
Tussentijdse evaluatie 29 november 2018



• Initiatief van het Netwerk Duurzame Mobiliteit

• = KOEPEL van 

• = NETWERK van mensen, organisaties en 
ondernemingen



• met de steun van

• 2016 - drie pilootsteden: Geraardsbergen, Beveren (Melsele) en 
Waregem.

• 2017 - tien steden en gemeenten, waarvan 4 in Vlaams-Brabant: 
Aarschot, Tienen, Zaventem en Londerzeel

• 2018 - zes steden en gemeenten, waaronder Overijse, Kortenberg 
en Ternat in Vlaams-Brabant







We spraken met:
- schepenen
- ambtenaar
- buurtbewoner
- bewoners 

aanpalende straten
- handelaar
- mensen aan de 

schoolpoort
- directie school

We fietsten hier 
rond, 
observeerden 

Vooronderzoek - maart 2017



Cocreatiesessie 1 - 26 april 2017

uitdagingen



snelle ideeën 
via speeddate stemronde

Cocreatiesessie 1 - 26 april 2017



ideeën uitwerken + pitch

Cocreatiesessie 1 - 26 april 2017



uitwerken van 
maquettes

feedback en 
stemmen

Cocreatiesessie 2 - 11 mei 2017



Cocreatiesessie 2 - 11 mei 2017

haalbaar realistisch must totaal

Versmalling, zone 30 en witte lijn. 8 8 9 25

Schoolstraat, zone 30, markering fietspad, 
voet- en zebrapaden.

3 / 2 5

Alternatieve parkeerzones, bloembakken 
en verkeersremmers

4 3 4 11

Beurtelings verkeer door bloembakken 2 10 2 14

Verhoging kruispunt, dorpsgevoel 9 5 8 22



Voorbereiding proefopstelling 
mail 23 augustus 2017 

Er zullen 6 (tijdelijke) aanpassingen gebeuren aan wegsignalisatie en 

infrastructuur van de Oude Mechelsebaan: 

● borden plaatselijk verkeer samen met borden ‘welkom in 

Ourodenberg’, 

● enkele bloembakken die plaatselijk de weg versmallen, 

● weghalen van 3 parkeerplekken aan kruispunt met Mussenstraat, 

inkleuring fietspad over kruispunt, 

● snelheidsbeperking 30 km/u aan kruispunt 

● een aantal bijkomende zebrapaden aan kruispunt.



Uitstel proefopstelling -
mail 15 september 2017 

“Beste Deelnemer aan het lama Participatietraject,

De proefopstelling zal worden uitgesteld tot na fase 2 van de werken aan de 
Herseltsesteenweg, het eind van deze werken is voorzien in het voorjaar van 2018. 
Het uitstel kwam er na een negatief advies van de politie op de proefopstelling en het 
afsluiten van de Oude Mechelsebaan voor de speelstraat XL tijdens de werken aan de 
Herseltsesteenweg.
Er zijn op dit moment niet de nodige toelatingen om de proefopstelling te plaatsen en de 
weg af te sluiten.
Door de mobiliteitsproblemen in en rond de stad is de politie van mening dat het niet het 
juiste moment is om de proefopstelling te plaatsen en het kruispunt tijdelijk af te sluiten 
deze zondag. 
We zullen jullie contacteren wanneer we de proefopstelling zullen plaatsen en houden 
jullie op de hoogte.
Graag had ik ook duidelijk gemaakt dat dit een uitstel is en absoluut geen afstel.”



Speelstraat XL 17 september 2017 



Communicatie begin september 2018

Ter hoogte van 7-armig kruispunt:
● Aanbrengen van extra zebrapaden
● Rood kleuren van de fietsoversteekplaats
● Aanbrengen verkeersborden zone 30
● Grote krijttekening naast elk zebrapad in thema 

‘Niemand onderuit’

In Oude Mechelsebaan tussen Lierse –en 
Herseltsesteenweg:

● Aanbrengen van wegversmallingen met flexibele 
paaltjes waarlangs fietsers wel rechts kunnen 
passeren

● Plaatsen van ludieke borden (cfr. affiche op 
voorkant)

● Uitdelen van affiches die mensen voor hun raam 
kunnen hangen.



Affiche



Buurtfeest zaterdag 1 september



Testopstelling 
gerealiseerd



Kruispunt OMB met Mussenstraat

Gerealiseerd: 
- parkeerplaatsen die over voormalige 

fietssuggestiestrook liepen net voor 
kruising met Mussenstraat weg 
(wegens slechte zichtbaarheid)

- wegversmalling met paaltjes aan 
voormalige parkeerplaatsen 



Evaluatie Mussenstraat input

Evaluatie?:
- veiliger voor fietsers
- minder verkeersdrukte voor auto's
- parkeerdruk blijft bestaan: auto’s 

parkeren op voetpad in de 
Mussenstraat 

Oplossingen?:
- Mogelijk om op aanwezige 

graspleintje een waterdoorlaadbare 
verharding aan te brengen zodat dit 
parkeerzone kan worden?



Evaluatie Mussenstraat input



Input 30 november Mussentraat

Evaluatie?:
positief:

● zichtbaarheid verbeterd
● auto’s vertraging door de paaltjes

negatief:
● fietsers wijken toch soms nog uit naar links om paaltjes te passeren
● tekort aan parkeerplaatsen,

Oplossingen?
● aangbrengen van duidelijke fietssuggestiestrook of fietspad rechts
● voortuintjes vervangen door parkeerplekken en afwijking groennorm aanvragen
● pleintje semi-verharden en zorgen dat hier een aantal parkeerplekken 
● minder autobezit door bv. autodelen → stad gaat hierover enquête rondsturen
● zorgen voor goed openbaar vervoer tussen de wijk en bv. industrieterreinen 

Aarschot



Wegversmalling OMB

Gerealiseerd: 
- wegversmalling met paaltjes ter 

hoogte van huisnrs 114-155 6 paar 
paaltjes geplaatst in zigzag



Evaluatie wegversmalling 

● één paaltje staat hinderlijk voor oprit 
(huis nr 155 A) > schepencollege weet 
dit

● één paaltje staat hinderlijk voor fietsers 
→ scherpe bocht, niemand doet dit: 
bakfiets of grote driewieler geraken er 
niet tussen

● fietsers zijn met paaltje aan één kant 
beschermd. Auto's wijken iuit tot op de 
fietssuggestiestrook.

● fietsers passeren paaltjes op voormalige 
parkeerplaatsen meestal langs links ipv 
langs rechts, omdat ze wat raar staan. 

● voorrangsborden???
● wachten voor oprit → opstopping en 

lawaai



Alternatieven wegversmalling? 

Oplossingen?:

● paaltjes meer op een 
logische rij en 
fietssuggestiestrook 
daarnaast een kleur 
gegeven, zodat plaats voor 
fietsers goed opvalt?

● herbekijken plaats van 
paaltjes? is op een recht 
stuk niet beter? En dan 
aan weerszijden?

● Testen, en dit op 3 
plaatsen in de straat 
herhalen? 



Input 30 november wegversmalling

Evaluatie?
Het is belangrijk dat de snelheid van het verkeer geremd wordt, maar de 
paaltjes zijn niet ok.

Oplossingen?
Invoeren van zone 30 op de Oude Mechelsebaan tussen Herseltse en Lierse 
steenweg

- met oplichtend bord
- politiecontrole

Input NDM - Inspiratie voor inrichting zone 30:
zoek op internet: BIVV zone 30 (pdf is gratis te downloaden)
rechtstreekse link: 
http://webshop.bivv.be/frontend/files/products/pdf/046ed98b6601c1cf2c96ad3fd825
2f12/zone-30.pdf



Extra voetpaden kruispunt

Gerealiseerd: 
- 3 nieuwe zebrapaden aan 7-armig 

kruispunt
- Roodhuisstraat
- Heidestraat
- Kerkstraat



Nog niet gerealiseerd



Evaluatie extra zebrapaden kruispunt

Evaluatie?:
- zebrapad dat aangebracht werd in 

Roodhuisstraat ligt te ver van de 
'logische' kortste weg voor mensen die 
daar oversteken. Niemand neemt dit 
zebrapad.



Suggesties extra zebrapaden kruispunt

Oplossingen?:
- Zebrapad Roodhuisstraat verschuiven richting kruispunt
- Dolomiet zodat mensen niet door het gras moeten
- zebrapad iets dieper de Heidestraat in, net voorbij 

huisnummer 3. Met een padje door het gras en een 
zebrapad over het fietspad, om zo aansluiting te krijgen 
met het andere zebrapad over de Oude Mechelsebaan.

- zie volgende slide



Voorstel zebrapaden kruispunt



Input 30 november zebrapaden

Evaluatie?:
- Sinds het invoeren van de schoolstraat parkeren ouders in de Heidestraat. Dit 

verplaatst probleem van onveiligheid door geparkeerde wagens. 
- Er was ook reeds een afzonderlijk overleg over de schoolstraat op de school → 

input!
- voorstel op foto: 5 niet mogelijk want komt niet uit op openbaar domein
- 3 ook niet ideaal, beter een voetpad die de weg volgt 

Oplossingen?
- Aangepast parkeerbeleid in Heidestraat: 

- slechts langs 1 kant parkeren
- parkeerverbod tussen kruispunt en Guide Gezellelaan zodat kruispunt vrij 

blijft
- parkeren in de Felix Daelslaan



Input 30 november zebrapaden

Evaluatie voorstel zebrapaden 
kruispunt:

- voorstel 5 niet mogelijk want komt niet 
uit op openbaar domein

- voetpaden aan zebrapad 3, beter 
voetpaden die de weg volgt 

Oplossingen?
- aanleg van voetpaden - wandelstroken 

die de zebrapaden verbinden
- zebrapad roodhuisstraat: hier kan men 

ipv een zebrapad trottoir laten 
doorlopen.

Input NDM:
zie p. 15 van de brochure 
“Zone 30 Voor meer 
veiligheid en 
verkeersleefbaarheid”



Rood verven fietspad

Gerealiseerd: 
- rood verven van 

fietsoversteekplaats aan 7-armig 
kruispunt

- aanbrengen krijttekening



Evaluatie fietspad

Evaluatie?:
- nog steeds probleem want veel 

fietsers nemen Heidestraat wegens 
wortels wilgen

Oplossingen?:
- Zebrapad over fietspad
- Afschaffen voorrang fietsers?
- lichtgevend/flikkerend verkeersbord 

aan beide kanten van het fietspad? 
(zoals bv. aan Grote Baan in 
Hulshout).

- Herstel fietspad



Evaluatie fietspad



Input 30 november fietspad

Evaluatie?:

- Het rood verven is een verbetering, maar!
Fietsers verkiezen Heidestraat boven fietspad wegens wortels wilgen, deze 
fietsers komen vervolgens langs Heidestraat ipv fietspad op kruispunt → leidt 
tot conflicten met wagens!

Oplossingen?

- Het fietspad moet hersteld worden!
- Kan er nog een reflecterende strook aangebracht worden op het fietspad 

zodat dit nog meer opvalt?



Verkeersborden

Nog niet gerealiseerd: 
- officiële borden zone 30 aan 7-armig kruispunt

Aanpassingen:
- bord verboden zwaar vrachtverkeer → op meer zichtbare 

plaats staan aan Liersestw? ( pas zichtbaar als je Oude 
Mechelsebaan al indraait) (zie foto) > is al op 
schepencollege geweest en al goedkeuring politie volgen 
maar nog niet uitgevoerd?



Sensibilisering: borden en affiches

Gerealiseerd: 
- 2 paar sensbiliseringsborden
- verspreiding affiches in thema ‘niemand 

onderuit’

Evaluatie:
- sensibiliseringsbord heeft rukwind niet 

overleefd



Schoolstraat

- Invoering schoolstraat  geen onderdeel van testopstelling.

Evaluatie: zie hoger bij evaluatie zebrapaden.



Aanwezigen

Jacques Naert Felix Daelslaan

Wim Billet Felix Daelslaan

Tom De smet Felix Daelslaan

Arletta Stroobants Felix Daelslaan

Bart Severi Guido Gezellelaan

Vital Smolders Guido Gezellelaan

Stefan Lenders Heidestraat 2

Jos Willems Meertselstraat

Agim Duraku Oude Mechelsebaan

Anni De Keyser Oude Mechelsebaan

Tamara vandormael Oude Mechelse Baan

Alain Hendrickx Oude Mechelsebaan

Frans Verstrepen Oude Mechelsebaan

Nele Weckhuyzen Oude Mechelsebaan

Raymond Ceulemans Oude Mechelsebaan

Tinne Heylen Oude Mechelsebaan

Antoine Van Kerkhoven Oude Mechelsebaan

Kristof Jochmans Oude Mechelsebaan

Sara De Meyer Oude Mechelsebaan

Linda Nijs Oude Mechelsebaan

Kurt Van Dingenen Oude Mechelsebaan

Geert Verstrepen Pastoor Nysstraat

Karolien Janssens Pelgrimstraat

Bart Laeremans Roodhuisstraat

Luc Grauwels Roodhuisstraat

Nancy Coenen Roodhuisstraat

Senne Janssens Ten Drossaarde



Stuur al je vragen en 
opmerkingen naar:   

Senne.Janssens@aarschot.be 


