
 

Verslag cocreatiesessie 2, 24 mei 2018, OC Atrium, Dorpsstraat 177 

 

Projectgebied: Het centrum van Meerbeek 

 

Aanwezig: 16 deelnemers 

____________________________________________________________________ 

 

1. Presentatie van de resultaten van cocreatiesessie 1 

 

Bij aanvang van de cocreatiesessie werd kort toegelicht wat gebeurde tijdens sessie 1 en 

wat de resultaten waren. Op basis van de resultaten van de cocreatiesessie werden de 

volgende testopstellingen voorgesteld om op verder te werken: 

 

1. Schoolstraat 

2. Circulatie 

3. Snelheid beperken 

4. Duurzaam verplaatsen stimuleren 

5. Parkeerruimte 

 

2. Uitwerken van de testopstelling 

 

Er vormde zich 4 groepen die een testopstelling ontwierpen. De resultaten van deze 

groepen: 

 

1. Duurzame boulevard 

In deze testopstelling wordt van de A. Dewitstraat en aansluitende voetwegen een 

duurzame boulevard gemaakt waar ruimte gecreëerd wordt voor fietsers en 

voetgangers. 
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- rode lijnen: wegen die je best vermijdt als fietser/voetganger 

- blauwe punten: gevaarlijke punten die boulevard kruist 

- als alternatief: duurzame boulevard die aansluit op voetwegen (S28 + S63) 

- verlichten en onderhouden voetwegen 

- school betrekken bij ontwerp en promotie van boulevard 

- ouders stimuleren voor gebruik van de boulevard via kinderen in schoolacties, vb. 

gezamenlijk inwandelen 

- oudervereniging betrekken 

- K&R lus via weg langs kerkhof met aftelbord hoe lang je mag staan 

- kan je combineren met schoolstraat 

- fietssuggestiestrook in A. Dewitstraat 

- fietssuggestiestrook in Engelbert Moensstraat 

- voorstel kwartier verschil tussen aanvang voor kleuters en lage schoolkinderen 

- communicatie: ouders via kinderen, oudercomité, leerkrachten + directie, 

bewoners v/d boulevard 

- start testopstelling op 1 september 

 

 

2. Schoolstraat 

Deze testopstelling omvat een schoolstraat in de schoolomgeving in de A. Dewitstraat. 

Buiten de schooluren is de A. Dewitstraat een eenrichtingsstraat. De Dorpsstraat wordt 

ook plaatselijk eenrichting gemaakt. 

 

 

- schoolstraat: de schoolomgeving in de A. Dewitstraat tijdelijk afsluiten. Rekening 

houden met bewoners (steeds mogelijkheid in- en uitrijden) + hulpdiensten → 

palen of barelen op lange termijn, voor testopstelling met nadar 

- start 07u45 tot 08u30, woensdagmiddag 11u45 tot 12u15, andere weekdagen 

15u15 tot 15u45 

Opm: laatkomers kunnen wel weer stoppen aan de schoolpoort. Uittesten of een 

kwartier langer resultaten heeft 
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- tijdens schooluren éénrichting (vb. slimme verkeersborden) 

- afzetten kinderen op A en B 

- Dorpsstraat: plaatselijk éénrichting maken 

- parkeerverbod op A. Dewitstraat tussen Constant Cludtsstraat en Ter 

Gessel/Burg. Van Kelfstraat tijdens schoolstraat 

- St.-Antoniusstraat tweerichtingsverkeer 

- communicatie via oudervereniging, gemeentelijke infokanalen, infovergadering, 

kranten, infobord aan Proxy Delhaize 

 

 

3. Circulatie 

Hier wordt voorgesteld in de Dorpsstraat in de ochtend eenrichting te maken en geen 

zwaar verkeer door te laten (behalve voor laden & lossen, De Lijn). De toegang van het 

dorp wordt aangegeven door toegangswegen. 

 

 

 

1. we sluiten ons dorp niet hermetisch af 

2. fietssuggestiestroken op Dorpsstraat. idee: visuele push om snelheid te minderen 

3. Dorpsstraat géén zwaar verkeer, uitgez. bus, uitgez. laden en lossen 

4. Blokkeer (éénrichting) Dorpsstraat (dynamisch 7u30-9u30), afsluiten aan 

kruispunt Wijnegemhofstraat 

5. Voetweg: Vrouwleystraat → voetbal → Wijnegemhofstraat. ! veilig, praktisch, vb. 

geen modder, fietskar kan over beek 

+ veiliger oversteken: lichten (groen tenzij je te snel rijdt), bord hoe snel je rijdt, 

drukken voor oversteken Wijnegemhofstraat 

6. Happy inkom in dorp 

a. glitter en confetti (bio-afbreekbaar) 

b. “Deense flitsloterij”? te veel extra wagens 
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4. Snelheid beperken 

In deze testopstelling wordt de nadruk gelegd op gecontroleerde snelheid door een 

verkeerslicht dat op rood springt bij te hoge snelheid en een tonnagebeperking in het 

centrum om het zwaar verkeer buiten te houden. 

 

 

 

- zone 30 in het centrum 

- +3,5T uitgezonderd plaatselijk verkeer 

- politiecontrole op snelheid en zwaar verkeer 

 

Opmerkingen voorafgaand aan de sessie: 

- Bij het bedenken en uittekenen van oplossingen toch vooral kijken naar de 

toekomstige schoolsituatie (kleuter en lager op één locatie), eerder dan dat men zich 

nog richt op de huidige toegangssituatie tot de kleuterschool in de Dorpsstraat. 

- Voor de periode van proefopstelling al rekening houden met de definitieve 

verkeerssituatie, dus na afloop van de werken. 
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Overzicht van de testopstellingen 

Deze tabel lijst de verschillende onderdelen van elk voorstel van een testopstelling op. 

Via deze tabel zijn ideeën te vinden die bij de voorstellen overlappen. 
 

 1 2 3 4 

duurzame boulevard van A. Dewitstraat en voetwegen (S28 + S63) x    

verlichten voetwegen x  x  

plateau/begeleid oversteken/verkeerslichten aan gevaarlijke 

kruispunten 

x  x  

K&R lus via weg langs kerkhof x    

aftelbord aan K&R x    

fietssuggestiestrook in A. Dewitstraat x    

fietssuggestiestrook in Engelbert Moensstraat x    

fietssuggestiestrook in Dorpsstraat   x  

ouders stimuleren via kinderen in schoolacties x    

A. Dewitstraat afsluiten tussen St.-Antonius en Constant 

Cludtsstraat, drie kwartier ‘s morgens/’s middags (op woensdag), ‘s 

avonds (andere weekdagen) 

 x x  

A. Dewitstraat tijdens schooluren eenrichting  x   

parkeerverbod op A. Dewitstraat tussen Constant Cludtsstraat en 

Ter Gessel/Burg. Van Kelfstraat tijdens schoolstraat 

 x   

Dorpsstraat plaatselijk eenrichting  x   

Dorpsstraat dynamisch eenrichting, afsluiten aan kruispunt 

Wijnegemhofstraat 

  x  

St.-Antoniusstraat tweerichting  x   

toegangspoort aan invalswegen   x  

geen zwaar verkeer in Dorpsstraat, uitgez. bus, uitgez. laden en 

lossen 

  x x 

weg Vrouwelystraat naar oversteek aan St.-Antoniusstraat 

uitbouwen 

x  x  

licht dat op rood springt als je te snel rijdt in Wijnegemhofstraat 

tussen Dalemstraat en St.-Antoniusstraat 

  x x 

glitter en confetti bij inkom als je niet te snel rijdt   x  

verboden 3,5T uitgez. plaatselijk verkeer, De Lijn in het centrum    x 
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3. Stemming 

 

Elke deelnemer ontving 3 kaartjes om te stemmen, hun eerste, tweede en derde keuze. 

Elke deelnemer kon zo voor 3 verschillende voorstellen stemmen. 

 

 keuze 1 keuze 2 keuze 3 totaal 

voorstel 1 7 4 2 13 

voorstel 2 4 6 6 16 

voorstel 3 3 3 3 9 

voorstel 4 0 1 3 4 

 14 14 14  

 

 

4. Vervolg 

 

Zoals u misschien zelf in dit verslag hebt kunnen zien, komen een aantal elementen 

terug bij verschillende voorstellen. De meeste voorstellen sluiten ook bij elkaar aan. 

 

Voor de verdere aanpak maken we een overzicht van de verschillende elementen uit de 

verschillende voorstellen, en bekijken we welke van deze elementen terugkomen en veel 

stemmen hebben gekregen, welke minder. We gaan ook bekijken welke van de 

elementen mogelijk zijn voor een testopstelling, en welke elementen eerder horen bij 

een definitieve herinrichting (heraanleg voetpad, verkeersdrempels,...). Op basis hiervan 

doen we voorstellen voor een testopstelling wat kan leiden tot definitieve aanpassingen 

op korte termijn, en doen we voorstellen die moeten meegenomen worden bij een 

heraanleg van de straat en het mobiliteitsplan. 

 

De begeleiders van LaMA komen samen met de gemeente en experten om de 

voorgestelde opstellingen te evalueren en de verdere stappen voor te bereiden. De 

gemeente neemt na goedkeuring contact met de buurt om de testopstelling uit te 

werken. In oktober komen we ter plekke om de testopstelling te evalueren. Datum nog 

nader te bepalen.  
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5. Foto’s 
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Wat is Lama? 

 

 

 

Meer info: 

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