Verslag cocreatiesessie 2, 22 mei 2018, Gemeentehuis Ternat
Projectgebied: De markt van Ternat
Aanwezig: 27 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.
2.
3.
4.
5.

Randparking
Zone 30
Circulatieplan
Inrichten markt
Ruimte voor fiets

2. Uitwerken van de testopstelling
Er vormde zich 5 groepen die een testopstelling ontwierpen. De resultaten van deze
groepen:
1. Inrichting markt met parking rond de markt
In dit plan wordt voorgesteld om de rechthoek
van de markt te behouden voor kort parkeren
en bewoners, op de hoeken komen bomen en
banken. De kleine driehoek wordt parkeervrij
en verfraaid met terrassen aan de horeca en
groen. Rond de markt kan zijdelings
geparkeerd worden.
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rechthoek markt voor kort parkeren + bewoners
driehoek markt verkeersvrij
groen met banken op de vier hoeken rechthoek markt en drie hoeken driehoek
markt
verkeersdrempels op Brusselstraat bij begin en einde markt
straat Marktplein-Gemeentehuisstraat bij uitrijden versmallen
zijdelings parkeren aan de gevels van de markt
pomp plaatsen in de kleine driehoek
terrassen aan de horeca op de driehoek
bomen aan kant horeca kleine driehoek markt
groen op kleine driehoek markt
de donderdagse markt moet hierdoor (deels) verplaatst worden. De markt kan
lopen op de Gemeentehuisstraat
testopstelling vier weken in september

2. randparkings
Dit voorstel wil mensen die voor lange tijd hun auto parkeren, stimuleren in de nabije
omgeving van de markt te staan door aangename randparkings en duidelijke wegwijzers
te voorzien.

-

rechthoek markt voor kort parkeren + bewoners
driehoek markt verkeersvrij
straten in directe omgeving markt parkeren enkel voor bewoners
aantal mogelijke randparkings aangeduid op de kaart, opties door de gemeente te
bekijken wat haalbaar is.
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voor de testopstelling wordt gebruik gemaakt van bestaande en tijdelijke
parkings:
- parking aan de rotonde voor werknemers horeca en handelszaken, 15-20 min
te voet stappen, krijgen lijnkaart / paraplu voor de testopstelling om de bus
te nemen bij slecht weer
- tijdelijke parking achteraan de post
- parking aan zwembad stimuleren, groter maken. Opm: staat nu al vol
- parking aan school buiten de schooluren voor iedereen
impact handelaars: laden en lossen (beperkt), markt blijft vrij
impact personeel bank/handelszaken/horeca: te voet/bus (halte aan de parking
en halte op de markt)
impact bewoners: netto meer parkeerplaats
impact bezoekers: plakkaten
wegwijzers naar randparkings: aantal maken, aantal parkeerplaatsen, aantal
minuten (opvallende speelse manier)
testopstelling van midden augustus tot midden september

3. inrichting markt
Dit voorstel voor de inrichting van de markt plaatst rond de rechthoek een bomenrij om
de parking af te schermen en laat maar één kant om op te rijden en één kant om af te
rijden. De kleine driehoek wordt parkeervrij en voorziet ruimte voor groen,
fietsenstallingen en speelruimte voor kinderen. Er is een fietsstrook omheen de hele
markt en het gedeelte Brusselstraat op de markt is een fiets- en busbaan.
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gedeelte Brusselstraat op markt fiets & busbaan
bomenrij rond rechthoek markt
rechthoek markt enkel langs de oostkant oprijden en westkant afrijden
fietsstrook op baan rond rechthoek markt
driehoek markt verkeersvrij
groen op kleine driehoek markt
speelruimte voor kinderen, fonteintjes op kleine driehoek markt
donderdagse markt laten lopen in de Gemeentehuisstraat
straat aan horeca kleine driehoek autovrij
fietsenstalling op kleine driehoek markt aan Brusselstraat
oplaadpunt elektrische fietsen aan fietsenstalling op kleine driehoek aan
Brusselstraat

4. zone 30
Hier wordt een zone 30 voor het centrum van Ternat voorgesteld, dit wordt kenbaar
gemaakt via toegangspoorten aan de invalswegen.

-

-

één duidelijk afgebakende zone
moet afgedwongen worden
wedstrijd voor verenigingen/scholen/okra-senioren/academie/buurtcomité:
originele eyecatcher/toegangspoort mooi en opvallend inkleden → wedstrijd voor
de mooiste
communicatie naar
- bewoners: krantje, lokale pers, social media, flyer i/d bus
- klanten: wist-je-datjes, flyer
- sluipverkeer: niet/wegmarkering
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- schoolverkeer: via communicatiekanalen van de school, flyers
verandering: trager verkeer, verhoogde veiligheid, gezondere lucht, duidelijkheid,
minder stress, verhoogde leefbaarheid, ontrading sluipverkeer?
tijdsverschil station - horizon = 1,5 km
1,5 km aan 50 km/u = 1,9 min
1,5 km aan 30 km/u = 3 min
hoe markeren?
- lange strook op de grond (cf Leuven)
- versmalling om af te remmen
- ludieke actie
proefperiode: 1 à 3 maand, begin laatste week augustus → september
samen met de critical mass ride?

5. circulatieplan
Dit plan stelt een nieuw circulatieplan voor het centrum van Ternat voor, er worden
verschillende lussen gecreëerd. De Poodtstraat, Marktplein, Gemeentehuisstraat,
Molenstraat, Borredam, Van Nuffelstraat, Kerkplein, Bodegemstraat, Reukenstraat, en
een deel van de Keizerstraat worden eenrichting.

-

-

Poodtstraat, Marktplein, Gemeentehuisstraat, Molenstraat, Borredam, Van
Nuffelstraat, Kerkplein, Bodegemstraat, Reukenstraat, en deel Keizerstraat
eenrichting
Verbrugghenstraat richting Keizerstraat zodat mensen die verkeerd zijn direct
weer op de markt terechtkomen
Lus Van Nuffelstraat - Borredam
Lus Gemeentehuisstraat - Reukenstraat - Molenstraat
Lus Bodegemstraat - Keizerstraat
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Opmerkingen voorafgaand aan de sessie:
1) Laat een gemeente een gemeente en maak er geen stedelijk uitzicht van. Er zijn
al te veel parkeerplaatsen weggenomen. Zie de Statiestraat, begin aan de markt
en richting station.
2) In het centrum zone 30 volledig mee akkoord maar meer toezicht zou
aangewezen zijn.
3) Maak de markt aangenaam maar laat het aantal parkeerplaatsen en het verkeer
terug rond de markt rijden zoals vroeger. Dit geldt trouwens ook voor de
toegangswegen. Vroeger nooit problemen nu wordt zelfs de privé-eigendom
beschadigd. Met vluchtmisdrijf is dit zelfs vastgesteld door inspecteurs van de
politie.
4) Maak de straten niet exclusief voor fietsers, zoals voorgesteld voor de Borredam.
Het is al moeilijk het station te bereiken via de Statiestraat.
5) Maak de markt dus absoluut niet parkeervrij en laat het aantal parkeerplaatsen.
Zeker voor de omwonenden. Daar wonen meestal mensen van een zekere
leeftijd, afspraak bij de dokter, apotheker en bankkantoren of om een bezoek te
brengen aan horecazaken. Hetzelfde geldt voor personen met een beperking.
6) Eenrichting in de straten naar het gemeentehuis. Dan wel van de Brusselstraat
via de Molenstraat en Gemeentehuisstraat richting markt.
7) Ondergrondse parking onmogelijk gezien moerassig gebied.

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

driehoek markt verkeersvrij

x

x

x

rechthoek markt voor kort parkeren + bewoners

x

x

bomenrij rond rechthoek markt

4

5

x

groen met banken op de vier hoeken rechthoek markt en drie
hoeken driehoek markt

x

pomp plaatsen in de kleine driehoek

x

verkeersdrempels op Brusselstraat bij begin en einde markt

x

zijdelings parkeren aan de gevels van de markt

x

terrassen aan de horeca op de
kleine driehoek

x

bomen aan kant horeca kleine driehoek markt

x

straat Marktplein-Gemeentehuisstraat bij uitrijden versmallen

x

groen op kleine driehoek markt

x

speelruimte voor kinderen, fonteintjes op kleine driehoek markt

x
x
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donderdagse markt laten lopen in de Gemeentehuisstraat

x

straten rond markt parkeren enkel voor bewoners

x

wegwijzers naar randparkings

x

test randparking voor werknemers horeca en handelszaken aan
rotonde, lijnkaart voor regenweer

x

test randparking aan achterkant post

x

test randparking aan zwembad

x

randparking op parking school buiten de schooluren

x

rechthoek markt enkel langs de oostkant oprijden en westkant
afrijden

x

fietsstrook op baan rond rechthoek markt

x

gedeelte Brusselstraat op markt fiets & busbaan

x

straat aan horeca kleine driehoek autovrij

x

fietsenstalling op kleine driehoek markt aan Brusselstraat

x

oplaadpunt elektrische fietsen aan fietsenstalling op kleine
driehoek aan Brusselstraat

x

uitbreiding zone 30

x

toegangspoorten welkom in Ternat

x

Poodtstraat, Marktplein, Gemeentehuisstraat, Molenstraat,
Borredam, Van Nuffelstraat, Kerkplein, Bodegemstraat,
Reukenstraat, deel Keizerstraat eenrichting

x

3. Stemming
Elke deelnemer ontving 3 kaartjes om te stemmen, “must”, “aantrekkelijk” en
“haalbaar”. Elke deelnemer kon zo voor 3 verschillende voorstellen stemmen.
keuze 1

keuze 2

keuze 3

totaal

voorstel 1

2

1

3

6

voorstel 2

2

5

11

18

voorstel 3

5

5

1

11

voorstel 4

13

4

5

22

voorstel 5

1

8

3

12

23

23

23
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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. Voorbeelden op andere plaatsen in Vlaanderen
Tijdelijk buurtpark op Moorkensplein, Borgerhout
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Dorpsplein Schore

Graanmarkt, Ninove

Verplaatsbare plantenbakken bij stadskernvernieuwing Sint-Truiden
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Zitbank in Turnhout

Zitbanken in de dorpskern van Moorslede
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6. Foto’s
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Wat is Lama?

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