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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
 Het delen van de openbare ruimte is soms problematisch, vooral tussen 

voetgangers, fietsers, steps, enz. Sommige fietsers rijden met een 
onaangepaste snelheid door de voetgangerszones en veel trottoirs zijn niet 
voldoende breed voor voetgangers en andere vormen van transport.

 Sommige oneffen straten en trottoirs zijn moeilijk toegankelijk voor PBM 
(bv. Zilverstraat en Kreupelenstraat).

 Sommige fietsinfrastructuur is onvoldoende veilig en comfortabel, vooral in 
de Bogaardenstraat, de Keizerlaan, de Stormstraat en de Wolvengracht. 
Er zijn betere noord-zuid en oost-west verbindingen nodig.

 Er zijn te weinig parkeerplaatsen voor buurtbewoners, er is veel 
wildparkeren, vooral als de winkels open zijn op zondag. Er is veel verkeer 
door het zoeken naar parkeerplaatsen op straat.

 Er zijn te weinig fietsenstallingen in de wijken waar je moeilijk zonder fiets 
kan (zoals de Spoormakersstraat).

 Sommige kruispunten zijn heel druk, vooral het kruispunt van de 
Anspachlaan-Lombardstraat- Rijkeklarenstraat of de Wolvengracht en de 
Nieuwstraat (door de voetgangersstroom).

 Er zijn veel verharde pleinen en weinig groen.

 Er is veel doorgaand verkeer in sommige straten (bv. Ladderstraat, 
Cellebroersstraat, Lombardstraat, Zwaluwenstraat) en de maximale 
snelheid wordt niet gerespecteerd (vooral in de ontmoetingszones).

 De laad- en loszones worden niet gerespecteerd en daardoor moeten 
de leveranciers dubbel parkeren (vaak ‘s ochtends). Er is geluidsoverlast 
(claxons), ook door luidruchtige motoren.

Waarom leggen we geen 
aangenaam, groen pad aan tussen 
het centrum en de Kruidtuin?

Sensibilisering is belangrijk. Je 
moet weten waar je wel en niet 
langs mag.
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Kunnen we parkings 
van bedrijven 
gebruiken als die 
leegstaan?


