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Verkeersplannen

Waarom maken we 

wijkmobiliteitsplannen?

Hoe gaan we 
dat doen?

Waar komen die?

Wie maakt dat?

Hoe lang nog tot 

de pauze?

Wijkmobiliteitsplan
nen
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• Bestuursakkoord 2019-2024
• “wijkmobiliteitsplannen voor alle Gentenaars
… Ook in de deelgemeenten willen we de leefkwaliteit fors verhogen. Het weren van doorgaand verkeer en 
het verhogen van de leefkwaliteit vormen de leidraad bij de opmaak van wijkmobiliteitsplannen voor de 
woonkernen in de deelgemeenten. We hanteren hierbij het STOP-principe. We werken de 
wijkmobiliteitsplannen uit in samenspraak met de bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden om 
zo te komen tot een gedragen plan. Uitgebreide communicatie begeleidt het traject van opmaak tot 
uitvoering. Een verkeersplan omvat onder meer vlotte, veilige fietsverbindingen doorheen de wijk en 
deelgemeente, korte en veilige voetgangersroutes, locaties voor gedeelde mobiliteit, routes en haltes voor 
openbaar vervoer en een visie op leveringen en laden en lossen in de wijk. ”

Waarom maken we wijkmobiliteitsplannen?



Gebiedsgericht, dus integraal projectopzet

Verkeersplannen - plan van aanpak 311/27/19

•Nota Wijkmobiliteitsplannen bevat verschillende elementen:

1. 1) Voetgangersnetwerk

2. 2) Fietsnetwerk

3. 3) Schoolroutes/omgevingen

4. 4) Autoluwe kernen

5. 5) OV: doorstroming en halte infra

6. 6) Categorisering

7. 7) Circulatie

8. 8) Zwaar vervoer/L&L

9. 9) Mobipunten 

10. (10) Parkeren)  

•Een breed gamma aan potentiële maatregelen.
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•Een wijkmobiliteitsplan doet uitspraken over het 
mobiliteitsnetwerk of mobiliteitsstructuur 
van een wijk. 

Hoe kunnen we ons door de 
wijk verplaatsen?

In de wijkmobiliteitsplannen worden de algemene ambities uit het 
Mobiliteitsplan Gent vertaald naar het niveau van de deelgebieden.

•Hoe optimaliseren we de verplaatsingen?

Een wijkmobiliteitsplan doet voorstellen naar 
aanpassingen van dit netwerk/structuur 
en concrete acties om tot realisaties op 
het terrein te komen.

Hoe realiseren we dit?

Wat is een wijkmobiliteitsplan?
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Wat willen we bereiken?

-Selectieve bereikbaarheid 
garanderen

-Leefkwaliteit verhogen

-Meer duurzame verplaatsingen 
(Model shift)
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Hoe pakken we dit aan?

In fases.

1) Inventarisatie. 
Wat zijn de knelpunten?
Waar gaan we aan werken?

2) Scenario’s
Welke oplossingen zijn er?

3) Het Verkeersplan!
We kiezen deze oplossing.

4) Actie
Uitvoeren.

5) Evalueren
Meten is weten.
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Hoe pakken we dit aan?

Op maat van de wijk.

Met sterke participatie.
- Verkeersmarkt
- Doelgroepentraject
- Gespreksrotonde
- …

Mobiliteitsm
arkt



Doorgedreven participatie

Verkeersplannen - plan van aanpak 811/27/19

         1. Motiveren

             STAP 0: motivatieronde
•          2. Participeren

             STAP 1: verkeersmarkt 

             STAP 2: doelgroepentraject

             STAP 3: gespreksrotonde
•           3. Informeren

             STAP 4: infomoment
•           4. Uitvoeren
•           5. Evalueren



Motivatieronde

STAP 0: MOTIVERING

- Bekendmaking en motivering door het 
communicatiebureau (motiverende folder, zichtbaar 
zijn)

- Aanleveren sleutelfiguren door de wijkregisseur

Verkeersplannen - plan van aanpak 911/27/19



Participatiefase

 

Verkeersplannen - plan van aanpak 1011/27/19

            

 STAP 1: verkeersmarkt 

 STAP 2: doelgroepentraject

 STAP 3: gespreksrotonde
•           



STAP 1: verkeersmarkt (1)

•Opzet
•Nadruk op informeren & meegeven krijtlijnen voor inspraak
•Start participatieluik

Formule

Centraal onthaal 

Doorlopende bemande infomarkt van 16u tot 21u in de wijk 

Inspraakmethodieken

Toeleiding

Wijkregisseur nodigt expliciet uit: bewonersgroepen, organisaties en 

verenigingen, handelaars, ondernemers,…  met extra aandacht voor de 

moeilijk bereikbare doelgroepen

verkeersplannen - Plan van aanpak 1111/27/19



STAP 2: doelgroepentraject (1)

Doel

Participatie moeilijk bereikbare doelgroepen 

Informeren en input vragen

Toeleiden gespreksrotonde (stap 3)

Formule

Gesprekken en methodieken op maat van de doelgroepen 
door de wijkregisseur

Voorbeelden:

- gesprek met groepje van armoedevereniging, specifiek op hun persoonlijke beleving van de wijk

- mini-workshop op de lokale seniorenraad met kaartmateriaal en foto’s

- ideeënbus en kaarten in buurtcafé

- aanschouwelijk maken door middel van plaatsbezoeken op straat, Google streetview of foto’s van 
belangrijke knel- en kruispunten in de wijk

Verkeersplannen - Plan van aanpak 1211/27/19



STAP 3: gespreksrotonde (1)

•Opzet

> Dialoog over de uitgewerkte scenario’s

Formule

Doorlopende markt van 16u tot 21u  met voorstelling van de 
scenario’s en alle input

Output

Aandachtspunten en gevoeligheden

Argumenten waarom bepaalde (onderdelen van) scenario’s 
wel of niet kunnen werken

Verkeersplannen - Plan van aanpak 1311/27/19



Informatiemoment

Inhoud
Voorstellen definitief scenario: geen input meer

•Vorm
Klassiek infomoment

Verkeersplannen - Plan van aanpak 1411/27/19
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Waar maken we wijkmobiliteitsplannen?

1. Dampoort / Oud-Gentbrugge

2. Zwijnaarde

3. Sint-Denijs-Westrem

4. Sint-Amandsberg

5. Wondelgem / Kolegem / 
Bloemekeswijk

6. Ledeberg / Moscou

7. Muide-Meulestede
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Wie maakt de wijkmobiliteitsplannen?

1. Projectteam

1. Teams circuleren

2. Andere teams

3. Stedelijke diensten

4. Het stadsbestuur

5. Bewoners, handelaars, scholen, …



•- Projectteam inventariseert relevante gegevens voor 
Dampoortwijk, Oud-Gentbrugge en Zwijnaarde.

•- Mobiliteitsmarkt Oud-Gentbrugge op 2 december

•- Mobiliteitsmarkt Dampoort op 9 december

•- Mobiliteitsmarkt Zwijnaarde in februari

Wijkmobiliteitsplannen – plenaire sessie 1711/27/19

Wat zijn nu de concrete eerstvolgende stappen?

Mobiliteitsmarkt
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