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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
 Er is te weinig plaats voor voetgangers door de uitbreiding van terrassen, 

wildparkeren en fietsers. Vooral in de Vanderhaegenstraat en op het 
Vossenplein. De trottoirs zijn in slechte staat en het Louizaplein is moeilijk 
over te steken.

 Er zijn diverse vormen van overlast, door nieuwe cafés in de 
Stalingradlaan, het verkeer in de Hoog- en Blaesstraat en de bussen, 
vooral de nachtbussen in de Cellebroersstraat.

 Fietsers rijden soms in tegengestelde richting door de Hoogstraat en soms 
zelfs auto’s (op kleine stukken).

 Bereikbaarheid met de auto is noodzakelijk om de wijk te laten leven met 
een ouder en zeer toeristisch publiek, vooral op de Zavel, waar te weinig 
parkeerplaatsen zijn.

 Er zijn te weinig fietsenstallingen, terwijl deze mobiliteit in opmars is. 

 De openbare ruimte kan meer kwaliteit krijgen door meer groen (bv. het 
Rouppeplein) en speelpleinen (bv. rond de Krakeelstraat).

 Er is veel autoverkeer in sommige smalle straten (vaak met onaangepaste 
snelheid) en leveringen die het verkeer blokkeren.

Voorstellen voor een betere mobiliteit in de wijk

In schoolomgevingen 
moet er bij het ontwerpen 
van de fietsvoorzieningen 
rekening gehouden 
worden met het gebruik 
van bakfietsen.
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De Zavel moet bereikbaar 
blijven, vooral voor de 
leveringen aan handelszaken.


