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Tijdens deze sessie vroegen we jullie de ideeën uit de
vorige sessie tastbaar te maken. We gaven
oefeningen om nog meer te focussen op details en
uitwerking. En we brachten materiaal mee om
testopstellingen te bouwen. Deze testopstellingen
gebruikten jullie al meteen met de andere deelnemers
en zo kwamen jullie tot nog verdere verbeteringen.

snelle testopstelling

live testopstelling

vandaag

september

piloot fase

opschalen

We stelden eerst de uitgewerkte ideeën uit sessie 1 voor en vroegen jullie
dan een idee te kiezen om aan verder te bouwen.
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•

•

•

•

•

•

Middenpad heraanleggen: groen,
verlichting, eventueel deels overdekt

Wandelroute
door kerkhof

Heraanleg van de parking (komt er
sowieso)
Wachtzones met bv. overdekte
fietsenparking, bankjes, ad valvas
school: leerkrachten komen daar naar
de ouders i.p.v. omgekeerd
Bussen rijden naar de parking en niet
meer naar de schoolpoort
Parking aan school: voorbehouden
voor mindervaliden (bv. 8-9u en 1617u) en buurtbewoners
Kim/Beuk: nieuwbouw -> ingang
omdraaien?

Heraanleg
middenpad

Wachtzones
voor ouders

Parking

mindervaliden

Ontwerp
heraanleg parking

Wandelpool
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Eerst
bevragen

•

Eerst en vooral in kaart brengen mobiliteitsgedrag: wie woont
waar, wie komt te voet / met de fiets / met de auto?

•

Bevraging waarom van de keuze + bereidheid om te
veranderen (bv. indien begeleiding)

•

Op basis daarvan proefprojecten van bv. een maand

•

Deelnemers belonen: prijs, cultuurabonnement

•

Na een maand evalueren

•

Hoe kunnen we ouders en kinderen overtuigen om zich
duurzamer te verplaatsen? Bv. stappentellers uitdelen,
wekelijkse / maandelijkse strapdag

Trajecten
uitwerken

Begeleiders,
afspraken

Ter inspiratie

http://www.fietspoolen.be/voetpoolen
Hoe start je een pool?
•

Stap 1: Informeren

•

Stap 2: Interesse

•

Stap 3: Plannen

•

Stap 4: Afspraken

•

Stap 5: Start

•

Stap 6: Opvolging en
sensibilisatie
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Welke
straten?

Fietsstraat

•

Afhankelijk van hoe het éénrichtingsverkeer wordt uitgewerkt

•

Fietsstraat van ingang tot ingang scholen: volledig centrum

•

Hoe gaan we het visueel zichtbaar maken? Twee bomen aan
begin en einde fietsstraat (versmallend effect)

•

Verbreden voetpad, bloembakken, markering op de grond, …

•

Hoe kunnen we mensen overtuigen om meer te fietsen?
Campagnes: autoloze zondag, fietsevenement met gekke
fietsen; aanmoedigingspremie, gepersonaliseerde kledij voor
alle seizoenen (regenjas, paraplu, …), aanbieden elektrische
fietsen aan gunstige prijs enz.

Welke
richting?

Gebruik
stimuleren!

Ter inspiratie

Ter inspiratie

4

Eenrichting

•

Circulatie in Deerlijk – doorgaand verkeer ontmoedigen!

•

Richting Kortrijk: verplicht via Nieuwstraat omrijden

•

Richting Waregem: verplicht de Nieuwstraat inrijden, voorrang aan
Sint-Rochusstraat en Vichtsesteenweg

•

Kerkplein: verkeersluwe ruimte rond de kerk -> kan horeca
aantrekken

•

Sint-Amandusstraat: eenrichting tot aan de Guido Gezellelaan

•

Fietspad in de Hoogstraat aan de andere kant leggen

•

Doorgaand verkeer ontmoedigen -> moet via ring

Eenrichting
St-Rochusstraat

Toezicht?
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•

Doorgaand verkeer ontmoedigen

•

Meer politiecontrole

•

Borden uitgezonderd plaatselijk verkeer

•

Mensen ontmoedigen door verkeerscirculatie te wijzigen

•

Eenrichtingsverkeer Sint-Rochusstraat

•

Verkeersvrije straat bij start en eind van de school

•

Fietsstraat bij elke uitgang van de school

•

Zwaar vrachtverkeer vermijden (meer controle)

•

Aanpassen voorrangsregels

•

Aanpassen infrastructuur -> verkeer vertragen

Plaatselijk
verkeer

Circulatie
wijzigen

Minder doorgaand
verkeer

Meer
controle

Ter inspiratie

Kies je idee
1

Wandelroute door kerkhof

2

Wandelpool

3

Fietsstraat

4

Eenrichtingsverkeer

We stelden de uitgewerkte ideeën
voor en vroegen jullie om een
idee te kiezen om aan verder te
werken.
Wegens overlap met andere
ideeën werd ‘minder doorgaand
verkeer’ niet als apart idee
weerhouden.

Gebruiksscenario
Het idee in context voor meer focus

Pre-gebruik

Hoe weten automobilisten dat een
straat autovrij is geworden?
Hoe weten ouders dat er een
voetpool is tot school? Hoe ziet dit
er concreet uit?
bv. Mama Charlotte las in de brief
van school over de voetpool. Ze
besluit het eens te proberen.

Gebruik

Na gebruik

Hoe verloopt het gebruik van de
nieuwe mobiliteitssituatie
van a tot z?

Hoe kunnen gebruikers hun
enthousiasme en feedback delen?
Hoe raken ze weer weg uit de
nieuwe verkeerssituatie?

bv. De kinderen van Charlotte
wandelen mee met de voetpool
onder begeleiding van andere
ouders. 1 keer op de 5 dagen
begeleidt Charlotte zelf.

bv. Charlotte heeft goede
ervaringen met de voetpool en
bespaart dagelijks tijd. Ze post een
bericht op haar facebookgroep om
andere ouders te informeren.

Er zijn bij elke mobiliteitsoplossing verschillende “touchpoints” of contactpunten, bv. nieuwsbrief op school,
verkeersborden, straatschildering, … We vroegen jullie even stil te staan bij wat dit betekent voor ‘de blauwe
bollen’. Zo werden jullie zich bewust van aspecten die van belang zijn voor een succesvolle uitvoering.

Denken over
wat we bouwen
Wat willen we uit de test leren?

We vroegen jullie om nog verder te focussen
op deelaspecten ter voorbereiding van het
bouwen van de testopstelling. We vroegen
jullie stil te staan bij:
• de doelgroep van de oplossing
• wat je wil leren uit de testopstelling
• welke valkuilen kunnen opduiken
• wanneer het idee geslaagd is

Maak!
Bouwen om na te denken

We vroegen jullie aan de slag te gaan met het
aanwezige materiaal om zo goed mogelijk de
mobiliteitsoplossingen te visualiseren.
Na 45 minuten vroegen we jullie elkaars
testopstellingen te gebruiken en daaruit te
leren wat werkt en wat niet werkt.
We vroegen jullie te noteren tijdens het
gebruik van je testopstelling:
•

wat werkte goed?

•

wat werkte niet goed?

•

welke vragen werden gesteld?

•

is er nieuwe inspiratie opgedoken?

Daarna werkten jullie aan aanpassingen en
bereidden jullie zich voor op de pitch.

Pitch!
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Wandelroute
door kerkhof

Parking wordt heraangelegd
Bussen/auto’s rijden tot op de parking -> 100m
wandelen tot Hoogstraat of Sint-Amandusstraat
Middenpad moet verhard worden (kinderwagens)
Verlichting (zeker in de winter nodig), eventueel
(deels) overdekt, groen, paaltjes ‘nog 100m’
(Overdekte) wachtzone met ook extra
fietsenstallingen
Kinderen moeten zin hebben om de route te
nemen en hun ouders zo overtuigen -> leuke
activiteiten (compatibel met kerkhof), ad valvas
Openingsevenement met BV, tent, … Toffe naam
bedenken voor parking (gps)

Voor wie?
•

Leerlingen, (groot)ouders, omwonenden, leerkrachten

Wat proberen we te leren?
•

Herinrichten pad door het kerkhof

•

Voorbehouden parkeerplaatsen Sint-Amandusstraat

•

Ingang Kim/Beuk verplaatsen?

•

Mensen stimuleren om de route te gebruiken

Mogelijke valkuilen?
•

Weerstand omwonenden lawaai/drukte op kerkhof

•

Weerstand bewoners Gezellelaan

•

Financieel: kostprijs

Wanneer is het idee geslaagd?
•

Geen opstopping aan schoolingang

•

Geen klachten
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Wandelroute
door kerkhof

2

Wandelpool

Bevraging via brief en e-mail naar ouders
Extra infoblad met takenpakket begeleider +
website school, gemeente, evt. flyers
Afsprakennota begeleiders & deelnemers (wat bij
zieke, slecht weer -> bv. carpoolen)
Vaste afspreekplaatsen
Routes: afhankelijk van bevraging
Snel starten: in juni nog bevraging doorsturen ->
september terug brief meesturen met kinderen
Starten met max. 2 routes: dan evalueren
Misschien ook ‘s avonds (om 17u) een voetpool en
niet enkel ‘s ochtends -> ook bevragen

Voor wie?
•

Kinderen lagere school en hun ouders

Wat proberen we te leren?
•

Meer collectief verplaatsen (zonder auto) ->
veiligheid – gezondere lucht – meer sociale cohesie

Mogelijke valkuilen?
•

Geen vrijwilligers

•

Geen deelnemende kinderen (bezorgde ouders,
slecht weer)

•

‘Eendagsvlieg’

Wanneer is het idee geslaagd?
•

Een pool tussen 5-10 kinderen

•

Minstens +/- 2 keer per week

•

Realisatie van 1 route (zie schoolroutekaart)
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Wandelpool

3

Fietsstraat

Fietsstraat = auto’s blijven achter fietser
Maximum snelheid is sowieso 30km/u (= nu al
maximum snelheid in de schoolomgeving tijdens
schoolpiekuren)
In een aantal straten (Schoolstraat, Hoogstraat)
makkelijk implementeerbaar want is nu al min of
meer zo wegens beperkte breedte van de straat
Uitbreiding ook naar centrum + SintAmandusstraat (tweerichting in dat geval)
Graffiti op straat en acties om het fietsen te
promoten (niet enkel naar scholen maar ook naar
handelszaken toe)
Meer + overdekte fietsenstallingen zodat de fiets
ook elders kan gestald worden

Voor wie?
•

Fietsers: niet alleen schoolverkeer maar alle bezoekers
van Deerlijk-centrum (bv. klanten bank, winkels)

Wat proberen we te leren?
•

Fietsen promoten

Mogelijke valkuilen?
•

Te weinig fietsers

•

Zal fietsstraat werken als de weg breed genoeg is om
voorbij te steken?

Wanneer is het idee geslaagd?
•

Veiliger verkeer -> meer fietsers -> minder auto’s ->
veiliger verkeer enz.
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Fietsstraat

44

Eenrichting

Rijrichting Nieuwstraat omkeren -> ontmoedigt
doorgaand verkeer door centrum
Verkeer vanuit Waregem: voorrang laten verlenen
-> rustiger centrum binnenrijden
Lijnbussen zouden ook andere route moeten
nemen (nu moeilijk want tegenliggers)
Zwaar verkeer zou al vanop grotere afstand
moeten afgeremd worden bv. door middel van
constructies met een beperkte hoogte (opletten:
bevoorrading winkels, hulpdiensten, bussen)

4
Voor wie?
•

Veiligheid van (vooral schoolgaande)
zwakke weggebruikers

Wat proberen we te leren?
•
•

Ontmoedigen (te veel) doorgaand
verkeer
Richting Nieuwstraat omkeren

Mogelijke valkuilen?
•

Verleggen van knelpunten (extra
verkeer Hoogstraat?)

•

Sluipverkeer

•

Wat met de lijnbussen?

Wanneer is het idee geslaagd?
•

¼ minder auto’s*

•

Als de 4 kruispunten (Vichtesteenweg,
Hazewindstraat, Waregemstraat,
Nieuwstraat) overzichtelijker zijn

* ¾ verkeer in de Sint-Rochusstraat rijdt richting
Waregem, ¼ richting Vichte

Eenrichting

En nu?
Bouw mee!

snelle testopstelling

live testopstelling

piloot fase

opschalen

september

week van de mobiliteit
16 - 22 sept

Niet alles kan getest worden. Helaas...
We bekijken nu samen met de gemeente Deerlijk wat mogelijk is binnen het
budget en de wet en we houden daarbij zo goed mogelijk rekening met wat uit
de voorbije sessies kwam.
Burgers die mee willen bouwen aan de levensechte testopstelling zijn
uitgenodigd!
Meer nieuws volgt! Volg mee op www.laboratoria-mobiele-alternatieven.org.

Schrijf ook alvast het evaluatiemoment
in je agenda!
Dat gaat door op donderdag 11
oktober 2018.

Bedankt!
Voor alle vragen rond LaMA in Deerlijk:
Laura Cuyvers & Delphine Grandsart
Tel. 09 223 86 12
Laura.cuyvers@treintrambus.be
Delphine.grandsart@treintrambus.be

