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Voorstellen voor een betere mobiliteit in de wijk

Wat zijn de succesindicatoren voor de nieuwe maatregelen?
 Verkeersvolume.

 Verkeersveiligheid (aantal snelheidsovertredingen, gevoel van onveiligheid).

 Goede bereikbaarheid (in/uit en binnen de wijk).

 Luchtkwaliteit en geluidsoverlast.

Enkele vaststellingen
 Te weinig groen en speelruimte voor kinderen. Het Congresplein heeft 

potentieel maar is slecht toegankelijk voor voetgangers en fietsers via de 
Koningsstraat. Het Warandepark en het Vrijheidsplein zijn aangenaam 
vanwege de vele bomen.

 Er is dag en nacht geluidsoverlast door de sirenes in de Koningsstraat, 
leveringen (vooral in de Voorlopig Bewindstraat) en bouwwerven.

 Er zijn meerdere gevaarlijke kruispunten op de Koningsstraat (met 
name de kruispunten met de Wetstraat, de Ijzerenkruisstraat en de 
Congresstraat), de Koloniënstraat en Kantersteen.

 Er zijn problemen van transitverkeer tussen de Koningsstraat en de kleine 
ring en tussen de Pachecolaan en het Congresplein. En zeker wanneer er 
file is op de kleine ring is er druk verkeer onder andere in de Broekstraat, 
de Verenigingstraat en rond het Barricadeplein.

 Het verkeer in de Koningsstraat is gevaarlijk voor voetgangers, vooral bij 
het in- en uitstappen van de tram.

 Er zijn te weinig fietsstallingen en geen (doorlopende) fietspaden 
vanuit Madou naar de Congresstraat, in de Regentschapsstraat en de 
Hertogstraat.

 Diverse voetpaden zijn op meerdere plekken in slechte staat, maar vooral 
in de De Lignestraat en de Noordstraat.

 Er wordt te snel gereden, onder meer in de Onderrichtstraat en de 
Zavelput.

 Er zijn te weinig kwaliteitsvolle verbindingen tussen de hoog- en de 
laagstad voor actieve weggebruikers.

Aanplantingen zijn een 
uitstekende geluidsdemper. 

Er is erg veel busverkeer 
in de Ijzerenkruisstraat, 
er zijn alternatieve 
routes nodig

Een autoloze zondag in de wijk? 
Om te leren fietsen, om te 
spelen ...?

De tuin van het 
administratief centrum kan 
een aangename plek zijn 
voor kinderen uit de buurt.
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