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Projectgebied: Het centrum van Meerbeek 

 

Aanwezig: 34 deelnemers 

 

Samenvatting: Op basis van interviews die werden afgenomen in maart presenteerde 

de Lama-coach de uitdagingen voor het projectgebied. De uitdagingen zijn te clusteren 

in 4 thema’s: parkeren en stilstaan, snelheid, sluipverkeer en duurzaam vervoer. Tijdens 

ronde 1 zochten de aanwezigen in duo’s oplossingen voor 1 van de 15 uitdagingen 

gelinkt in deze thema’s. Elke aanwezige behandelde 4 uitdagingen, er werd telkens 

doorgeschoven. Na ronde 1 kon elke aanwezige 3 stemmen uitbrengen op interessante 

ideeën. Ideeën die gelijkaardig waren, werden geclusterd. Tijdens ronde 2 werd verder 

gewerkt op de ideeën met de meeste stemmen. Dit mondde uit in 3 voorstellen voor 

aanpassingen en testopstellingen in het centrum van Meerbeek: een schoolstraat, 

duurzaam vervoer en andere parkeerruimte. Tijdens cocreatiesessie 2 wordt er verder 

gewerkt om de ideeën en voorstellen uit cocreatiesessie 1, en wordt er een testopstelling 

gekozen. 

____________________________________________________________________- 

 

1. Verslag van het vooronderzoek 

 

Voor het vooronderzoek werden volgende gedaan:  

● observatie,  

● participatie,  

● diepte-interviews met inwoners, handelaars, directie,  

● korte gesprekken met mensen aan de schoolpoort, 

● verzamelen fotomateriaal 

● analyse 

 

Uit het vooronderzoek kwamen de volgende uitdagingen: 

 

1 Hoe zorgen we ervoor dat men vaker voor de fiets kiest om naar school te gaan? 

2 Hoe creëren we ruimte voor fietsers in Meerbeek? 

3 Hoe zorgen we ervoor dat het autoverkeer het te voet gaan niet belemmert? 

4 

Hoe zorgen we dat het veiliger oversteken is op het kruispunt 

Dorpsstraat-Wijnegemhofstraat? 

5 

Hoe creëren we voldoende ruimte voor de voetgangers en fietsers in de 

schoolomgeving? 

6 

Hoe zorgen we ervoor dat meer ouders kiezen voor een alternatief dan de eigen 

wagen voor hun woonwerk-verplaatsing? 
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7 Hoe zorgen we ervoor dat de Lijn vlot door de Dorpsstraat kan passeren? 

8 

Hoe zorgen we dat ouders die hun kinderen met de wagen afzetten geen onveilige 

situaties in de schoolomgeving creëren? 

9 

Hoe zorgen we ervoor dat de auto's zich niet op stoep parkeren aan de 

schoolpoort? 

10 Er is soms te weinig parkeerruimte op de parking aan de Delhaize 

11 Hoe zorgen we voor minder verkeersdrukte aan de poort van de kleuterschool? 

12 Hoe zorgen we ervoor dat de auto's in Meerbeek rustiger rijden? 

13 

Hoe zorgen we ervoor dat auto's voorzichtiger rijden in de omgeving van de 

school? 

14 Hoe zorgen we ervoor dat er minder sluipverkeer in Meerbeek? 

15 Hoe zorgen we ervoor dat er minder zwaar verkeer door Meerbeek rijdt? 

 

 

Deze uitdagingen kunnen ingedeeld worden in 4 thema’s: 

1. parkeren en stilstaan 

2. snelheid 

3. sluipverkeer 

4. duurzaam vervoer 

 

 

2. Ronde 1: de ideeën 

  

Op het einde van ronde 1 werden gelijkaardige ideeën geclusterd voor de stemronde. 

Deze ideeën hebben hetzelfde clusterletter gekregen (zie kolom 3). Het aantal stemmen 

staat in kolom 4. Bij ideeën met hetzelfde volgnummer werden de stemmen 

samengeteld. 

 

A. Schoolstraat: 13 stemmen 

B. Duurzaam vervoer: 19 stemmen 

C. Parkeerruimte: 34 stemmen 

D. Éénrichtingsstraat: 8 stemmen 

E. Zwaar verkeer weren: 11 stemmen 

F. Snelheid beperken (o.a. zone 30): 12 stemmen 
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uit

d 

idee cluster aantal 

stemm

en 

7 <3,5T of plaatselijke leveringen 

Centrum Meerbeek en de Dorpsstraat vanaf de Leuvensesteenweg 

beperken voor zwaar verkeer met uitzondering voor plaatselijke 

leveringen C21 bord 

e 6 

15 Zwaar verkeer niet in het dorp tijdens de spitsuren -> camera’s e 1 

6 creatieve alternatieven 

* ouders belonen als ze met fiets komen 

* goeie fietsverbinding naar Leuven/Gasthuisberg (door bos: 

Groenbos - Grevenbos - Bertembos) 

* fietsoplaadpunt voor elektrische fietsen op parking Delhaize 

* rechtstreekse busverbinding naar station Kortenberg - 

Erps-Kwerps 

* carpool voor ouders 

* fiets/wandelpad voor kinderen naar school organiseren 

b 1 

7 Een lijn voor de lijn 

* Parkeervakken, onderbroken lijnen 

* Gemeente koopt een grond, voorziet parkeergelegenheid zodat 

straat vrij blijft 

* Controle politie tijdens testperiode 

*  

afwisselende parkeervakken 

b  

10 Parkeerruimte 

* geen veilige voetverbinding tussen Wijnegemhofstraat en school, 

lage voetpaden en smal 

* nieuwe grote parking tussen St-Antoniusstraat - Alfons 

Dewitstraat en Dorpsstraat + aan voetweg S32 

* ≠ ingangen voor voetgangers, fietsers en kiss & ride ingang 

c 1 

7 Knip 

* Verbieden parkeren op de Dorpsstraat 

* Dorpsstraat knippen met uitzondering voor bussen 

c 1 

11 Kleine oplossing voor groot resultaat 

* Achterkant van de kleuterschool openstellen om kleuters binnen 

te laten 

* Bushalte naar hoek van CCstraat verhuizen 

* gemeenschappelijke wandelrijen naar school (wandelpool) 

b 1 

11 Kleuterschoolingang via Delhaize/Netelbos 

* Kiss & ride enkel op parking Delhaize / parking Netelbos 

* Begeleiding via voetweg (achter school) + verlichting (winter) 

* verbod stilstaan & parkeren aan poort Dorpsstraat 

* poort -> enkel voetgangers & fietsers 

c 3 

12 Optimale wegindeling b, f  
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Het herverdelen van de straat met een afgeschermd fietspad en de 

juiste afstand tussen geparkeerde auto’s eventueel met vaste 

obstakels (ipv alleen auto’s) en alternerend verkeer en 

snelheidsmetingsborden en goede juiste verlichting 

 

10 Een mooi centrum voor Meerbeek 

Er is geen capaciteitsprobleem qua parkeren, wel een 

locatieprobleem 

* Dorpskern herinrichten 

* Parking verplaatsen naar achter Vannetelbosch -> kan dienst 

doen voor school + voor winkelen (Delhaize ook in Vannetelbosch) 

* Kans op verfraaien - verkeersarm maken dorpscentrum 

herstel kernfunctie; leefbaarheid ↑, plein, ingroenen, op maat van 

voetgangers 

c  

2 Maak Meerbeekplein great again! 

* onderhoud van bestaande paden 

*  

* Maak het DORPSPLEIN van Meerbeek great again! 

- huidige parking v. Delhaize naar Van Netelbosch verhuizen 

- vervangen door een aantrekkelijk en pittoresk plein met 

fonteintje en petanque en sfeer en restaurants 

c  

3 Maak plaats! 

* Opwaardering van voetwegen + buurtwegen 

- heraanleg, verlichting, onderhoud algemeen 

* Verlichtingspalen verzetten zodat er meer plaats is op de 

voetpaden 

b 2 

8 Vannetelbosch-parking 

Kiss & ride-zone op de terreinen “Vannetelbosch” 

c 1 

1 Ontmoedigen 

* Auto’s -> verbod parkeren zelfs eigen bewoners! -> A. 

Dewitstraat 

* Fietsvoorkeurstroken + parkeerverbod auto’s 

* Variabel rijverbod - rijtoelating 

a  

1 * parkeervrije straat met fietsstroken 

* al dan niet eenrichtingsverkeer voor wagens, zodat er ruimte 

komt voor fietsers 

d  
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7 Busje komt zo 

* Beurtelings parkeren = OK om de snelheid te minderen 

* Paaltjes (op de stoep) -> verwijderen om zodoende toe te laten 

dat kinderen op de fiets hiervan kunnen gebruik maken (stoep). 

Ook moeders of vaders met kinderwagens hebben het dan 

gemakkelijker 

* Eenrichtingsverkeer creëert ‘lussen’ in andere straten! Dus geen! 

* Allerlei “opbouwsels” (houten paaltjes) eventueel ondergronds 

leggen of verplaatsen 

-> meer ruimte voor voet- en fietspad 

b, f 1 

6 Fietspaden + voetpaden heraanleggen 

* Parking links van de kerk -> voetpad achter kerkhof naar school 

* Fietspaden in centrum 

* Eenrichtingsverkeer 

* Voetpaden heraanleggen 

b  

9 K+R 

 

* De A. Dewitstraat eenrichting 

* Constant Cludtsstraat fietsstraat 

* kiss & ride 

d 3 

5 Circulatieplan 

* A. Dewitstraat enkelrichting met bredere stoepen en circulatie 

met andere smalstraten 

* fietsen suggestieroutes 

* ook de trage wegen gebruiken 

 3 
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2 * voetpad ook toegankelijk voor fietsen (twee kleuren-stoep) 

* radicaal: sommige straten éénrichting maken zodat er deftige 

plaats is voor fietsen -> 2-richting! -> enkel fiets en bus in 2 

richtingen toelaten 

* bakfiets delen tussen buren 

* fietstaksi voor kidneren op te pikken naar school 

d  

4 te weinig lef 

* kruispunten omvormen tot ronde punten (trager en uniform!) 

* meer eenrichtingsverkeer, niet om sneller te rijden maar om 

meer plaats te geven aan fietsers en voetgangers 

* sluipverkeer met lef aanpakken, durven lussen in te voeren 

* kruispunt Dalemstraat met Wijnegemhofstraat -> rondpunt 

* ≠ ingangen voor voetgangers, fietsers en kunderen met auto, 

zelfs in ≠ straten 

d 1 

12 ONE WAY 

* tijdelijk eenirchtingsverkeer 

* parkeervakken 1 zijde 

* Sint Antoniusstraat 

d  

4 Rotonde 

* (Voetpaden) verlichten! 

   Oversteekplaats verlichten 

* Verkeersborden: “u nadert een voetpad” plaatsen (verlichte  

   verkeersborden) 

* indien plaats: rotonde maken 

b 1 

5 Beperking door éénrichting 

Ruimte voor voetgangers door plaatselijk éénrichtingsverkeer met 

dynamische borden 

 

Eenrichting in de A. Dewitstraat en Dorpsstraat 

d  

14 Simpel 

Maak van het dorp één zone 30 en handhaaf deze 

snelheidsbeperking! 

Tijdens schooluren éénrichtingsstraat 

d, f  

8 Veilig kiss & ride d  
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Kiss and ride door plaatselijk éénrichtingsverkeer, waardoor er een 

rijvak hiervoor vrijkomt, tijdens schooluren 

 

3 Brede voetpaden 

Brede voetpaden in de schoolomgeving (zie nieuwbouw 

kleuterschool) 

met fietsstraat 

b  

1 Fietsgroepjes + verkeersvaardig 

1. Fietsgroepjes/fietspoolen vanuit buurten die verder van de 

school liggen 

Begeleid door beurtrol ouders/gemachtigde opzichters 

2. Fietsende kinderen moeten voldoende verkeersvaardig zijn. 

Vraagt training… je leert het pas door te doen 

= rol school/gezin 

3. Inrichting 

- trage wegen/voetwegen 

- fietspaden afgescheiden van rijweg 

- problematiek van geparkeerde wagens in bv. Dorpsstraat, 

A. Dewit -> fietsen op voetpad 

b  

9 Paaltjes op auto af 

* Paaltjes 

* Verbreding stoep aan schoolpoort 

             

* Parkeerverbod + controle 

b  

3 Voetpaden vrij 

* Niet parkeren op voetpad + controle 

* geen parkeervak aan oversteekplaats 

* Voetpaden promoten 

* fietspaden (achter school) uitbreiden via C. Cludtstraat 

b  

11 Een achterweg, sneller dan je denkt! 

* Parkeren op de parking Delhaize en via voetweg naar 

kleuterschool, verlichting/poepvrij, nieuwe of extra ingang langs 

achterkant (speelpl.) is korter traject 

* Geen auto’s meer op speelplaats 

c 1 

3 Het gouden voetpad 

* Alle voetpaden breed genoeg + goede staat (rolstoel/buggy) 

* Paaltjes tegen stoepparkeren/hoge stoepranden) 

b 1 

 

 

Verslag workshop 1 Kortenberg - 26 april 2018 

pag. 7/14 



 

 

 

9 Stoep = stoep 

* Verhoogde stoepranden 

* Paaltjes (niet voor inritten en garages) op stoeprand 

* Stoep kleuren + fiets/voetgangersteken op grond schilderen 

* parkeerverbod + mensen aanspreken 

* hindernissen op stoep wegnemen + recht  

b 4 

2 Snelheid 

* beperk de snelheid.  Bijkomende fietspaden?  Waar moeten die 

dan komen?  

* onderhoud bestaande fietspaden  

f 
0 

2 Veilig fietsen 

* Wijnegemhofstraat 

 - fietspad afzonderen van de baan met blokken 

 - baan smaller = minder snel rijden en veiliger voor fietsers 

b 
0 

4 In heel felle kleuren schilderen 

* kruispunt Dorpsstraat - Wijnegemhofstraat  in felle kleur 

schilderen 

 
3 

4 Geen verkeerslichten 

* Verkeerslichten zijn geen oplossing 

* Verkeersplateau bij zebrapaden 

f 
0 

5 Schooldraak 

* speelse afbakeningen zetten zeer dicht tegen de rijweg zodat 

fietsers (afstappen) en voetgangers maximaal het voetpad 

kunnen benutten.  Dit schrikt ook automobilisten af (afremmen), 

afstand houden (optische illusie vb strepen dichter bij elkaar 

zetten).  De schooldraak vervangt op speelse manier paaltjes 

dicht bij de straat geplaatst; 

b 
0 

6 Ik laat mijn kind begeleid naar school brengen 

Veilige afhaalpunten voor rijen: 

* begeleide rijen voorbij kritische punten (gevaarlijke 

kruispunten) 

* schoolstraat: school afgesloten A. Dewitstraat vanaf C. 

Cludtsstraat tot aan kerk vanaf 8 u tot 9 u en 

   vanaf 15.30 u tot 16.30 u 

* sensibiliseren van ouders 

* brede stoepen in stuk voor school (C. Cludtsstraat tot kerk) 

* trage wegen accentueren  

a 
1 

6 Bus / fiets naar Bertem 

* veilig fietspad / fietssnelweg tussen Meerbeek en Bertem 

* meer fietssnelwegen 

* bus vanaf rondpunt D'Ieteren tot Bertem (carpool + centrum) 

* veilige fietsenstalling op Bertem Carpool 

b 
8 
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8 Fietsstraat - schoolstraat 

* A. Dewitstraat : schoolstraat tijdens schooluren, verder 

fietsstraat 

* C. Cludtsstraat: fietsstraat tijdens schooluren 

* extra trage weg naar parkings (Vannetelbosch en langs de 

Dorpsstraat) 

* parking kleuterschool inrichten als parking samen met 

schooloppervlakte 

* terrein Vannnetelbosch gebruiken voor school 

* bussen naar alle uithoeken van de gemeente (Zonnewoud, 

Vrebos, Den Tomme) 

a 
9 

8 Afsluiting 

* tijdens de schooluren de straat afsluiten met slagbomen 

a 
0 

10 Parking via verlichte voetweg 

* Neen, er is niet te weinig parkeerruimte op de parking aan de 

Delhaize maar wel voor de feestzaal en de 

school samen. 

* parking op kleuterschool Dorpsstraat binnen 2 jaar?  Bereikbaar 

voor school en feestzaal.  Centraal gelegen. 

* verlichting voetweg 

* afbraak kleuterschool (inrichten 80 parkeerplaatsen met 

groenvoorziening + elektrische laadpunten.  

* breed fiets- en wandelpad van parking Dorpsstraat naar parking 

Delhaize + verlichting en groenvoorziening. 

* parking Delhaize vergroten door site Vannetelbosch te kopen 

voor grote parking, schoolopvang, kinder- 

kribbe, ten dele appartementen, serviceflats met restaurant 

(promoten voor ouderen).  Groenvoorziening 

* Culturele activiteiten in kerk  

c 
15 

10 Nuttig gebruik Vannnetlbosch-site. Aankoop door gemeente 

* Voorstel om leerkrachten parkeerplaats in de Wijnegemhofstraat 

aan het voetbalplein te gebruiken is niet ideaal: dienen 

Wijnegemhofstraat over te steken - geen zebrapad - te gevaarlijk. 

* parkeren op oude site Vannetelbosch 

* wandelweg achter kerkhof voor kinderen 

* afkoop lijkt onrealistisch omwille van 

privé-aankoop/projectontwikkelaar 

* parking voorzien langs Wijnegemhofstraat en verbinden via 

wandelweg achter de kerk 

* kleuterschool parking maken en via wandelweg verbinden met 

school 

* lang versus kort parkeerders 

c 
12 

11 Beperking zwaar verkeer 

* beperking tot 3,5 ton - uitgezonderd leveringen + controle  

e 
1 
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11 Poort dicht 

* voetweg van op de parking Delhaize naar de achterzijde van de 

school gebruiken 

* + eventueel overdekken 

* schoolpoort dicht laten.  Geen ingang meer 

c 
0 

12 Rustig 

* obstructies op voetpaden weglaten en fietspad aanleggen. 

Auto's geen hinder voor fietsers 

* sluikverkeer verhinderen tijdens de spitsuren: variabele 

verkeersborden 

* zwaar verkeer uit dorpskern 

* kritische kruispunten veiliger maken: kruispunt 

Schoonaardestraat - A. Dewitstraat verkeerslichten met drukknop  

d 
1 

12 Trager door versmallen 

* zone 30 opnieuw uitbreiden + controles / flitspaal 

* bepaalde straten versmallen (in combinatie met 

éénrichtingsverkeer) door fietspaden, bloembakken en voetpaden 

afscheiden 

* fietsstraten aanleggen 

* sluipverkeer ontmoedigen: zone 30, verkeerslichten, rondpunt 

d, f 
3 

13 Asverschuiving 

* versmallingen en zig-zag rijden.  Asverschuivingen met 

bloembakken 

* verkeer niet toelaten in A. Dewitstraat (van kerk tot C. 

Cludtsstraat) vanaf 8 u tot 9 u en vanaf 15.30 tot 16.30 u 

* ouders heropvoeden (niet snel, snel op voetpad of zebrapad 

stoppen en eigen kind afzetten) 

* zone 30  

a, f 
3 

13 Snelheid 

* de snelheid echt controleren 

f 
0 

13 Aandacht Aandacht 

* aandacht trekken met opvallende wegmarkering 

* bord plaatsen:  "U rijdt ….  Boete is ….. 

* snelheidsmeter die snelheid toont "u rijdt te snel" 

* markeringen op het wegdek 

* mobiele flitspalen 

f 
2 

14 Op de E40 en de E314 is het fijner! 

* bovengemeentelijk probleem: sluipverkeer tijdens de spits actief 

geen toegang geven tot Dorpsstraat en Wijnegemhofstraat 

* rekeningrijden 

* ANPR-camera 

* vrachtwagentol uitbreiden tot secundaire wegen/dorp 

e, f 
3 
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* pendelverkeer 

* inkomsten uit ANPR/rekeningrijden gebruiken voor Lokale 

inrichtings- en verkeersveiligheid 

* Wijnegemhofstraat: flitscamera plaatsen 

* kleinere bussen tijdens daluren 

* snelheidscontroles in Dorpsstraat en Wijnegemhofstraat  

 

 

3. Ronde 2: eerste uitwerking van ideeën richting testopstelling 

 

Na de stemronde werd in groepjes verder gewerkt aan de ideeën met de meeste 

stemmen. Na 20 minuten presenteerde ieder groepje een samenvattend voorstel om op 

verder te bouwen in cocreatiesessie 2. 

 

A. SCHOOLSTRAAT 

- Alfons Dewitstraat lijkt een goed idee. Het andere gedeelte een fietsstraat? 

- Kiss & ride 

- C. Cludtstraat éénrichtingstraat, zodat de ouders daar niet stoppen 

- Afsluiten van de straat tijdens het begin en het einde van de school 

 

     B. DUURZAAM VERVOER 

- Een veilig fietspad in het centrum 

- Bus aan het rondpunt 

- Een veilige fietsenstalling 

- Fietsverbinding naar Leuven verbeteren 

- Aanpak van 2 moeilijke stukken (sigaar, richting Gasthuisberg,...) 

- Uitbouw van de F3 

- elektrisch fietsen stimuleren 

- fietspad afgescheiden van de rijweg 

- bereikbaarheid binnen de gemeente 

- uithoeken van de gemeente zijn niet ontsloten, daar ben je aangewezen op de 

wagen, reliëf,  

- naar Bertem --> elektrische fiets 

- verbeteren van voetwegen verbeteren 

- verlichting verbeteren in de donkere maanden, vb. verlichting van de voetweg 28 

vernieuwen zoals voetpad 60 is vernieuwd 

 

Wat is interessant: de stoptrein tussen Brussel en Leuven 

De bereikbaarheid van het station in erps-kwerps 

De heel drukke straat tot aan het station 

 

      C. PARKEERRUIMTE 

 

- Afbraak kleuterschool, op dit terrein een parking? 

- elektrische oplaadpunt 

- 80 parkeerplaatsen voor school en feestzaal 

- wandelpad naar Delhaize, deze parking uitbreiden 
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- parking voor bezoekers 

- breed fietspad en wandelpad 

- pad tussen delhaize en kleuterschool verbreden, zodat er ook kan gefietst worden 

- promoten voor ouderen 

- leerkrachten school verder parkeren 

 

Netelbosch-site 

 

Projectontwikkeling op Netelbosch? Moet er zo een grote parking in Meerbeek zijn? 

Voorstel om uit te wijken naar de wijnegemhofstraat (groen opofferen?) 

De parking verbinden met een wandelweg achter de kerk 

Aan het voetbalplein 

 

4. Vervolg 

 

Cocreatiesessie 2, donderdag 24 mei om 19 u. 

 

In cocreatiesessie 2 wordt verder nagedacht over mogelijke aanpassingen en 

testopstellingen om de verkeerssituatie in het centrum van Meerbeek te verbeteren. 

Hierbij wordt rekening gehouden met feedback vanuit diverse hoeken. Tijdens 

cocreatiesessie 2 worden de testopstellingen uitgewerkt als maquette en concreter 

gemaakt. Alle maquettes worden op het einde van cocreatiesessie 2 aan de volledige 

aanwezige groep voorgesteld en besproken. De verschillende opties worden met elkaar 

vergeleken en ten opzichte van elkaar afgewogen, om vervolgens gezamenlijk de meest 

haalbare testopstellingen te kiezen.  

 

5. Foto’s sessie 
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Wat is Lama? 

 

 

 

Meer info: 

https://duurzame-mobiliteit.be/laboratoria-mobiele-alternatieven-lama 
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