
 

 

 

 

Verslag cocreatiesessie 1, 7 mei 2018, Gemeentehuis Ternat 

 

Projectgebied: De markt van Ternat 

 

Aanwezig: 32 deelnemers 

 

Samenvatting: Op basis van interviews die werden afgenomen in april presenteerde de 

Lama-coach de uitdagingen voor het projectgebied. De uitdagingen zijn te clusteren in 4 

thema’s: fietsen, parkeren, doorgaand verkeer en de inrichting van de markt. Tijdens 

ronde 1 zochten de aanwezigen in duo’s oplossingen voor 1 van de 16 uitdagingen 

gelinkt in deze thema’s. Elke aanwezige behandelde 3 à 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 4 voorstellen voor 

aanpassingen en testopstellingen rond de markt: een zone 30, een circulatieplan, 

randparkings en integratie op de markt. 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,  

● korte gesprekken met mensen op en rond de markt, 

● verzamelen fotomateriaal 

● analyse 

 

Uit het vooronderzoek kwamen de volgende uitdagingen: 

 

1 Hoe kunnen fietsers veilig over de markt rijden? 

2 Hoe moedigen we meer mensen aan om met de fiets naar de markt te komen? 

3 

Hoe zorgen we dat fietsers hun fiets veilig kunnen stallen op de markt in de buurt 

van de winkels? 

4 

Hoe zorgen we ervoor dat mensen die voor kort winkelbezoek komen snel een plek 

vinden? 

5 

Hoe kunnen we wagens die willen langparkeren een andere plek geven dan op de 

markt? 

6 

Hoe zorgen we voor een aangename verbinding van de randparkings met de 

markt? 

7 Hoe maken we duidelijker waar men zich mag parkeren op en rondom de markt? 

8 

Hoe kunnen we mensen die in het centrum van Ternat wonen aanmoedigen om 

alternatieven voor de eigen wagen uit te proberen? 
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9 Hoe verminderen we de snelheid van de wagens die de markt kruisen? 

10 Hoe kunnen we zwaar verkeer weren van de markt? 

11 Hoe verminderen we de verkeersdrukte op en rond de markt? 

12 Hoe kunnen we de markt verfraaien? 

13 Hoe geven alternatieven voor de eigen wagen een plaats op de markt? 

14 Welke andere functies wil je in de toekomst graag een plaats geven op de markt? 

15 

Hoe creëren we meer ruimte op de markt door het beperken van het aantal 

toegangwegen voor de wagen richting markt? 

16 Hoe kunnen we het gebruik voor mensen met een rolstoel/buggy stimuleren? 

 

Deze uitdagingen kunnen ingedeeld worden in 4 thema’s: 

1. Fietsen 

2. Parkeren 

3. Doorgaand verkeer 

4. Inrichting markt 

 

 

2. Ronde 1: de ideeën 

 

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

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

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

samengeteld. 

 

 

uitd idee 

 

volgnr 

 

aantal 

stemm

en 

3 

Ontwerpwedstrijd voor fietsenstallingen 

- geen centrale fietsenstalling 

- Kleinere fietsenstalling dichtbij de winkels, bv. op elke 

hoek van de markt 

- Liefst esthetische stallingen 

- Kleine “kunstwerkjes” of ingebed in groen 

- evt. laten ontwerpen via wedstrijden 

- Idealiter aangesloten op fietspad 

- nieuw fietspad aan Borredam -> fietstoegang tot de markt 

komt via daar -> exclusief voor fietsers maken -> daar 

duidelijke fietsovergang maken over de statiestraat 

+ fietsenstallingen laten aansluiten op die “fietsostrade”  4 

7 1. Circulatieplan 1-richting 

2. Brugje verbinding Gemeentehuisstraat - Neeralfenestraat  2 
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3. Marktplein verkeersvrij + geen auto’s 

-> vrij voor activiteiten enz… (ontmoetingsplaats, 

buurtwerking, verenigingsleven,...) 

4. Kadaster 329G parking aanleg 

15 

- Wij denken niet dat het verminderen van het aantal 

toegangswegen meer ruimte zal creëren. 

- Pomp weer op de oude plaats terugzetten en verfraaien 

- Op de parking de rijrichting met pijlen op de grond 

markeren 

- Er zijn reeds 2 studies gemaakt 

- 1980 

- 1990 

- het mooiste plan dateert uit de jaren 80  0 

7 

Parkeergeleidingssysteem 

- meer eenrichtingen in omliggende straten (in lussen), met 

telkens geschrankt parkeren (dus globaal meer 

parkeerplaatsen voor bewoners) -> markt ontlast 

- duidelijker signalisatie (vanop invalswegen) van grote 

parkings 

- Horizon 

- Brug -> met aanduiding van afstand en  

- zwembad     wandeltijd tot markt 

- Brusselstraat? 

- paaltjes waar men niet mag parkeren  1 

2 

1.  

Er is een knip op de straat doorheen de markt, auto’s 

moeten er rond circuleren 

2. Alle voetpaden zonder opstap afgevlakt zien 

3. Enkel herinrichting in langetermijnvisie  0 
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15 

?  

- Poodtstraat afsluiten: geen volk in de kerk 

- Borredam afsluiten: politie kan niet weg 

- Verbrugghenstraat: niemand naar het gemeentehuis op 

donderdag, alleen te voet  0 

14 

Meer activiteiten op de markt voor ontmoeting 

- kiosk -> muziek 

- meer groen 

- minder parking 

- autoluw 

- plaats om iets te organiseren 

- samenkomsten voor activiteiten/manifestaties 

- tafels om spelletje te spelen/picknicken 

- gemeenschappelijke BBQ 

- kindereiland: ludieke elementen waar kinderen op kunnen 

spelen  2 

13 

Markt 2.0 

- prominente plaats voor autodelen (actief lobbyen bij Cambio 

of aanverwanten) 

- Conflictvrij fietspad 

- Langparkeren ontraden (óók voor omwonenden) 

- “gemeentebus” binnen Ternat op donderdag: Wambeek - 

Lombeek - Bodegem - Kapelle - Markt 

- bushalte markt: rijweg versmallen tot niet meer dan 2 

baanvakken = snelheidsremmers) -> dan steken de auto’s 

niet rap rap de bus voorbij 

duidelijke stoep 

ruimere bushalte/overkapping  1 

3 

Zone 30 

ter info: 

- Neerveldlaan: geen voetpad beschikbaar 

- + een del van T’Serclaesstraat 

- Markt: helemaal vrij van parkeren (zoals in andere 

gemeenten en steden) 

Parking maken aan de achterkant van Gemeentehuis  0 

16 

Zone 30 

Verkeer 

- zoals in vele andere gemeenten: 
  Eenrichting verkeer vooral in straten met high-density 

bevolking 

Vb: Gemeentehuisstraat, Molenstraat, Keizerstraat, Van 

Cauwelaertstraat (Sportcentrum), August de Feyterstraat 

- supplementaire parkings: scholen, gemeentehuis, post om 

markt vrij te maken  0 

12 

Groene kleine driehoek 

Doelpubliek? Horeca, jongeren, kindvriendelijk… 

Kleine driehoek: 

- Meer groen, banken, afvalbakken  1 
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Rechthoekig gedeelte 

- Ondergrondse parking op een gedeelte van marktplein 

12 

Zone 30 

Ideaal zou zijn: een mooie wandeling tussen Kruikenburg en ‘t 

Gemeentehuis 

Groen!! 

- een deel met bomen 

- wandelweg door de markt  0 

14 

Agora/forum 

- forum of kiosk, met rondom “auditorium” (= enkele bankjes 

rondom) 

nodigt uit voor spontane of socio-culturele activiteiten 

- kinderanimatie -> op woensdagnamiddag/ 

- goochelatelier ->      in de vakantie 

- kerstconcertjes 

- poëzienamiddag 

- vrij podium i.s.m. Noise Gate / Puls 

- Toneel Tijl 

- burgerraadpleging  0 

13 

De groene, veelzijdige markt 

Groen op de markt, zitplaatsen, terrasjes, plaats voor 

fietsenstalling, fietspaden en brede voetpaden 

Auto’s: ondergrondse parking 

   

9 
Groen ecologisch marktplein  6 

11 
3,5 tonners uit Ternat weren  2 

8 
Iedereen fietskampioen  0 

1 
Verkeersproblemen  0 

2 
Zone 30  1 

12 
Zone 30 en pleinfunctie  0 

9 
Zone 30  0 

10 
Zone 30 en vrachtverkeer  0 
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10 
Verbod Tonnage tijdens schooluren  2 

10 

Leefbare mobiliteit Ternat 

Borredam fietsstraat verbinding 

Overal in dorp 30km/u met controles 

Tonnage beperking  9 

16 
Marktplein moestuin, kleinere straten worden fietsstraten en 

parkeeroverzicht  0 

8 

Beloningssysteem 

Alternatieven interessanter maken zoals deelauto’s 

En openbaar vervoer optimaliseren  0 

2 
Fietsparking/stallingen  2 

5 
Carpoolparking (realiseren aan afritten)  0 

9 

Lachen, U wordt geflitst! 

Trajectcontrole tussen rondpunt en station 

Vrachtwagenslot tijdens schooluren  0 

 
Randparkings   

6 
Randparkings  0 

14 
Meer parking voor het gemeentehuis  2 

5 

Randparking en parkeertarief in centrumzones 

Aanduiden randparkings en ontradend tarief parkeren in 

centrumzone  0 

6 

Veilig en plezant een stukje te voet 

Randparkings met wegwijzers 

Verlichting van de wandelroutes en tragere wegen 

Tof parcours voor loopfietsen langs wandelroutes en tussen  

randparkings en markt (urban parcours)  0 

5 
Randparkings aan invalswegen (met deelfietsen)  0 

4 

Sensibiliseren dat burgers meer te voet gaan 

Parkings buiten de kern en deelfietsen 

Propere fietsbanen 

Mogelijkheden te voet optimaliseren  1 

3 

Ondergronds parkeren effent de weg naar veiliger fietsen 

Ondergrondse parking 

Ruimere fietspaden en parkings 

Veiliger naar horecazaken 

Petanque veld opgeven voor fietsparking aan rustigere kant  2 

4 

Beperken van lang parkeren, deelfietsen naar randparkings 

Mensen die werken op de markt verwijzen naar randparkings (ook  

station) 

Rest kort parkeren 

Lang parkeren enkel voor bewoners en 1 parkeerplaats gratis per  

adres en tweede betalend.  1 

5 

Park outside the center 

Pendelbus van parkings 

Ondergronds parkeren markt 

Prijzen verhogen voor niet bewoners die parkeren in en rond markt  

met handhaving 

Parkeeruren beperken  0 

4 
Verstop de auto  3 
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Aparte parking voor winkelbezoekers met bareel en winkelticket 

Ondergronds parkeren op vierkant stuk markt 

Driehoek markt autovrij (muv leveringen tijdens bepaalde uren) 

11 
De ronde kiss en ride 

Kiss en ride zone op markt en rond punt centraal  0 

6 

Bredere afgescheiden voetpaden 

Pijlen met wandelafstand 

Bredere voetpaden afgescheiden met hagen 

Verbreding tss Dreef en Markt, autovrij maken of één 

richtingsverkeer  5 

17 

De Randparkings 

Wandeltijden op de grond aanbrengen 

Obstakels vvor voetgangers en pendelaars tss markt en parkings 

Randparking Van Nuffelstraat overzijde spoor 

Pendelbusje en parkeren uit de gemeente  0 

1 

Fietscaroussel 

Invoeren van knippen en één richtingsverkeer via rijlussen 

Fietsstraten 

Groenstrook rond parkings 

Knippen van straten en rijrichtingen 

Geen verkeer centraal over markt 

Parkeren in stroken vervangen door fietspaden 

30km/u  15 

1 

Invoeren van knippen en één richtingsverkeer via rijlussen 

Geen verkeer centraal over markt 

Randparkings 

Geen parkeren meer op markt, groen 

Knippen van markt en Poodtstraat 

Fietsverbindingen centraal  0 

 Randparkings stimuleren   

 

Randparkings met wegwijzers  

Markt kan niet autovrij zijn als omliggende straten niet één richting 

zijn 

Betalend en ondergronds parkeren  0 

17? 

Green and safe 

Elektrische wagens 

Elektrische fietsen 

Pendelbus ook naar the leaf 

Veilige wandelroutes 

Alternatieve parkings goedkoper voor inwoners  0 

8 

Ternat leefbaar houden 

Parkings buiten dorpskern 

Meer groen en moestuin op het plein 

Afschaffen parkingtaks 

Lawaaihinder en activiteiten op markt beperken  3 

7 

Tellen oorsprong wagens en parkeerdruk 

Duidelijker in en uitrit parkings maken 

Invoeren schoolstraat op bepaalde uren  2 

11 

Delen 

Fietsenstalling en fietsdelen 

Pendelbusje gratis door gemeente 

Autodelen, ter beschikking stellen dienstvoertuigen gemeente  3 
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8 

Meer delen 

Deelfietsen op randparkings 

Fietsenstallingen 

Deelwagens 

Haag rond parkings 

Autoluw of vrij markt met enkel kort parkeren  1 

13 

Parkeeroplossingen 

Beperkt aantal plaatsen met beperkte tijd op linkerkant markt 

(60min) 

Rechterkant markt ondergrondse parking + bovengrond ruimte 

voor bussen, verenigingen, kermis, markt 

Fietspad afboorden met paaltjes 

Bloembakken  2 

4 

Plan zelf:  

Randparkings 

korte verkeerslussen met éénrichtingsverkeer op plan 

kleine dries autovrij en parkeervrij 

grote dries parkeren, betalend 

statiestraat blijft 2 rijrichtingen als hoofdas 

kleinere straten éénrichtingsverkeer met ruimte voor voetpaden en 

parkeren  3 
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3. Ronde 2: eerste uitwerking van ideeën richting testopstelling 

 

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

stemmen (de ideeën met volgnummer 1, 2, 3 en 4). Na 20 minuten presenteerde ieder 

groepje een samenvattend voorstel om op verder te bouwen in cocreatiesessie 2. 

 

A: ZONE 30 

  

-  

 

- Het volledige centrum zone 30 maken 

- Vanaf angela en vanaf Keizerstraat 

- Alles onder de spoorweg 

- Hoe: schilderen op de straat 

- Aanpak: creëren van poorten - kinderen van de scholen maken poorten, met 

affiches, trekken de aandacht van de weggebruiker 

- Kinderen die iets uitdelen 

- We sensibiliseren door gebruik te maken van sociale media 

- In de kleinere straten fietsstraten maken: de fiets heeft voorrang op de wagen, er 

mag niet ingehaald worden 
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- Beperking van de tonnage, geen vrachtwagens door het centrum 

- Afdwingen door cameracontrole 

- Enkel lokaal verkeer mag nog door 

- Aan elke poort hangt een plan waar je kan parkeren en in welke zone je zit. 

 

B: CIRCULATIEPLAN 2.0 EN RUIMTE 

 

 

 

- Circuleren langs de Molenstraat 

- Een fietspad langs beide kanten van de Statiestraat 

- Een knip van de markt naar de pootstraat 

- Een knip op het kerkplein (tussen de borredam en de dreef) 

- Een fietsstraat van de Vannuffelstraat 

- Een haag rond de parking op de markt 

- éénrichtingsstraten 

 

 

     C: RANDPARKING 

 

- De randparkings moeten echt aan de rand liggen 

- Het verkeer moet uit de gemeente gehouden worden 

- De weg van en naar de parking moet vlot bewandelbaar met buggy zijn 

- Geen paaltjes langs de baan meer 

- Een doorsteek onder het station aanleggen 

- Maak bewegwijzering op de grond  
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- Voorzie deelfietsen aan de randparkings 

- Leg minibusjes in die de randparkings met het centrum verbinden 

 

 

D: INTEGRATIE 

  

 
 
- Circulatieplan, zie vorige groepje 

- éénrichtingstraat 

- Kleine lusjes rond de markt 

- Meer éénrichting, in plaats van 2 richtingen in de straten rond de markt 

- Bepaalde plekken tweerichting behouden 

- Overal geschrankt parkeren 

- Het stuk van de kleine driehoek meer autovrij uitbouwen 

- aan de bushalte fietsenstallingen en een mobipunt creëren 

- langs beide kanten een zebrapad schilderen 

- 1 rijstrook met kortparkeren: mogelijk aan de beenhouwer en andere winkels 

- De rest van de parking betalend 

- Parking aan de Horizon 

- Randparkings bewegwijzeren doorheen Ternat 

- 1 richting: ruimte voor de fietspaden 

- geschrankt parkeren om snelheid te minderen 

- statiestraat langs 2 kant 

- Zone 30 aan de schoolomgeving met verlichting maken 

- tal van klussen 

- Een knip tussen de Dreef en de markt en niet meer terugkeren 

- Een fietsenstalling op de markt zetten 

- Kleine concertjes, het WK tonen,.. op kleine driehoek 
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4. Vervolg 

 

Cocreatiesessie 2, dinsdag 22 mei om 18u30. 

 

In cocreatiesessie 2 wordt verder nagedacht over mogelijke aanpassingen en 

testopstellingen om de verkeerssituatie op de markt 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.  
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5. Foto’s sessie 
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Wat is Lama? 

 

 

 

Meer info: 

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

 

 

 

 

Verslag workshop 1 Ternat - 7 mei 2018 

pag. 14/14 


