wellicht de lijnen die de stadring volgen zoals lijn 9. Wat kan De Lijn zelf doen om deze 
problemen op te lossen en wat moet er aangepast worden om die knooppunten aan te passen? Door de rijtijdwinst 
heeft De Lijn minder bussen en trams nodig voor dezelfde dienstregeling. Wat gaat De Lijn doen met die winst?

woensdag 14 juni 2017 - 
23:50

36 Waarom al die speeltuigen 
en legoblokken?

Er is nood aan groen in de stad, 
fietsstallingen en lockers.

Graag meer bomen om de lucht te zuiveren, lockers om boodschappen tijdelijk op te bergen en fietsstallingen om 
diefstal en rondslingerende fietsen tegen te gaan. Wat er nu staat is niet echt esthetisch en praktisch. Het zorgt voor 
beeldvervuiling in een historische stad en vraagt om graffitti en sluikstort. Jammer dat de bevolking hierover niet 
bevraagd is.

donderdag 15 juni 2017 - 
17:13

37 Verkeerslichten Oude Bijloke Richting centrum komende van 
Albertlaan is de oversteektijd 
voor fietsers veel te kort.

  De verkeerslichten voor de fietsers aan de Oude Bijloke is veel te kort in het bijzonder komende van het station 
richting Coupure. Door het eerst licht kunnen maar een 6-8 fietsers door. Halverwege op het verkeerseiland springt 
(tijdens de spitsure) het licht al bij ongeveer de derde fietser op oranje. Terwijl er tijden de spitsuren makkelijk 10 tot 
15 fietsers staan te wachten. Het voetgangerslicht blijft wel veel langer op groen.  Aan de andere zijde is het minder 
erg maar sols toch ook onvoldoende voor het aantal fitsen. Daarnaast zijn de opstelvakken ook te klein en hinderen 
fietsen bij het wachten op groen dikwijls de fietsers die de R40 volgen. Graag langer groen, groter opstelvakken en 
haaitanden voor de fietsen die op de martelaarslaan rijden en rechts van het verkeerslicht richting station of 
verkeerslicht rijden. Op deze manier hebben de fietsen die de R40 oversteken tijdens de te korte groene periode een 
vlottere oversteek.

donderdag 15 juni 2017 - 
20:52

38 Waarom heeft Stad Gent 
geen eigen meetapparatuur 
en waarom wordt er niet 
gemeten op fijn stof ?

Stad Gent heeft in tegenstelling 
tot andere steden géén eigen 
meetapparatuur, moet steeds 
samen meten met VMM en 

Tussen juni en november 2016 werd er in Gent op 50 verschillende locaties gemeten qua NO2 (stikstofdioxide). Deze 
parameter is gelinkt aan vervoer maar ook evenzeer fijn stof is daarmee gelinkt en wordt NIET gemeten. Die uitslagen - 
moeten komen van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) - zijn medio juni 2017 nog steeds niet beschikbaar, want 
men heeft NIET digitaal gemeten maar mits een oudere methode met proefbuisjes. Los daarvan waren er maar een 

vrijdag 16 juni 2017 - 
09:05
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gemeten op fijn stof ? samen meten met VMM en 
maanden wachten op uitslag

men heeft NIET digitaal gemeten maar mits een oudere methode met proefbuisjes. Los daarvan waren er maar een 
achttal meetpunten op de R40 en slechts 4 meetpunten op de R4. Momenteel zou er opnieuw gemeten worden 
(opgestart in juni 2016 en zou doorlopen tot eind 2018) op 20 locaties en ... weerom met meetbuisjes (passieve 
samplers) die tweewekelijks vervangen worden. Wanneer we die resultaten mogen verwachten is koffiedik kijken 
(weer eens meer dan 6 maand wachten ??).  In bijlage kan je de meetpunten zien.     En neen, er wordt weerom géén 
fijn stof gemeten - wat echt wel een misser van formaat is  - en slechts 5 meetpunten liggen op de R40 en geen enkel 
op de R4. Reden: Gent heeft géén eigen digitale meetapparatuur. Waarom ? Geen idee. Mogelijks geen interesse ? En 
die meetapparatuur is écht niet zo duur.  Andere steden hebben wél digitale meetpunten, Gent niet. De 5 (wél 
peperdure) permanente meetpunten van de Vlaamse Milieumaatschappij in Gent staan respectievelijk in het 
Baudelopark, aan de Callierlaan... in St.Kruiswinkel, Wondelgem en Mariakerke en die meten de zotste dingen, alléén... 
voor een evaluatie van het circulatieplan zijn ze van generlei waarde omdat ze niet op relevante locaties staan zoals 
R40 of R4. Bovendien zijn er maar 3 van de 5 digitaal momenteel opvolgbaar... en lagen ze begin mei toevallig in 
panne... Hoe kan je dan spreken van een evaluatie qua milieu-impact als je geen ernstige metingen hebt voor, tijdens 
en na de invoering van een circulatieplan ?  De huidige metingen zijn véél te beperkt en éénzijdig, er wordt niet langer 
gemeten op de R4 en de metingen zijn helaas archaïsch en niet digitaal dus niet direct beschikbaar. Ook géén idee wat 
de VMM op jaarbasis doorrekent aan Stad Gent voor die 5 meetpunten (gratis ?) en zeker benieuwd naar de facturen 
van de VMM aan Stad Gent voor wat betreft de metingen in 2016 en de lopende metingen.      Ik heb gezien dat er via 
de website van Stad Gent aan "fundraising" kan gedaan worden. Misschien een goed idee om een 10-tal digitale 
meetstations daar op te zetten ? Zou getuigen van een minimale interesse om zélf online te kunnen zien welke 
rommel je burgers naar binnen krijgen en dan kan er wél gesproken worden over al of niet een milieu-impact van het 
circulatieplan. Extra idee me deze ochtend aangebracht : Gent kan dan die (mobiele) meetpunten ook inzetten bij 
grote wegenwerken of grote werven in Gent waar aannemers nu de vrije hand hebben om (vooral) géén 
(fijn)stofbescherming te voorzien of eindeloos oude dieselgeneratoren te laten draaien.

39 Toegenomen verkeersdruk 
in Blekersdijk

Sluikroute om knips te vermijden 
afsluiten door Blekersduik te 
knippen of van rijrichting te 
veranderen

Sinds de invoering van het circulatieplan is de verkeersdrukte in de Blekersdijk sterk toegenomen, vooral tijdens de 
spits. Auto's die bv Van St Lucas komen en richting Dampoort moeten,  worden verondersteld via de Tolhuislaan de 
R40 op te rijden. Door knip aan Ottogracht kunnen ze niet binnendoor rijden maar door om te rijden via Minnemeers, 
Kongobrug en Blekersdijk kunnen ze deze knip omzeilen. De knip aan Joremaaie/Ham die moet beletten dat men hier 
een shortcut neemt is niet met camera's bewaakt en wordt hierdoor niet gerespecteerd. Een oplossing om dit 
vermijden zou er in kunnen bestaan om Blekersdijk van rijrichting te veranderen of in het midden van de straat een 
fysieke knip te doen  met paaltjes

zaterdag 17 juni 2017 - 
04:51

40 Knips in Google maps en 
GPS

Als men een routbeschrijving 
aanvraagt met Google maps, dan 
houdt maps geen rekening met 
de knips.

Google maps is wsch de meest gebruikte tool voor routebeschrijving en aangezien het een online tool is kan het snel 
op nieuwe situaties inspringen. Zo merkte ik in het verleden dat maps ook rekening hield met tijdelijke werken bv aan 
de Sterre. Ik snap dan ook niet waarom de knips niet verwerkt zijn in Google maps. Als men een routbeschrijving 
aanvraagt van St Lucas naar Dampoort bv, dan stuurt hij jou via de knip aan Ottogracht? Hoe zit dit bij andere GPS 
providers met automatische updates van de kaarten?  Niet verwonderlijk dus dat heel wat chauffeurs die niet 
vertrouwd zijn met de verkeerssituatie in Gent en hun GPS volgen, door de knips rijden. Is de veranderde 
verkeerssituatie wel al gecommuniceerd naar Google en andere GPS providers? Kan er niet worden aangedrongen of 
geeist dat ze hier mee rekening houden? 

zaterdag 17 juni 2017 - 
05:00

41 Voorstellen geformuleerd 
op het Burgerkabinet van 17 
juni 2017

De meeste voorstellen waren te 
algemeen, vaag of onduidelijk 
geformuleerd. 

De voorstellen die tijdens het Burgerkabinet werden geformuleerd waren m.i. weinig bruikbaar: te vaag of te algemeen 
geformuleerd. Je kunt er gewoon niet tegen zijn (dit bleek ook uit de stemming). De keuze van de (sub)thema's 
leek nogal arbitrair en was er overlap tussen de thema's. Deze oefening was te vrijblijvend. Voor een betere werking is 
het noodzakelijk dat de voorstellen concreet, helder en haalbaar worden voorgesteld. 

maandag 26 juni 2017 - 
17:02

42 Parkeerfaciliteiten 
tweewielers

Gent heeft nood aan meer en 
betere parkeerfaciliteiten voor 2-
wielers.

Tijdens de voorbije vergadering van het burgerkabinet is herhaaldelijk vermeld dat er meer en betere 
parkeerfaciliteiten voor 2-wielers moeten komen. Belangrijk daarbij is om niet zomaar huis-tuin-en-keuken 
fietsenrekken te plaatsen want die zijn niet langer geschikt voor bijvoorbeeld cargofietsen, elektrische fietsen, enz. 
Misschien kan er ook gedacht worden aan een combinatie van parkeer en laadinfrastructuur. Oslo is momenteel bezig 
met het ontwikkelen van richtlijnen voor parkeerinfrastructuur waarin men alle soorten tweewielers kwijt kan. Het 
kan wellicht geen kwaad om Oslo te contacteren om hierover meer te weten te komen. Zo hoeft Gent het wiel niet 
opnieuw uit te vinden. Jullie kunnen hierover contact nemen met Liv Jorun Andenes die in Oslo aan dit project 
werkt: https://www.linkedin.com/in/liv-jorun-andenes...

woensdag 28 juni 2017 - 
11:53

43 Onnodige omleiding Een kort stukje eenrichting in 
Karel Van Hulthem verplicht heel 
wat bewoners/bezoekers om 
onnodig om te rijden.

Het eerste stukje Karel Van Hulthem is eenrichting. Je mag richting Gezusters Lovelingstraat, maar niet omgekeerd. Al 
wie vanuit de Lovelingstraat westelijke richting uit wil, moet daarom rondrijden langs de Sint-Kwintensberg, Sint-
Amandstraat en zo langs de Kunstlaan naar de Ring. In werkelijkheid rijdt niemand via de Kunstlaan, maar gewoon 
langs de Jakob Jordaenstraat naar het Vanduysenpleintje en zo naar de ring.  Ik woon in de Guinardstraat en erger mij 
iedere keer blauw aan deze omleiding. Waarom niet gewoon dat stukje eenrichting opnieuw twee richtingen maken of 
eventueel omdraaien? Zo kan ik gewoon recht door de Karel Van Hulthem naar het Vanduysenpleintje en zo naar de 
ring. Ik heb een tijd geleden dit al voorgesteld aan de Mobiliteitsdienst maar het antwoord was dat dit voor 
"sluipverkeer" zou zorgen. Dit begrijp ik echt niet, door enkele tientallen meters ontoegankelijk te maken, sluipen we 
nu met z'n allen door andere studentenstraten dan de Van Hulthem. 

woensdag 28 juni 2017 - 
12:04
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nu met z'n allen door andere studentenstraten dan de Van Hulthem. 
44 Flexibel vervoersysteem 

binnen de stad voor minder 
mobiele mensen

Een soort fietsriksja systeem voor 
de binnenstad of zoals op 
http://www.ontdekkruibeke.be/o
ntdek/pato

Hoewel het in algemene termen wel vermeld staat in één van de gestemde adviezen van 17 juni (sociale impact, 
advies 9) om de toegang voor minder mobiele mensen te verbeteren, vind ik dat het concretere voorstel om te 
voorzien in een flexibel en toegankelijk vervoersysteem voor binnen de stad wat verloren is gegaan. Ik heb al 
verschillende keren vernomen dat bv. MS patiënten die vroeger met hun auto nog relatief gemakkelijk van deur tot 
deur konden nu redelijk opgesloten zitten. Eén van hen stelde voor om een soort fietsriksja systeem te introduceren 
zoals er vroeger in Gentse feesten rondreden. Ik heb ondertussen nog een ander kandidaat vervoermiddel ontdekt op 
http://www.ontdekkruibeke.be/ontdek/pato/. Misschien moeten we dit concrete advies eens bespreken in een 
volgende sessie.

donderdag 20 juli 2017 - 
11:11

45 Nood aan meer 
fietsstallingen

Fietsers kunnen hun fiets niet 
altijd kwijt en plaatsen die soms 
onterecht op het voetpad, 
waardoor niet iedereen vlot kan 
passeren.

Ik ben zelf fietser en probeer mijn fiets meestal in een fietsstalling te plaatsen, soms is hier een tekort aan. In 
tegenstelling tot mijzelf gaan dan sommige fietsers hun fiets op een (te smal) voetpad parkeren waardoor niet 
iedereen er langs kan. Mensen met een kinderwagen, rollator of rolstoel kunnen er dan niet langs. Eenerzijds is er 
nood aan meer stallingen en anderzijds zou er een sensibilisering moeten komen opdat fietsers (en andere 
weggebruikers) meer rekening houden met andere weggebruikers.

vrijdag 18 augustus 2017 
- 15:39

46 Voorstel Shop&Go plekken 
In Centrum stad

Een voorstel om zoals men in 
Ninove start met 'Shop&Go' 
parkeerplekken met sensoren 
waar men aan verminderde tarief 
tijdelijk kan parkeren.

Ninove zegt op bepaalde locaties het parkeerticket vaarwel. Met de invoering van Shop & Go-zones kan er gedurende 
30 minuten gratis geparkeerd worden zonder ticket. “Een sensor meet de tijd, zodra je op de parkeerplaats gaat staan. 
Je moet dus niet meer naar de automaat”,  Het verbeterde parkeercomfort heeft ook een keerzijde van de medaille. 
“Na een halfuur krijgt de parkeerwachter een signaal als de auto er nog steeds staat. De kans op retributie is dus veel 
groter”, klinkt het. Momenteel gaat het nog om waarschuwingen, vanaf september volgen er boetes.  (Het 
stadsbestuur wil zo komaf maken met de parkeerdruk in het commercieel centrum en het zoekverkeer naar een 
parkeerplaats. “Op basis van deze werking kan er voldoende rotatie worden afgedwongen, wat automatisch de 
parkeerdruk en dus ook het zoekverkeer zal verlagen.”) Campagne Aangezien het concept nieuw is, start het 
stadsbestuur met een informatiecampagne. Dat gebeurt aan de hand van affiches via de handelaars. “Houders van een 
bewoners- en gehandicaptenkaart kunnen bijvoorbeeld ook gebruik maken van de Shop & Go-zones. Hetzelfde geldt 
voor laden en lossen, maar ook dan niet langer dan een half uur”    De komende maanden wordt het systeem 
uitgebreid geëvalueerd. “Men wil kijken of het aantal parkeerplaatsen voldoende is om ook tijdens piekmomenten te 
functioneren”, “Afhankelijk van die evaluatie kunnen er plaatsen meer of minder voorzien worden.” Blauwe zone Met 
de Shop & Go-zones wil de stad een duidelijker onderscheid maken tussen kort- en langparkeren. Wie langer in het 
centrum verblijft, kan dan gebruik maken van de blauwe zones. “Op vijf minuten stappen kan je op de 
centrumparkings vaak goedkoop aan 50 cent per uur of gedurende 2 uur gratis parkeren in de blauwe zone”  

vrijdag 25 augustus 2017 
- 10:38

47 Isseu: Verkeersdrukte 
kruispunt 
Zwijnaardsesteenweg-
Gestichtstraat

Beste, Ik kreeg feedback van de bewoners van Zevenhuizen, rond de dagelijkse files in de Gestichtstraat in voor- en 
namiddag. Dit veroorzaakt door de nieuwe lichten op het kruispunt Zwijnaardsesteenweg/ Gestichtstraat waarbij de 
tijd dat de lichten op groen staan te kort blijkt te zijn om voldoende wagens door te laten rijden komende vanuit 
buitenring!  Een mogelijk voorstel zou kunnen bestaan in het verlengen van tijdsduur (groen) komende vanuit Ring ( 
Gestichtstraat) zoals men nu aldoet op de binnenring terhoogte van de Charles de Kerkhovelaan/ Kunstlaan! Alvast 
bedankt

zondag 10 september 
2017 - 10:30

48 Heraanleg 
Maaltebruggestraat

Deze straat ligt er bar slecht bij 
(kapotte kasseien) waardoor het 
niet echt aangenaam is deze weg 
te nemen met fiets!

Het betreft hier een vraag over de heraanleg of verbeteren van de Maaltebruggestraat. Een tijdje geleden werd de 
maaltebruggestraat ter hoogte van de tuinwijklaan/leeuwerikstraat geknipt. Dit om het doorgaand verkeer in deze 
buurt wat te verminderen. Hierdoor is deze straat een stuk rustiger geworden en aangenamer om te fietsen. Iets wat 
voor de buurt een must is waar veel gezinnen met kinderen wonen (er is ook een school, je kan dus via deze straat op 
een veilig manier richting het station) Helaas ligt deze straat er bar slecht bij (kapotte kasseien) waardoor het niet echt 
aangenaam is deze weg te nemen! Zeker met kleine kinderen of een baby in een fietskar is het zelf onveilig (veel 
schudden en risico op vallen). ook de voetpaden zijn echt niet aangenaam om te bewandelen. Vandaag mijn voorstel 
om deze straat opnieuw aan te leggen zodat hij nog veiliger wordt voor de buurt en je zo als fietser de 
kortrijksesteenweg kan vermijden. want het knippen van een straat is echter niet voldoende indien een straat er zo 
slecht bij ligt dat je hem amper kan gebruiken!

dinsdag 12 september 
2017 - 21:04

49 Vermijden parkeerboetes 
met CPark App

Via App verschillende 
parkeerzones in kaart brengen 
waar betaald(verschillende 
tarieven)/ niet betaald wordt.

MET DE GRATIS CPARK APP VERMIJD JE PARKEERBOETES EDITH VERVLIET6 OKTOBER 2017 Antwerpen – Vanaf nu 
is cPark, de gratis mobiele app om parkeerboetes te vermijden, ook beschikbaar in Antwerpen.  Hadrien Crespin, 
oprichter cPark: “Met de nieuwe cPark app weet je telkens in welke parkeerzone je bent en wat het risico op 
controle is.”  cPark informeert op twee manieren Deze app geeft de verschillende parkeerzones weer op een kaart. 
Je weet dus altijd of parkeren gratis, met parkeerschijf dan wel betalend is. Bovendien toont de app de tarieven, de 
dienstregelingen en de maximale parkeertijd van de zone waarin je je bevindt. Je riskeert dus geen boete meer omdat 
je niet wist dat je moest betalen of een parkeerschijf moest gebruiken. Zo kan je ook je parkeerkosten verlagen door te 
parkeren in een gunstigere zone. Bovendien geeft cPark het risico op controle weer op de plaats waar je wagen is 
geparkeerd, afhankelijk van de tijd van de dag. Je wordt verwittigd als een parkeerwachter in de buurt gemeld is of als 
jouw parkeertijd is afgelopen. cPark community In Brussel is de app al enkele maanden actief. cPark heeft er al meer 
dan 5.000 gebruikers en er worden bijna 500 controles per maand gemeld. “Het succes van cPark in Brussel overstijgt 
onze verwachtingen. En dat enkel door mond-tot-mondreclame. We zijn klaar om alle grote steden van het land te 
veroveren. Nu is Antwerpen aan de beurt. Onze ambitie is om tegen eind 2017 meer dan 20.000 gebruikers te 

vrijdag 06 oktober 2017 - 
17:37
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veroveren. Nu is Antwerpen aan de beurt. Onze ambitie is om tegen eind 2017 meer dan 20.000 gebruikers te 
hebben”, zegt Hadrien Crespin. De cPark icommunity is heel belangrijk, want dankzij hen worden de risico’s op 
controle in de app berekend. Elke gebruiker kan een controle of boete melden, zodat dit anderen niet overkomt. 
De cPark app is gratis beschikbaar voor iPhone en Android via cpark.app.link. Over cPark cPark is een Brusselse start-
up opgericht door Hadrien Crespin en Nicolas Cognaux. cPark maakt sinds mei 2017 deel uit van accelerator Start it 
@KBC, die innovatief en schaalbaar ondernemerschap ondersteunt. n

50 Bevestigd (helaas) : Stad 
Gent doet géén metingen 
FIJN STOF in het kader van 
het circulatieplan

Vanavond een bijzonder fijne 
vergadering gehad: "Meten is 
weten." Veel geleerd, véél open 
vragen !

  Op de voorbereidende vergadering voor het eerstvolgende Burgerkabinet van 28/10 was er vanavond een fijne 
discussie-avond rond "meten is weten", een thema dat ik al op de allereerste voorbereidende vergadering van ons 
Burgerkabinet suggereerde. Op 16 juni 2017 heb ik een post hier op de site gedaan ivm de meetpunten qua 
luchtkwaliteit die zich op grondgebied Gent bevinden. Deze meetpunten zijn NIET beheerd noch geïnstalleerd door 
Stad Gent, maar wel door de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM). Het blijft een raadsel waarom Stad Gent nooit zelf 
ingezien heeft dat het installeren van eigen meetpunten essentiëel is voor monitoring op korte termijn. Los van dit 
gegeven worden er momenteel (sedert de invoer van het circulatieplan) op 20 plaatsen een meting van NO2 verricht 
(zie uitleg op mijn post van 16 juni) maar dus géén extra metingen van fijn stof, behalve de 5 meetpunten van de 
VMM, waarvan geen enkel langs de R40 of R4 (slechts één meetpunt is op de Callierlaan aan het Zuid). Bovendien : 
Alle meetresultaten van de VMM zijn van die aard dat ze niet digitaal zijn en de meetresultaten ongeveer 10 maanden 
na datum pas aangeleverd worden. Komplete nonsens. Gent heeft een Actie Plan Lucht 2016-2020 waarin fijn stof en 
NO2 bepalende factoren zijn maar meet alléén (met behulp van VMM) op 20 plaatsen in de Gentse binnenstad op 
NO2 en maar enkel in het Baudelopark en de Callierlaan op fijn stof...  wetenschappelijk (qua fijn stof) verwaarloosbaar 
en al helemaal onbruikbaar in een evaluatie van het circulatieplan. IDEE : Stad Gent, aub, koop eens eigen digitale 
meetapparatuur !!   Een mobiel digitaal meetstation dat én NO2, CO2, fijn stof PM 2,5 en PM1 meet (deze laatste zijn 
uitstoot dieselwagens) kost ongeveer 10.000 EUR stuk maximum.  En je leest de resultaten ONLINE in REALTIME.   Wat 
houdt er het stadsbestuur tegen om zo een stuk of 10 van die dingen te kopen ???    Of  is het geld op na die 
kunstwerken op de Korenmarkt ?  Met een investering van pakweg 100.000 EUR kan je GANS het groot grondgebied 
van Stad Gent mobiel en digitaal qua luchtkwaliteit online monitoren...  daar heb je géén ingenieurs of biologen voor 
nodig om de resultaten af te lezen. Please ? By the way : Dikke bedankt aan de prof én de ambtenaren die vanavond 
aanwezig waren... zij zaten liever ook vanavond misschien op de laatste zomeravond in hun tuin of waar dan ook... En 
ter laatste info : JA, ik was/ben VOOR het circulatieplan, maar geef de burgers correcte info ! 

dinsdag 17 oktober 2017 
- 22:37

51 Functioneren van het 
platform van het 
Burgerkabinet

Tijdens de infosessie “Meten is weten” van 17 oktober stelde ik de vraag in hoeverre de stad Gent en met name de 
dienst mobiliteit toegang heeft tot het platform van het Burgerkabinet. Het antwoord van de voorzitter van het 
Burgerkabinet was dat die dienst geen toegang heeft, en hij voerde als argument aan dat het niet de bedoeling van het 
Burgerkabinet kan zijn om als ombudsdienst voor de stad Gent te fungeren. Op dat argument als zodanig lijkt weinig 
af te dingen te zijn, maar aan die strikte afscherming lijken mij toch ook nadelen verbonden te zijn. Wanneer ik op 
korte termijn een concreet probleem wil aankaarten, kan ik mij als burger uiteraard rechtstreeks tot de bevoegde 
diensten wenden. Dan blijft mijn probleem echter het individuele en geïsoleerde probleem van een individuele burger 
(of groep van burgers in wier naam ik spreek). Wanneer ik als lid van het Burgerkabinet het platform van het 
Burgerkabinet gebruik, dan is het precies met de bedoeling om ook de andere leden van het Burgerkabinet daarover te 
informeren en hen de mogelijkheid te bieden om waar mogelijk de link naar gelijkaardige problemen te leggen, 
waardoor het individuele geval een algemener en structureler karakter kan krijgen en ook de mechanismen achter 
verwante problemen gemakkelijker kunnen blootgelegd worden. Ik moet jammer genoeg wel vaststellen dat deze 
dynamiek tot nu toe weinig of niet tot stand komt, hoewel hij er zou kunnen toe leiden dat aan sommige problemen 
ernstiger genomen worden. Het nadeel van de huidige manier van werken met een strikt afgescheiden platform is dat 
interessante en ook soms dringende materies maandenlang blijven liggen, tot ze op een volgende vergadering van het 
Burgerforum aan bod kunnen komen en dan in de vorm van een advies aan de het stadsbestuur kunnen doorgegeven 
worden. De vraag is dus of er geen tussenweg mogelijk is, waarbij het Burgerkabinet zijn eigen positie behoudt (en dus 
niet ‘gedegradeerd wordt’ tot ombudsdienst), maar de frustratie van de aanbrenger weggenomen wordt dat er met 
zijn opmerkingen zo lang niets gebeurt en de bevoegde diensten van hun kant ook al over mogelijke oplossingen voor 
de gesignaleerde problemen kunnen nadenken.

maandag 23 oktober 
2017 - 23:23

52 senioren op de fiets Voorstel : ontwerp van ludiek 
teken wijzend op "senior op fiets"

Senioren op de fiets worden dikwijls gehinderd of gepusht door snellere fietsers - jongeren, e-bikers, e.d. Kan de stad 
een ludiek teken ontwikkelen dat wijst op "senior op fiets", te dragen op de rug of op het zadel of achteraan de fiets. 
Zo kan degene die inhaalt rekening houden met wie hij inhaalt!

dinsdag 24 oktober 2017 
- 21:48

53 Lange Steenstraat Fietsers in de Lange Steenstraat Omdat de Lange Steenstraat er zeer slecht bij ligt en ook moeilijk is om te fietsen rijden de fietsers grotendeels op de 
voetpaden. Dit is gevaarlijk voor de oudere voetgangers.

dinsdag 24 oktober 2017 
- 21:56

54 Moeilijkheden voor 
rolstoelgebruiker

Ontbreken van verlaagde opstap 
voetpad aan Slachthuisbrug & 
Gebroeders Van Eyckbrug, 
Koepoortkaai (kant huizen)

Senioren met rolstoel die zich begeven naar LDC De Horizon langs de Koepoortkaai, Gebroeders Van Eyckbrug en 
Slachthuisbrug kunnen enkel op straat rijden. Bij de heraanleg van de Koepoortkaai werd niets voorzien om uit het 
voetgangersgedeelte op het voetpad te geraken.

dinsdag 24 oktober 2017 
- 22:11

55 Overbelasting Oude Houtlei- Vooral de Oude Houtlei heeft veel Er is filevorming als iedereen 's avonds (ook in het weekend) de parking verlaat. Alle wagens moeten weg via 1 woensdag 25 oktober 
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55 Overbelasting Oude Houtlei-
Annonciaden-, Papegaai- en 
Rozemarijnstraat door 
parking Sint Michiels

Vooral de Oude Houtlei heeft veel 
overlast van wagens die van en 
naar de parking rijden omdat 
wagens uit de Hoogstraat moeten 
afslaan.

Er is filevorming als iedereen 's avonds (ook in het weekend) de parking verlaat. Alle wagens moeten weg via 1 
uitvalsweg die tevens belangerijk is voor openbaar vervoer en fietsers. Er dienen meer uitvalswegen te zijn om al dit 
verkeer te kunnen verwerken.  Het veroorzaakt nog meer fileleed zoals wagens die willen invoegen van de Galgenberg. 
Op momenten dat er geen file is rijden de wagens dan weer te snel (groot verschil toen de superflitser er stond) en 
worden andere straten ook overbelast door wagens die uit de file willen (bvb Marialand heeft hier overlast van)

woensdag 25 oktober 
2017 - 17:54

56 Meten is weten, maar 
waarom meten jullie dan 
alleen binnen de ring?

Er word op dit moment in Gent 
alleen op plaatsen binnen de 
kleine ring gemeten. Waarom niet 
ook buiten de ring waar nu de 
autos rijden?

Er word op dit moment in Gent alleen op plaatsen binnen de kleine ring gemeten. Door de veranderingen rijden nu 
meer en meer autos op de kleine ring en de vuile lucht is van de binnenstad naar buiten verplaatst worden. Waarom 
meten jullie dan niet ook waar nu de vuile lucht en fijnstof is resp. waarom niet meten waar nu de autos rijden? Dit 
zou de rekenmodellen, die de vervuiling berekenen geloofwaardiger maken en tonen, dat er ook mensen buiten de 
kleine ring tellen...hoop ik!  

vrijdag 27 oktober 2017 - 
14:38

57 ODIQ, start-up helpt 
gemeentebesturen 
verkeershinder in te 
schatten.

Beperking van verkeershinder via 
App waarbij doorstromming 
geoptimaliseerd wordt!

Een App om Verkeershinder te beperken ODIQ werkt als een SaaS-toepassing en is dus makkelijk in gebruik. "Je koopt 
een licentie per gebruiker en dan aanvullende verbruikspakketten naargelang het aantal kilometers dat je wilt 
analyseren", zegt Hoogwys. "Daar kan je dan niet alleen de full flow tijd van zien, maar ook de vertragingstijd en wat 
de echte verkeerssnelheid op een bepaald moment is. Dat wordt ook grafisch weergegeven, op een soort heatmap, 
zodat je snel zicht krijgt op potentiële pijnpunten. Zo kan het bijvoorbeeld duidelijk worden dat één bepaald stoplicht, 
dat om de dertig seconden van rood naar groen of omgekeerd gaat, voor een vertraging verderop zorgt. Dan kan het 
een ingreep zijn om het licht bijvoorbeeld 45 seconden te laten branden, waardoor de doorstroming beter verloopt." 
"En zo zijn er nog wel toepassingen te bedenken. Elk bedrijf dat nutswerken of wegenwerken uitvoert, moet immers 
met een studie aantonen hoe het de verkeershinder zal beperken. Dat vraagt meestal metingen met veel hardware als 
tellussen. Dankzij ODIQ hoeft dat niet meer, en dat is een enorme kostenbesparing." 
Link: http://datanews.knack.be/ict/start-ups/antwer...

dinsdag 21 november 
2017 - 10:18

58 File De luchtkwaliteit en 
verkeersdoorstroom na het 
circulatieplan .

In mijn woonomgeving is bovenvermelde niet positief te noemen. De ring zit continue vast en nu is er ook 's avonds in 
mijn straat (Desire Fievestraat) al meermaals file tussen 17u en 18u30 met geluidoverlast van ongeduldige 
bestuurders. Daarbij is onze luchtkwaliteit slechter geworden. Kan daar vernetering komen? 

dinsdag 05 december 
2017 - 15:41

59 Waarom doen wij dit niet in 
Gent?

Leuvenair.be, een platform 
waarop je je eigen fijnstofsensor 
kunt bestellen en bouwen.

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20171227_0326... LEUVEN - KMI-medewerker Maarten Reyniers lanceerde 
afgelopen weekend Leuvenair.be, een platform waarop je je eigen fijnstofsensor kunt bestellen en bouwen. Zo hoopt 
hij samen met de inwoners de luchtkwaliteit van Leuven in kaart te brengen. Fijnstof, deeltjes die voornamelijk 
verspreid worden door autoverkeer en erg schadelijk zijn voor de longen, is al even een hot topic in Leuven. Omdat er 
slechts sporadisch metingen plaatsvinden, blijven Leuvenaars momenteel grotendeels in het ongewisse over de 
luchtkwaliteit van hun straat. Daar komt nu verandering in door Maarten Reyniers, een Kesselaar en KMI-medewerker 
die vorig weekend Leuvenair.be lanceerde, een online platform waar je materiaal kunt bestellen om fijnstofmeters te 
bouwen. De resultaten komen op de site te staan en worden elke twee uur geüpdatet. Zo krijgen Leuvenaars een beeld 
op de luchtkwaliteit in hun straat op verschillende tijdstippen. “Ik was al lang aan het uitkijken om fijnstofmetingen 
uit te voeren, maar de apparaatjes zijn allemaal nogal duur”, vertelt Maarten. Maar na even te zoeken op het internet, 
kwam hij uit op een project in Stuttgart waar computerspecialisten een goedkope manier gevonden hadden om 
fijnstof te meten. “Voor slechts 30, 35 euro kan je een fijnstofmeter in elkaar steken. Je hebt alleen maar een sensor 
nodig dat je dan aansluit op een minicomputertje met wifiverbinding. Het apparaatje moet je dan aansluiten op je 
stroom, buiten aan je huis hangen, en klaar is kees.” In de hoop zijn project meer bekendheid te geven, contacteerde 
Maarten het burgerplatform Straten Vol Leuven dat meteen enthousiast was en met hem in zee wou gaan. Straten 
Vol Leuven doet aan sensibilisering voor het platform en betaalt de eerste 50 toestellen. “Maar verandert er dan 
iets?” Door oproepen via sociale media zijn er al vele buurtcomités die een toestel hebben aangevraagd, zoals die van 
de Brusselsestraat en de Geldenaaksebaan. De eerste 50 toestellen zijn al bijna allemaal gereserveerd. “We hopen wel 
dat het iets zal veranderen”, klinkt het bij Wouter Florizoone van de actiegroep S.O.S. Tervuursepoort, die al enkele 
sensors besteld heeft. “We vermoeden dat de resultaten niet echt positief gaan zijn. Dan is de vraag hoe de stad of het 
Vlaams Gewest, als het over gewestwegen gaat, ermee zullen omgaan. Gaan ze de resultaten valideren als zijnde 
wetenschappelijk onderbouwd? Gaan ze er effectief mee aan de slag gaan? We hebben met ons buurtcomité al vaak 
een duidelijk signaal gegeven dat er iets moet gebeuren. De fietssuggestiestroken op de Tervuursesteenweg waren 
slechts een lapmiddeltje” Een toestel bestellen kan door te mailen naar ikdoemee@stratenvolleuven.be. In 2018, 
waarschijnlijk in februari, zullen er workshops plaatsvinden om mensen te helpen de toestelletjes in elkaar te steken.

dinsdag 02 januari 2018 - 
15:09

60 Parkeerproblematiek Garage 
Mahy Ledeberg

Veelvuldige ongenoegen naar 
parkeerplan in Ledeberg, vooral 
werknemers en klanten van 
garage Mahy ondergaan 
plaatsgebrek in de straten.

De mobiliteitproblemen in Ledeberg, welbepaald vanuit Renault Garage Mahy op de Brusselssteenweg zouden 
meermaals aangekaart zijn! Klanten en personeel moet in de buurt betalend parkeren. Het bedrijf maakt nu gebruik 
van gratis parkings een 20-tal min. verderop, maar nu dreigt er daar ook een betalend systeem te komen!  Fietsen zijn 
geen optie, iedereen die er werkt en vooral de klanten wonen verder dan 10km, en kijken daarom uit naar 
carpooloptie voor diegene die er werken. De firma heeft zelf reeds schrijvens naar schepen Watteeuw gericht, zonder 
succes. Kan er een de stand van zaken meegeven worden aan deze mensen. Mss moet er nagedacht worden op welke 
manier de middenstand op een duurzame manier kan geintegreerd worden in het mobiliteitsdebat in deze buurt. En 
eventuele creatie van parkeereilanden in/ op oude gebouwen/terreinen in de buurt!

woensdag 24 januari 
2018 - 14:17

61 Maaltebruggestraat in Oproep voor heraanleg De Maaltebruggestraat ligt in een erbarmelijke staat. De vele werken op de voetpaden en op de straat zelf maken dat dinsdag 27 maart 2018 - 
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