
Good Move - www.brusselsamen.be/goodmove1/2Samen aan de slag voor vlot bereikbare en verkeerveilige woonwijken

Wijkvergadering
Kaaienwijk 

Maandag 12 oktober 2020

Bozar

Cirque Royal

Bruxelles-Centrale

La Monnaie

Bourse

Beursschouwburg

Manneken Pis

Brucity

Ancienne Belgique

Hotel de
Ville

Parlement
Bruxellois

Conservatoire
RoyalAcadémie

Royale des
Beaux-Arts

Musée Juif

Gare de Bruxelles Chapelle

Palais de Justice

Théâtre Les Tanneurs

Bruxelles-Midi

Théâtre National

KVS

Bruxelles-Nord

BOTANI�E
KRUIDTUIN

ROGIER

YSER
IJSER

GARE DU NORD
NOORDSTATION

RIBAUCOURT

DE BROUCKERE

SAINTE-CATHERINE
SINT-CATELIJNE

COMTE DE FLANDRE
GRAAF VAN VLAANDEREN

ANNEESSENS

LEMONNIER

BOURSE
BEURS

GARE DU MIDI
ZUIDSTATION

PORTE DE HAL
HALLEPOORT

PARVIS DE SAINT-GILLES
SINT-GILLISVOORPLEIN

HÔTEL DES MONNAIES
MUNTHOF

LOUISE
LOUIZA

PORTE DE NAMUR
NAAMSEPOORT

MADOU

ARTS-LOI
KUNST WET

TRÔNE
TROON

PARC
PARK

GARE CENTRALE
CENTRAAL STATION

Koninklijke Vlaamse Schouwburg

Sint-Katelijne

Sainctelette

119 bijdragen  
via www.brusselsamen.be/goodmove

81 inschrijvingen

32
Vrouwen

49
Mannen

0p.
2p.

0p.

23p. 22p.
24p.

10p.

-18
jaar

onbekend 18-25
jaar

26-35
jaar

36-45
jaar

46-60
jaar

+60
jaar

Zone pietonne legale  / Voetgangerszone

Places / Pleinen

Zone 30

Batiment public / Openbaar gebouw

Commissariat / Politiebureau

Ecole / School

Hopital / Ziekenhuis

Arrêt Taxi / Taxihalte

Maison medical / Medisch huis

Crèche / Kinderdagverblijf

Circullations Automobile / Autoverkeer

Sens de circulation / Rijrichting

Feux rouge / verkeerslicht

Parking public / Openbare parking

Parking-entree-sortie / in-en uitrit parking

Cambio

Zen car

Vélo / Fiets
villo

ICR / GFR

Parking-velo / Fietsparking

Transport public / Openbaarvervoer

Arrêt de metro / Metrohalte

Arrêt tram-bus-Noctis / Halte trams-bus-Noctis

Arrêt De Lijn /  De Lijn Halte

Lignes du réseau STIB / MIVB-net

Lignes du réseau De Lijn / Busnet De Lijn

LEGENDE

Septembre - September 2020 

http://www.brusselsamen.be/goodmove


2/2 Good Move - www.brusselsamen.be/goodmoveSamen aan de slag voor vlot bereikbare en verkeerveilige woonwijken

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
 Lawaai zorgt voor veel overlast in de wijk. Er is hinder door de sirenes, 

maar ook door de snelheid en de kasseien (waar auto’s over rijden), 
alcoholgebruik en evenementen.

 Onvoldoende infrastructuur voor fietsen of onvoldoende veilig. Daardoor 
worden trottoirs gebruikt door fietsers. De Vlaamsesteenweg is 
niet aangepast, evenmin als de Schuitenkaai, Baksteenkaai en Léon 
Lepagestraat. Er zijn te weinig fietsenstallingen, er is een lange wachttijd 
voor fietsboxen, sommige zijn kapot en worden niet gemaakt.

 Kasseien zijn niet geschikt voor voetgangers, fietsers of mensen met een 
beperkte mobiliteit.

 De uitbreiding van terrassen vermindert de ruimte voor voetgangers en 
houdt geen rekening met kinderwagens. De wijk wordt beschouwd als te 
veel verhard en te weinig groen, er zijn veel terrassen maar weinig planten.

 Auto’s rijden te snel en houden geen rekening met fietsers en voetgangers, 
vooral op de Varkensmarkt, in de Vlaamsesteenweg, op de Baksteenkaai 
en in de Diksmuidelaan. 

 Er is te veel verkeer en er zijn problemen met de doorstroming, vooral 
wanneer er file is op de kleine ring, bv. op de as Léon Lepagestraat, 
Varkensmarkt en Handelskaai.

 Er moeten verbeteringen komen voor de voetgangers, vooral op 
de Handelskaai, rond de scholen (Vlaamsesteenweg), Kalkkaai en 
Oppemstraat.

 Bij het opstellen van de maatregelen moet rekening gehouden worden 
met «zoekverkeer» naar parkeerplaatsen en verkeer gegenereerd door de 
cultuurhuizen.

Laten we proactief 
vergroenen en 
fruitbomen en 
heesters planten.

Waarom houden we bij de 
aanleg van parken geen 
rekening met fietsers?

Kunnen we niet een paar dagen 
zonder auto in de stad, bv. één keer 
per trimester? Dat zou echt zalig zijn!
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