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1

Inleiding

1.1

Aanleiding
Een goed gemeentelijk mobiliteitsplan is cruciaal voor de uitbouw van het gemeentelijk
mobiliteitsbeleid waarvoor de gemeente autonoom bevoegd is.
De steeds toenemende automobiliteit doet de nadelen van het autoverkeer zichtbaar groeien.
Hierdoor stelt de Vlaamse regering voorop dat de steden en gemeenten een aangepast beleid rond
verkeer en vervoer en ruimtelijke ordening toepassen.
Om de groei van het verkeer en vervoer te beheersen en om te vermijden dat de last van de
problemen wordt afgewenteld op de komende generaties, kiest de Vlaamse Regering voor een
‘duurzaam mobiliteitsbeleid’, dat sturend moet zijn in plaats van vraagvolgend, waarin de
verantwoordelijkheid wordt gedeeld tussen het Vlaams Gewest, de gemeentelijke/stedelijke
overheden en de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn. Uitgangspunt is een duurzaam multimodaal
verkeersbeleid dat ingebed is in de beleidsvisie van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en het
Strategisch Plan Toegankelijk Vlaanderen (SPTV).
Het verkeersbeleid dient zich maximaal te richten op de verbetering van de verkeersveiligheid en het
vergroten van de verkeersleefbaarheid, maar ook het in evenwicht brengen van automobiliteit en
andere vormen van mobiliteit staat hoog op de agenda.
Met de instrumenten mobiliteitsconvenant en mobiliteitsplan streeft het Vlaams Gewest in
samenwerking met zijn partners dan ook naar het op een geïntegreerde wijze, complementaire
strategieën te volgen om zo een duurzaam mobiliteitsbeleid uit te voeren. Gemeente Herenthout
heeft op 26/02/2009 een moederconvenant ondertekend met de Vlaamse Gemeenschap en De Lijn.
Het schepencollege heeft in de zitting van 9 maart 2009 beslist studiebureau Antea Group (het
voormalige Soresma n.v.) de opdracht te geven voor het opstellen van het mobiliteitsplan en dit voor
het ganse grondgebied van de gemeente Herenthout.

1.2

Doel van het mobiliteitsplan
Uitgaande van een ruimtelijk ontwikkelingsplan dient het mobiliteitsplan een kader te vormen en
maatregelen te nemen, welke de verkeersveiligheid verhogen en de verkeersleefbaarheid
verbeteren om tot een evenwicht tussen de verschillende vormen van mobiliteit te komen.

1.3

Verloop van de studie
Voor deze studie heeft het Vlaams Gewest gekozen voor de stappen- of fasenmethodiek. Deze
stappen zijn aangewezen om te voorkomen dat er al maatregelen getroffen worden vooraleer een
degelijke analyse van het probleem gemaakt is. De studie voorziet volgende fasen:
1.

Het opmaken van het mobiliteitsplan bestaande uit:
-

Fase 1: oriëntatienota (goedgekeurd op PAC d.d. 26/08/2010)

-

Fase 2: opbouw van het plan (goedgekeurd op PAC d.d. 17/03/2011)

-

Fase 3: beleidsplan

2.

De uitvoering van de acties zoals bepaald in het mobiliteitsplan, gespreid in de tijd.

3.

De opvolging waarin de mobiliteitsplanning en haar acties worden geëvalueerd en indien nodig
bijgestuurd.
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Enkel stap 1 behoort tot deze studie en wordt door Antea Group in samenwerking met het Vlaams
Gewest, de provincie Antwerpen, de gemeente Herenthout en De Lijn uitgevoerd. De stappen twee
en drie worden uitgevoerd door het Vlaams Gewest, provincie Antwerpen, het gemeentebestuur
Herenthout en De Lijn.
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2

Samenstelling stuurgroep
De complexiteit van deze studie, alsook de vele invalshoeken die deze opdracht kenmerken, vragen
om een multidisciplinaire aanpak. Het is daarom van belang dat de studie uitgevoerd wordt door
verschillende representatieve gesprekspartners en deskundigen, welke samen de stuurgroep vormen
en die de studie gedurende de gehele periode (be-)geleiden. In de stuurgroep (= gemeentelijke
begeleidingscommissie, GBC) van het mobiliteitsplan zijn volgende actoren vertegenwoordigd:
Voor de Vlaamse Overheid:
Telefoon – Nikka Curinckx: 03/ 224 68 76
Telefoon – Ilse Moeremans: 03/224 65 50

•

Dhr. Niels Groenen, Dienstkringingenieur Geel, MOW, Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)
niels.groenen@mow.vlaanderen.be

•

Mevr. Nikka Curinckx, mobiliteitsbegeleider, MOW, afdeling Beleid, Mobiliteit en Veiligheid
(aBMV)
nikka.curinckx@mow.vlaanderen.be

•

Mevr. Ilse Moeremans, departement RWO, RO Antwerpen
ilse.moeremans@rwo.vlaanderen.be

Voor de provincie:
Telefoon - Kathy Van Aperen: 03/240.66.20
Telefoon - Marc Vanhee: 03/240.66.08

•

Mevr. Kathy Van Aperen, mobiliteitsadviseur
kathy.vanaperen@admin.provant.be

•

Dhr. Marc Vanhee, mobiliteitsadviseur
marc.vanhee@admin.provant.be

Voor de gemeente Herenthout
Telefoon – algemeen: 014/50.21.21
Telefoon – Chris De Winter: 014/50.78.58

•

Dhr. Roger Gabriëls, Burgemeester
burgemeester@herenthout.be , 014/50.78.32

•

Mevr. Annick Van Leemput, gemeentesecretaris
secretaris@herenthout.be , 014/50.78.31

•

Dhr. Stijn Raeymaekers, schepen verkeer
raeymaekers@rvvadvocaten.be

•

Dhr. Hugo Cambré, schepen ruimtelijke ordening
martine.hugo@skynet.be , 014/50.15.57
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•

Dhr. Frans Witvrouwen, schepen openbare werken
frans.witvrouwen@herenthout.be

•

Dhr. Chris De Winter, afdelingshoofd grondgebiedzaken
chris.dewinter@herenthout.be , 014/50.78.58

•

Mevr. Chantal Delaet, deskundige grondgebiedszaken
chantal.delaet@herenthout.be, 014/50.78.46

•

Mevr. Griet Goor, milieuambtenaar
griet.goor@herenthout.be , 014/51.60.20

•

Dhr. Julien Corthout, toezichter openbare werken
julien.corthout@herenthout.be , 0496/60.55.15

•

Dhr. Marc Van Looy, commissaris wijkpolitie
politiepost-herenthout@skynet.be , 014/51.51.99

•

Dhr. Leo Stuyck, politie Neteland
verkeer.neteland@skynet.be

•

Dhr. Luc Heylen, brandweer Herenthout
brandweer@herenthout.be

•

Dhr. Stefan Cassiers, voorzitter GECORO
stefancassiers@telenet.be

•

Dhr. Wim Heylen, voorzitter MINA-raad
heylen.wim@gmail.com

•

Mevr. Ingrid Verheyen, vertegenwoordigster GBL
ingrid1.verheyen@skynet.be

•

Dhr. Marcel Dielens, vertegenwoordiger Eenheid
marceldielens@telenet.be

•

Dhr. Freddy Kerkhofs, vertegenwoordiger Sp.a
abvvtkd.antwerpen@skynet.be

•

Dhr. Koen Joos, vertegenwoordiger CD&V
koenjoos@gmail.com

Voor De Lijn:
•

Mevr. Linda Coenen, mobiliteitsontwikkelaar De Lijn
linda.coenen@delijn.be

•

Mevr. Karen Dochez, centraal exploitatiebureau De Lijn
karen.doches@delijn.be
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Voor Antea Group
Telefoon – algemeen: 089/74.11.00
Telefoon – Carolien Haijen: 089/74.11.90
Telefoon – Gijs Dayers: 089/74.11.31

2.1

•

Mevr. Carolien Haijen, projectleider RMB
carolien.haijen@anteagroup.com

•

Dhr. Gijs Dayers, projectmedewerker RMB
gijs.dayers@anteagroup.com

Vergaderingen
Volgende overlegmomenten hebben plaatsgevonden:

•

26 augustus 2010

PAC

fase 1: ‘Oriëntatienota’

•

17 maart 2011

PAC

fase 2: ‘Synthesenota’

•

30 mei 2011

GBC

wegencategorisering + beleidsvisie

•

28 juni 2011

werkvergadering

beleidsvisie

•

30 augustus 2011

GBC

bespreken beleidsplan

•

13 september 2011

infovergadering 01

gemeentelijke verkeersraad – GECORO
– MINA-raad

•

15 september 2011

infovergadering 02

bevolking

•

24 oktober 2011

gemeenteraad

goedkeuring beleidsplan

•

17 november 2011

PAC

fase 3: ‘Beleidsplan’

•

Definitieve goedkeuring op gemeenteraad

De verslagen van de vergaderingen werden toegevoegd in bijlage
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Knelpunten, kansen en doelstellingen
Het beleidsplan is een document dat op zichzelf kan gelezen worden, daarom worden de knelpunten-kansen-doelstellingen uit de synthesenota overgenomen.
locatie / thema
Wonen
(kern, woonlint,
verspreide
bebouwing)

Wegenstructuur

kansen

knelpunt

- De kern in het centrum is compact. De
aanwezigheid van een groot aantal
onbebouwde percelen biedt de
mogelijkheid om aan kernverdichting te
doen, zonder de open ruimte aan te
snijden.
- Een herziening van de afbakening van
de bebouwde kom conform de
bestaande toestand van bebouwing en
functies, in combinatie met een verdere
herinrichting van de centrumstraten,
zorgt voor een afremming van het
verkeer voor het binnenrijden van het
dorpscentrum. Hierdoor wordt de
verkeersleefbaarheid bevorderd.

- Verlinting treedt op, hoofdzakelijk langs
invalswegen (groot ruimtegebruik).
- Verspreide bebouwing versnippert het
landschap (5 concentratiezones)
- Weekendverblijven, gelegen in
concentratiezones, kennen deels een
permanente bewoning waardoor het
recreatieve karakter ontaard tot een (semi) residentiële functie.




duurzaamheid
verkeerleefbaarheid



afstemming wegencategorisering
en snelheidsbeleid op afbakening
bebouwde kom

- Herenthout is goed bereikbaar vanuit
de omgeving:
 de E313 ligt ten noorden van de
gemeente, met een op- en afrit ter
hoogte van Herenthout-Industrie.
 Herenthout is in elke richting
bereikbaar via een steenweg.

- De radiale invalswegen komen samen op
de markt en zorgen geregeld voor
verkeersoverlast door zwaar of doorgaand
verkeer.
- Herenthout ontvangt zwaar verkeer van
buurgemeenten, richting de E313.
- Verkeer komende van buurgemeenten
(Nijlen, Heist-op-den-Berg, Wiekevorst,
Morkhoven, …) moet via steenwegen
Herenthout-centrum doorkruisen om de




verkeersleefbaarheid
bereikbaarheid



doorgaand verkeer via
omleidingroute sturen
zwaar verkeer weren uit het
centrum en begeleiden via
omleidingroute
wegencategorisering en inrichting
van wegen afstemmen op het
gewenst gebruik van de wegen
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mogelijke acties





locatie / thema

kansen
- De omleidingsweg om de kern kan
gebruik maken van bestaande wegen
via een route die het centrum ontwijkt.

knelpunt

-

-

-

-

-

Verkeerssituatie
(parkeren,
snelheid,
zichtbaarheid, ...)

- Parkeergelegenheid op parkings in het
centrum is voldoende. De geleiding
naar deze parkings kan geoptimaliseerd
worden.

1288903036/gda - mobiliteitsplan Herenthout

doelstellingen

mogelijke acties

E313 te bereiken.
De verkeersintensiteit op de steenwegen
en in het centrum is hoog, zowel
personenvervoer als vrachtverkeer. Een
groot aandeel hiervan is doorgaand
verkeer.
De steenwegen naar de buurgemeenten
doorsnijden kleine kernen buiten de
gemeentegrens van Herenthout. De
steenwegen komen radiaal op de markt van
Herenthout toe, waardoor deze belast
wordt met doorgaand verkeer
De landbouwwegen naar de industriezone
Atealaan en de E313 kennen sluipverkeer,
vnl. op de straten Ristenstraat – Zelle en
Heikant-Oosterhoven.
De omleidingsroute voor zwaar en
doorgaand verkeer gebeurt over
onvoldoende aangepaste wegenis.
De wegencategorisering en het
functioneren van de weg stemmen
onvoldoende overeen. De inrichting van de
weg dient afgestemd te worden op de
herziene wegencategorisering.

- Parkeercapaciteit bij evenementen is
onvoldoende
- Parkeren van zwaar verkeer gebeurt in
woonwijken (waar chauffeurs wonen)
- Het snelheidsregime op gemeentelijke
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bereikbaarheid
verkeersleefbaarheid
verkeersveiligheid





onderzoek, evaluatie en bijsturing
van het parkeergebeuren in de
centrumzone
parkeren zwaar verkeer weren in
centrumzone

locatie / thema

kansen
- Er kunnen ‘randparkings’ voorzien
worden in functie van:
 carpooling
 zwaar vervoer (eventueel
intergemeentelijk)
 Recreatie (mobilehomes,
fietsroutes, ...)
 Evenementen
- De zone 50 kan uitgebreid worden tot
aan de omleidingsroute rond het
centrum.

Zwakke
weggebruikers

Schoolomgeving

knelpunt

-

-

-

doelstellingen

mogelijke acties


invalswegen is hoog. Het snelheidsregime is
niet overal herleid naar maximum 70 km/u.
Verkeer komende van de Nijlense
Steenweg is slecht zichtbaar op de
Botermarkt
Onduidelijke verkeerssituatie Markt –
Molenstraat – Vonckstraat.
De ontsluiting naar de E313 via het
kruispunt Atealaan x Herentalse Steenweg
gebeurt minder vlot.
Hoog aantal snelheidsovertredingen op
een aantal invalswegen



- Selectie van bovenlokaal
fietsroutenetwerk is een goede kapstok
voor verfijning op lokaal niveau
- Schoolverkeer gebeurt veel met fiets
- Toegankelijkheid voetpaden is groot
(voldoende breed + goed beloopbaar)

- Veiligheid zwakke weggebruikers niet
overal gegarandeerd (bv omwille van veel
sluipverkeer op landbouwweg Zelle)
- Oversteekbaarheid van wegen is laag. Er
zijn weinig beveiligde fietsoversteken.
- fietsvoorzieningen op bovenlokale
fietsroutes buiten centrum zijn al goed
vertegenwoordigd, maar niet geheel
conform de normen van het
fietsvademecum (bufferruimte auto – fiets)
- voetpaden minder vlot toegankelijk voor
rolstoelgebruikers door obstakels (reclame,
fietsen, bebording, ...) en de boordstenen
zijn onvoldoende aangepast.






- Inrichten van zone 30 in
schoolomgevingen

- Onvoldoende aandacht zwakke
weggebruiker



bereikbaarheid
verkeersveiligheid
duurzaamheid
toegankelijkheid





verkeersveiligheid
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uitstippelen gewenste
parkeerroute
duidelijke eenduidige
bewegwijzering van de
parkeerroute

invullen missing links, in het
netwerk en in de infrastructuur
prioritaire beveiligen van
schoolroutes
optimaliseren toegankelijkheid
voetpaden i.f.v. mindervaliden

evaluatie en bijsturing inrichting
schoolomgevingen
afbouwen snelheid in

locatie / thema

kansen

knelpunt

doelstellingen

mogelijke acties
schoolomgeving d.m.v.
snelheidsbeperking, eventueel
aangevuld met
snelheidsremmende maatregelen

Openbaar vervoer

Bedrijvigheid

- Herenthout-centrum wordt goed
ontsloten naar de ruime omgeving.
- De bewoning in Herenthout is
geconcentreerd in en rond het
centrum, waardoor de ontsluiting voor
bussen een beperkt gebied moet
bedienen.

- De bezetting van de buslijnen is laag.
- De afstemming tussen busverbindingen en
treinen kan verbeteren.
- Attractiepolen in de omgeving (scholen,
ziekenhuizen, stations) zijn niet optimaal
ontsloten.
- Het sportcentrum is niet voldoende
ontsloten door het openbaar vervoer





bereikbaarheid
duurzaamheid
toegankelijkheid



- Fietsverbindingen/ trage wegen tussen
woonzone en industrie zijn voldoende
aanwezig
- In Herenthout zijn de ambachtelijke
zones volledig bezet, de industriezone is
volledig bezet. Naast de mogelijkheid
voor het creëren van een locatie voor
herlokalisatie van zonevreemde
bedrijven, worden er geen bijkomende
kmo-zones voorzien, waardoor er ook
weinig tot geen extra verkeersgeneratie
binnen de gemeente ontstaat. De
bedrijventerreinen in Herentals en
Grobbendonk ontwikkelen zich wel en
genereren bijkomend verkeer.

- Tewerkstelling hoofdzakelijk op
bedrijventerrein Atealaan
- De kmo-zones kennen een gebruik als
kleinhandelszone.
- Zwaar verkeer van buurgemeenten gaat
door Herenthout om de E313 en het
industrieterrein Klein Gent te bereiken
- Verkeersstroom individueel vervoer
(auto’s) is groot en openbaar
vervoerverbindingen hebben een lage
frequentie
- Vrachtverkeer komende uit het zuiden
doorkruist Herenthout om bedrijventerrein
te bereiken.
- Slechts beperkte uitgroei tot
winkelboulevard: nadelig verkeersveiligheid
+ doorstroomcomfort




bereikbaarheid
duurzaamheid
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optimaliseren afstemming tussen
busverbindingen en treinen
realiseren en optimaliseren
ontsluiting naar
intergemeentelijke attractiepolen

zwaar verkeer weren uit het
centrum en begeleiden via
omleidingroute naar industrie- en
ambachtelijke zones
verhogen frequentie openbaar
vervoer in relatie tot de industrieen ambachtelijke zones

locatie / thema
Recreatie

kansen

knelpunt

- Het recreatiegebied ‘t Kapelleke is aan
de rand van de kern gelegen. De
nabijheid van de kern is een kwaliteit
voor het gebied. Een groot aantal
sportmogelijkheden is daardoor
gegroepeerd.
- Gelet op het natuurlijke karakter van
Herenthout, heeft de gemeente heel
wat kansen op het vlak van recreatie en
toerisme. Recreatieve en toeristische
voorzieningen kunnen verder
afgestemd worden op elkaar en verder
ontwikkeld worden. Voorbeelden zijn
het uitbouwen van netwerken gericht
op zwakke weggebruikers (recreatief
medegebruik), parkeervoorzieningen
kampeerwagens, bewegwijzering, e.d.

- Er is een toename van recreatieve
activiteiten op het platte land, welke een
sterke binding hebben met (para-)
agrarische activiteiten. Deze voorzieningen
sluiten veelal niet aan op woonzones. Bv
maneges, hoevetoerisme,
kinderboerderijen, ...
- Recreatiezone ‘t Kapelleke is onvoldoende
ontsloten via trage wegen/netwerken voor
zwakke weggebruikers.

1288903036/gda - mobiliteitsplan Herenthout
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duurzaamheid

mogelijke acties


garanderen goede ontsluiting van
de recreatieve attractiepolen voor
zwakke weggebruikers en
openbaar vervoer

4

Besluiten fase 2
In de synthesenota werden er 3 ontwikkelingsscenario’s opgesteld voor Herenthout, 1 nulscenario en 2 duurzame
scenario’s.
Het nulscenario gaat uit van een voortzetting van het huidige mobiliteitsbeleid zonder ingrijpende veranderingen.
De 2 duurzame scenario’s, Herenthout leefbaar centrum en Herenthout verkeersarm centrum, gaan uit van
nieuwe maatregelen om tot een duurzaam mobiliteitsbeleid te komen. De maatregelen voorgesteld in Herenthout
verkeersarm centrum zijn extremer als deze in Herenthout leefbaar centrum.
Vervolgens werden de verschillende beleidsdomeinen van elk scenario beoordeeld door de verschillende actoren
(voor een gedetailleerde beoordeling en motivatie wordt naar de synthesenota verwezen). Het nulscenario kreeg
voor de verschillende beleidsdomeinen voornamelijk een slechte beoordeling. De hoge verkeersdruk in het
centrum met de vele conflictsituaties tot gevolg, de maximumsnelheden en het gebrek aan kortparkeerplaatsen
worden als belangrijkste minpunten weergeven.
Het eerste duurzame scenario ‘Herenthout: leefbaar centrum’ kreeg in het algemeen een goede beoordeling. Het
infrastructureel benadrukken van de omleidingsweg, het eenduidige snelheidsplan en het daarop afgestemd
uitbouwen van infrastructuur voor langzaam verkeer worden als zeer positief ervaren. Het invoeren van betalend
parkeren daarentegen wordt door de Vlaamse overheid positief beoordeeld terwijl de gemeente liever voor een
parkeerduurbeperking d.m.v. blauwe zones gaat.
Het tweede duurzame scenario ‘Herenthout: verkeersarm centrum’ kreeg in het algemeen een goede beoordeling
van de Vlaamse overheid. Enkel voor de thema’s ‘verkeerveiligheidsmaatregelen’ wordt er een slechte beoordeling
gegeven. De gemeente Herenthout geeft dit scenario deels een goede en deels een slechte beoordeling. Dit
verschil in beoordeling is te verklaren doordat de gemeente in de beoordelingen rekening houdt met het belang
van de plaatselijke handel en de uitvoerbaarheid van de maatregelen (zoals het centrum herinrichten als zone 30,
het vervangen van de parking t.h.v. Markt door een groenplein, …) terwijl de Vlaamse overheid vooral rekening
houdt met de gevolgen op de verkeersleefbaarheid en de modal split. Beide parijen hechten in hun beoordeling
veel belang aan de verkeersveiligheid.
Op deze manier werden de tegenstellingen en consensussen voor de verschillende beleidsdomeinen duidelijk in
beeld gebracht.
Op basis van de beoordelingen ziet de rangorde van de scenario’s er als volgt uit:
1.

duurzaam scenario 1: ‘Herenthout: leefbaar centrum’

2.

duurzaam scenario 2: ‘Herenthout: verkeersarm centrum’

3.

nulscenario

In dit beleidsplan wordt het voorkeurscenario niet letterlijk overgenomen. Op basis van de verschillende scenario
beoordelingen en de bijhorende motivaties is er een duidelijk beeld geschetst van hoe de verschillende actoren
over de verschillende werkdomeinen en de mogelijke pistes per werkdomein denken.
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Figuur 1: Scenario 1 - nulscenario
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Figuur 2: Scenario 2 – Herenthout, leefbaar centrum
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Figuur 3: Scenario 3 – Herenthout, verkeersarm centrum
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5

Toelichting van het mobiliteitsplan en
beleidsplannen van de hogere overheden

5.1

Krachtlijnen van het beleidsscenario

de

relatie

met

de

Het beleidsscenario, het gekozen beleid, is tot stand gekomen rekening houdend met de consensussen en
tegenstellingen uit de scenariobeoordelingen.
De wegencategorisering gaat uit van een omleidingsweg rond het centrum voor doorgaand verkeer. De
categorisering dient zich te vertalen in de aanwezige infrastructuur om een effectief gebruik van de omleidingsweg
te stimuleren. Door middel van infrastructurele maatregelen dient voor het doorgaand verkeer de omleidingsroute
er aantrekkelijker uit te zien dan de centrumroute. Op korte termijn wordt het gebruik van de omleidingsweg voor
zwaar vervoer afgedwongen door het plaatsen van borden met tonnagebeperkingen.
De bestaande bebouwde kom wordt uitgebreid tot en met de omleidingsweg. De snelheid op de lokale wegen I
buiten de bebouwde kom (= invalswegen) bedraagt 70 km/u. De overige wegen kennen een maximumsnelheid van
50 km/u met uitzondering van de Langstraat en een gedeelte van de Boudewijnlaan, hier mag men 70 km/u rijden.
De lokale wegen 1 buiten de bebouwde kom worden allen voorzien van vrijliggende fietspaden. Binnen de
bebouwde kom worden er aanliggende verhoogde fietspaden voorzien langsheen de lokale wegen 1. Bij correct
gebruik van de omleidingsweg, en bijgevolg een sterk verminderde verkeersstroom binnen de omleidingsweg, is er
geen nood aan fietsinfrastructuur langsheen de lokale wegen 2 en 3.
Op basis van een analyse van de huidige schoolroutes, de ervaren knelpunten en de aanwezige
fietsroutenetwerken zijn er gewenste schoolroutes opgesteld. Waar mogelijk worden trage wegen ingeschakeld
om gevaarlijke situaties te vermijden. Het gebruik van de gewenste routes en oversteekpunten wordt bevorderd
door infrastructurele maatregelen (beveiligen fietsoversteken, verlichten trage wegen, …). Aanvullend is een goede
samenwerking met de scholen belangrijk zodat de gewenste routes duidelijk gecommuniceerd en in de praktijk
aangeleerd worden.
De parkeerplaatsen ter hoogte van Markt en Botermarkt (m.u.v. het parkeerterrein tussen de kerk en het
gemeentehuis) worden gereserveerd voor kortparkeerders. Er wordt een blauwe zone ingevoerd met een
parkeerduurbeperking van 1u. Op deze manier worden deze parkeerplaatsen maximaal ingeschakeld voor
winkelen en het brengen en halen van schoolkinderen. Het wildparkeren ter hoogte van de scholen dient
tegengegaan te worden door een duidelijke communicatie van de scholen naar de ouders toe over het gewenste
parkeergedrag. Tegen foutparkeerders, vooral in de blauwe zones en schoolomgevingen, wordt hard opgetreden
door de politie.
Op vlak van openbaar vervoersverbindingen is Herenthout vragende partij om een vaste verbinding met Berlaar te
bekomen en een frequentieverhoging voor de verbindingen met Lier en Bouwel te bekomen. Indien er een
uitbreiding van het openbaar vervoersaanbod plaatsvindt wenst de gemeente een derdebetalerssysteem in te
voeren om het openbaar vervoergebruik extra te stimuleren.
Aanvullend op de maatregelen om het zwaar vervoer uit het centrum te weren wordt er overleg gepleegd met de
Vlaamse Overheid en de buurgemeenten. Deze overleggen hebben tot doel de huidige zwaar vervoerroutes in de
regio te herbekijken en tot een eerlijke verdeling van het zwaar vervoer te komen.
Tot slot wordt er jaarlijks een bijeenkomst van de gemeentelijke verkeerscommissie en van de GBC georganiseerd
om het mobiliteitsplan te evalueren en te actualiseren.
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5.2

Relatie met de beleidsplannen van de hogere overheden

5.2.1

Categorisering van de wegen
Vermits Herenthout enkel lokale wegen telt kunnen er geen conflicten plaatsvinden met de categorisering zoals
vastgelegd door hogere overheden.

5.2.2

Quickscan gewestplantracés
“De studie heeft tot doel de gewestplantracés en reservatiestroken in de provincie Antwerpen te screenen en op
basis hiervan een quick scan de toekomstwaarde (of noodzakelijke vervolgacties) te bepalen. De studie zit op het
snijpunt van mobiliteits- en ruimtelijke planningsbeleid. Het nut van de gewestplantracés moet vanuit van de
mobiliteitsproblematiek blijken. De aanwezigheid van tracés, reservatie- en erfdienstbaarheidsgebieden heeft
echter impact op het ruimtelijke ordenings- en vergunningenbeleid.”
Voor de gemeente Herenthout zijn er geen relevante tracés.

5.2.3

Recent goedgekeurde beleidsplannen
Tijdens de opmaak van het mobiliteitsplan zijn volgende beleidsplannen met invloed op mobiliteit goedgekeurd:
•

Tweede herziening Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (2 mei 2011)

•

Partiële herziening Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen (17 mei 2011).
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6

Strategische en operationele doelstellingen

6.1

Strategische doelstellingen

6.1.1

Vlaams niveau
Het RSV stelt volgende doelstellingen voorop die geënt kunnen worden op de gemeente Herenthout:
•

Wonen en werken ruimtelijk concentreren in of aansluitend bij de kern

•

Versnippering van open ruimte vermijden

Het Ontwerp mobiliteitsplan Vlaanderen schuift vijf strategische beleidsdoelstellingen voor de lange termijn naar
voor:

6.1.2

6.1.3

•

Het vrijwaren van de bereikbaarheid: de bereikbaarheid van de economische knooppunten en poorten op een
selectieve wijze waarborgen

•

Het garanderen van de toegankelijkheid: iedereen op een selectieve wijze de mogelijkheid bieden zich te
verplaatsen, met het oog op de volwaardige deelname van eenieder aan het maatschappelijk leven

•

Het verzekeren van de verkeersveiligheid: de verkeersonveiligheid terugdringen met het oog op een
wezenlijke vermindering van het aantal verkeersslachtoffers

•

Het verbeteren van de verkeersleefbaarheid: de verkeersleefbaarheid verhogen, onafhankelijk van de
ontwikkeling van de mobiliteitsintensiteit

•

Het terugdringen van schade aan natuur en milieu: de schade aan milieu en natuur terugdringen onafhankelijk
van de ontwikkeling van de mobiliteitsintensiteit

Provinciaal niveau
•

De versnippering dient te worden tegengegaan; maatregelen tegen verlinting zijn noodzakelijk.

•

Bijkomende voorzieningen worden niet gestimuleerd.

Lokaal niveau
•

Leefbaarheid van de kern verhogen:
De (auto)bereikbaarheid van de kern moet worden afgestemd op het functioneren van de kern, zodat het
fietsen, wonen en winkelen er terug aangenaam kan zijn. De leefbaarheid hangt nauw samen met een
parkeerbeleid en een aantrekkelijk aanbod van alternatieve vervoerswijzen.

•

Duidelijk parkeerbeleid:
De bereikbaarheid van voorzieningen moet doorwerken in het parkeeraanbod om op die manier de
verkeersstromen te kunnen sturen. De parkeervoorzieningen dienen afgestemd te zijn op de specifieke noden
van de omgeving.

•

Vergroten gebruik van alternatieve vervoerswijzen:
Het aantrekkelijk en gebruiksvriendelijk maken van het openbaar vervoer en fietsvoorzieningen draagt bij tot
minder autoverplaatsingen.

•

Omleiden zwaar vervoer en doorgaand verkeer:
De doelstelling is het zwaar verkeer van vrachtwagens die hun oorsprong of bestemming niet hebben in het
centrumgebied (samenvallend met de bouwde kom), zoveel mogelijk uit het centrumgebied te weren. Ook de
stroom doorgaand verkeer dient uit het centrumgebied van Herenthout geweerd te worden, waarbij een
vlotte doorstroming zonder sluipverkeer vooropgesteld wordt.

•

Verhogen van de verkeersveiligheid in schoolomgevingen:
De schoolomgevingen moeten ingericht worden met het oog op de zwakke weggebruikers.
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6.2

Operationele doelstellingen
1

De operationele doelstellingen worden SMART opgesteld, om zo de strategische doelstellingen te verwezenlijken.
•

het maximaal weren van doorgaand verkeer in de verblijfsgebieden

•

veilige opbouw en inrichting van het wegennet

•

verhogen van de verkeersveiligheid van de schoolomgeving

•

inschakeling netwerk trage wegen in het langzaam netwerk

•

optimale gebiedsdekking in de gemeente Herenthout door maximale koppeling van de langzame netwerken

•

realiseren meer directe en frequente openbaar vervoer verbinding tussen centra en attractiepolen in
Herenthout en de directe omgeving

•

voeren selectief parkeerbeleid: evenwichtige, wenselijke verhouding van parkeervraag en – aanbod

•

duidelijke bewegwijzering naar de parkings

1

SMART = speciefiek; meetbaar; aanvaardbaar; realiseerbaar; tijdsgebonden
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7

Uitwerking in de werkdomeinen A-B-C
De thema’s kunnen ondergebracht worden in de werkdomeinen ruimtelijke ontwikkelingen, netwerken per modus
en ondersteunende maatregelen. Binnen deze werkdomeinen wordt per thema een beleidsvisie uitgewerkt met
daaraan gekoppelde acties.
In het beleidsplan komen volgende thema’s per werkdomeinen aan bod:
Werkdomein A – ruimtelijke ontwikkelingen:
•

A.1 Ruimtelijke planning

•

A.2 Strategische ruimtelijke projecten met voorbeeldfunctie en/of grote invloed op verkeer en mobiliteit

•

A.3 Categorisering van wegen en hun ruimtelijke gevolgen

Werkdomein B- netwerken per modus:
•

B.1 Verblijfsgebieden

•

B.2 Langzame netwerken

•

B.3 Openbaar vervoernetwerk

•

B.4 Herinrichting van wegen

•

B.5 Verkeersveiligheidsmaatregelen

•

B.6 Parkeerbeleid

Werkdomein C – ondersteunende maatregelen:
•

C.1 Vervoersmanagement met bedrijven, diensten, scholen, evenementen

•

C.3 Algemene sensibilisering

•

C.4 Marketing, informatie en promotie naar doelgroepen

•

C.5 Bewegwijzering

•

C.6 Handhaving

•

C.7 Beleidsondersteuning

•

C.8 Monitoring en evaluatie
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7.1

Werkdomein A – ruimtelijke ontwikkelingen

7.1.1

A.1 Ruimtelijke planning
Kaart 1: Synthese gewenste ruimtelijke structuur (grs 2007)
Taakstelling
De problematiek gesteld in dit thema omvat volgende taakstellingen:
 Volgens GRS Herenthout (2007)
Beleidsvisie
Herenthout heeft een compacte kern in het centrum van de gemeente. Alle nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen
moeten in de toekomst zoveel mogelijk geconcentreerd worden in de kern en aan de rand van de kern ten
behoeve van het landelijk karakter van de gemeente. Door kernverdichting en kernverweving na te streven wordt
de omliggende openruimte gevrijwaard. De kernverweving moet zorgen dat de functie van levendig en leefbaar
dorp ook voor de toekomst wordt gevrijwaard. Binnen de kern wordt ruimte gecreëerd om de natuurlijke groei op
te vangen. Om die behoefte op te vangen kan het wooncentrum verder worden opgevuld aan minimum 15
woningen per hectare, met mogelijk hogere dichtheden in het centrum zelf. De omliggende open ruimte kan
gevrijwaard worden door de kern duidelijk af te lijnen ten opzichte van de open ruimte.
Lokale economische activiteiten moeten zich verder kunnen ontwikkelen ter ondersteuning van de plaatselijke
economie en de leefbaarheid van de gemeente. Een zachte en selectieve groei moet nagestreefd worden. Op de
ambachtelijke zones kan enkel plaats zijn voor lokale economische activiteiten terwijl de bedrijven op het
Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA) een ruimer profiel kunnen hebben. De bedrijventerreinen kunnen gebruik
maken van de bestaande verkeersontsluitingen.
Acties + initiatiefnemer
nr.
nr. 1

7.1.2

actie
Aanvraag studie mobiliteitsimpact (inzake parkeren, ontsluiting,
…) bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in het centrum van
Herenthout

actor
 Gemeente
Herenthout

A.2 Strategische ruimtelijke projecten met voorbeeldfunctie en/of grote invloed op verkeer en
mobiliteit
Taakstelling
De problematiek gesteld in dit thema omvat volgende taakstellingen:
 Goede ontsluiting voor alle vervoersmodi (voetgangers, fietsers, openbaar vervoer, auto)
 Ontsluitingsroutes afgestemd op de wegencategorisering
Beleidsvisie
Momenteel is men bezig met de opmaak van het RUP ’t Kapelleke. Dit RUP heeft als doel de sportfaciliteiten
binnen de gemeente te bundelen op één locatie. De voetbalterreinen aan de Cardijnlaan zullen bijgevolg naar hier
verhuizen. Hun huidige locatie zal verkaveld worden.
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Tabel 1: Voorontwerp RUP ‘t Kapelleke
De verbinding tussen het centrum en het sportcomplex voor langzaam verkeer gebeurt via de Bergense Steenweg
(= lokale weg type III). Dit traject is eveneens geselecteerd als alternatieve functionele fietsroute in het
bovenlokale fietsroutenetwerk. De bestaande langzaam verkeersverbindingen doorheen het projectgebied die
verbindingen met de omliggende wegen en bossen voorzien dienen behouden te worden.
In de huidige situatie is er een belbushalte op ongeveer 200m van het sportcomplex. Na uitvoering van het RUP
dient deze halte verplaatst te worden of dient er een extra halte geplaatst te worden ter hoogte van het
sportcomplex.
De ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer gebeurt via Bergense Steenweg – Vlakke Velden (= lokale weg type II) –
Molenstraat (= lokale weg type II). Vanaf de Molenstraat gebeurt de verdere afwikkeling via de lokale wegen I. Op
deze manier wordt de route voor langzaam verkeer (= Bergense Steenweg) maximaal gevrijwaard van
gemotoriseerd verkeer.
Het weggedeelte van de Bergense Steenweg tussen Vlakke Velden en ’t Kapelleke dient aangepast te worden om
een vlotte en veilige verkeerscirculatie voor auto’s, bussen, voetgangers en fietsers te verzekeren.
Op de terreinen van het sportcomplex dient er voldoende parkeercapaciteit te zijn om de parkeervraag op te
vangen om de hinder op de omgeving te beperken.
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Acties + initiatiefnemer
nr.
nr. 2

actie
belbushalte voorzien t.h.v. het sportcomplex

actor
 De Lijn

nr. 3

plaatsen bewegwijzering voor gemotoriseerd verkeer naar
sportcomplex ’t Kapelleke vanaf de omleidingsweg
herinrichting Bergense Steenweg tussen Vlakke Velden en ’t
Kapelleke (voor vlotte en veilige circulatie auto’s, bussen,
voetgangers en fietsers)
voldoende parkeercapaciteit voorzien binnen het ’t Kapelleke om
parkeervraag op te vangen

 Gemeente
Herenthout
 Gemeente
Herenthout

nr. 4

nr. 5

7.1.3

 Gemeente
Herenthout

A.3 Categorisering van wegen en hun ruimtelijke gevolgen

7.1.3.1 Gewenste wegencategorisering
Kaart 2: Gewenste categorisering en snelheidsbeleid
Taakstelling
De problematiek gesteld in dit thema omvat volgende taakstellingen:
 De wegencategorisering dient het centrum maximaal te vrijwaren van doorgaand verkeer
 De wegencategorisering dient een veilige opbouw en inrichting van het wegennet na te streven
Beleidsvisie
Op grondgebied Herenthout bevinden zich geen primaire of secundaire wegen, enkel lokale wegen. De selectie van
lokale wegen valt onder de bevoegdheid van de gemeente. Bij de opmaak van de geactualiseerde categorisering
werd uitgegaan van de criteria zoals aangegeven in de nota ‘Categorisering van lokale wegen – Richtlijnen,
1
toelichting en aanbevelingen’ .
In het kader van de synthesenota zijn er gedurende twee weken intensiteitsmetingen uitgevoerd op de
invalswegen van Herenthout. Het onderzoek toont aan dat de huidige intensiteiten binnen het centrum (tot 500
pae/u/richting) de aanvaardbare intensiteiten volgens de verkeersleefbaarheid (max. 250 tot 400 pae/u/richting)
ruim overschrijden. Het onderzoek toonde eveneens aan dat wanneer men het doorgaand verkeer uit het centrum
weert en enkel bestemmingsverkeer toelaat,
de intensiteiten onder de maximum toegelaten
verkeersleefbaarheidsintensiteiten blijven. Hierdoor zal de verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid in het
centrum sterk toenemen.
Om het doorgaand verkeer maximaal uit het centrum te weren wordt de reeds bewegwijzerde omleidingsweg
vastgelegd in de wegencategorisering. Om een effectieve sturing van het verkeer volgens de vastgelegde
wegencategorisering te bekomen dient deze visie bevestigd te worden door de aanwezige infrastructuur (zie
§7.2.4 ‘B.4 Herinrichting van wegen’).
Volgende lokale wegen 1 (= verbindend) worden geselecteerd voor de gemeente Herenthout:
•

Herentalse Steenweg, vanaf kruispunt Boudewijnlaan tot gemeentegrens Herentals. De Herentalse Steenweg
verbindt Herenthout met de E313, Herentals en Olen.

•

Atealaan, vanaf grens Herentals (= aantakking op Herentalse Steenweg – Herenthoutseweg) tot op- en afrit
E313. De Atealaan verbindt Herenthout met de E313.

•

Boudewijnlaan, gelegen tussen Herentalse Steenweg en Uilenberg – Doornstraat. De Boudewijnlaan maakt
deel uit van de omleidingsweg rond het centrum.

1

VLAAMSE OVERHEID, Valère Donné, Categorisering van lokale wegen, punt 3.2.’Selectiecriteria per type’ p. 8-10,
mei 2004
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•

Doornstraat, vanaf Boudewijnlaan x Uilenberg tot gemeentegrens Herentals. De Doornstraat verbindt
Herenthout met Morkhoven.

•

Wiekevorstse Steenweg, vanaf Uilenberg tot gemeentegrens Heist-op-den-Berg. De Wiekevorstse Steenweg
verbindt Herenthout met Wiekevorst.

•

Uilenberg, vanaf Boudewijnlaan x Doornstraat tot Itegemse Steenweg. Uilenberg maakt deel uit van de
omleidingsweg rond het centrum en van de verbinding Herenthout – Morkhoven en Herenthout – Wiekevorst.

•

Itegemse Steenweg, vanaf Langstraat tot gemeentegrens Heist-op-den-Berg. De Itegemse Steenweg verbindt
Herenthout met Itegem en Heist-op-den-Berg.

•

Langstraat, vanaf Itegemse Steenweg tot Punt. De Langstraat maakt deel uit van de omleidingsweg rond het
centrum.

•

Punt, vanaf Langstraat tot Bevelsesteenweg x Merodestraat. Dit gedeelte van Punt maakt deel uit van de
verbinding tussen Herenthout en Bevel, Berlaar en Lier.

•

Bevelse Steenweg, vanaf Punt tot Heikant x Kruiskensbaan. De Bevelse Steenweg verbindt Herenthout met
Bevel, Berlaar en Lier.

•

Punt, vanaf Langstraat tot Verbistlaan x Brannekensstraat. Dit gedeelte van Punt maakt deel uit van de
omleidingsweg rond het centrum.

•

Brannekensstraat, vanaf Langstraat tot Punt. De Brannekensstraat maakt deel uit van de omleidingsweg rond
het centrum.

•

Jodenstraat, vanaf Verbistlaan x Brannekensstraat tot Astridlaan. Dit gedeelte van de Jodenstraat maakt deel
uit van de omleidingsweg rond het centrum.

•

Astridlaan, gelegen tussen Jodenstraat en Nijlense Steenweg. De Astridlaan maakt deel uit van de
omleidingsweg voor verkeer komende van de Jodenstraat gaande naar de Nijlense Steenweg.

•

Verbistlaan, gelegen tussen de Jodenstraat en de Nijlense Steenweg. De Verbistlaan maakt deel uit van de
omleidingsweg voor verkeer komende van de Nijlense Steenweg gaande naar de Jodenstraat.

•

Nijlense Steenweg, vanaf Astridlaan tot gemeentegrens Nijlen. Dit gedeelte van de Nijlense Steenweg
verbindt Herenthout met Nijlen.

•

Nijlense Steenweg, vanaf Astridlaan tot Gelderstraat. Dit gedeelte van de Nijlense Steenweg maakt deel uit
van de omleidingsweg rond het centrum.

•

Gelderstraat - Vredesplein, gelegen tussen Nijlense Steenweg en Bouwelse Steenweg. De Gelderstraat en het
Vredesplein maken deel uit van de omleidingsweg rond het centrum.

•

Bouwelse Steenweg, vanaf Gelderstraat tot gemeentegrens Grobbendonk. De Bouwelse Steenweg verbindt
Herenthout met de E313, Bouwel en Grobbendonk.

Volgende lokale wegen 2 (= ontsluitend) worden geselecteerd voor de gemeente Herenthout:
•

Atealaan, vanaf op- en afrit E313 tot Saffierstraat. De Atealaan ontsluit de industriezone Klein-Gent naar de
E313 en de Herenthoutseweg.

•

Molenstraat, gelegen tussen Markt en Herentalse Steenweg. De Molenstraat ontsluit het centrum richting
Herentals. De Molenstraat maakt eveneens deel uit van de ontsluiting van sportcomplex ’t Kapelleke.

•

Vlakke Velden, gelegen tussen Bergense Steenweg en Molenstraat. Vlakke Velden heeft de functie om
sportcomplex ’t Kapelleke te ontsluiten via de Molenstraat naar de lokale wegen I.

•

Vonckstraat – Itegemse Steenweg, gelegen tussen Markt en Langstraat. De Vonckstraat - Itegemse Steenweg
ontsluit het centrum richting Herentals en Heist-op-den-Berg.

•

Jodenstraat, gelegen tussen Markt en Astridlaan. De Jodenstraat ontsluit het centrum richting Bevel, Berlaar
en Lier.
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•

Nijlense Steenweg, gelegen tussen Botermarkt en Gelderstraat. De Nijlense Steenweg ontsluit het centrum
richting Nijlen.

•

Botermarkt – Bouwelse Steenweg, gelegen tussen Markt en Gelderstraat. De Botermarkt – Bouwelse
Steenweg ontsluit het centrum richting Bouwel.

•

Markt, het centraal knooppunt tussen de Botermarkt, Molenstraat, Vonckstraat en Jodenstraat.

Tabel 2: Overzicht wegencategorisering
selectie

locatie

lokale weg type I
(verbindend)

•

Herentalse Steenweg

•

Atealaan, vanaf grens Herentals (aantakking Herenthoutseweg) tot op- en
afrit E313

•

Doornstraat,

•

Wiekevorstse Steenweg

•

Itegemse Steenweg, vanaf Uilenberg tot gemeentegrens Heist-op-denBerg

•

Bevelse Steenweg – Punt, Punt tussen Langstraat en Bevelse Steenweg

•

Nijlense Steenweg tot Verbistlaan

•

Bouwelsesteenweg, tussen Gelderstraat en gemeentegrens Grobbendonk

•

Omleiding:

lokale weg type II
(ontsluitend)

lokale weg type III
(erftoegangsweg)

o

Boudewijnlaan

o

Uilenberg

o

Itegemse Steenweg, tussen Uilenberg en Langstraat

o

Langstraat

o

Punt – Jodenstraat, tussen Langstraat en Astridlaan

o

Brannekensstraat

o

Astridlaan, verkeer van Nijlense Steenweg naar Jodenstraat

o

Verbistlaan, verkeer van Jodenstraat naar Nijlense Steenweg

o

Nijlense Steenweg, tussen Verbistlaan en Gelderstraat

o

Gelderstraat

•

Atealaan, vanaf op- en afrit E313 tot Saffierstraat

•

Molenstraat

•

Vlakke Velden

•

Vonckstraat – Itegemse Steenweg, tussen Markt en Langstraat

•

Jodenstraat, tussen Markt en Astridlaan

•

Nijlense Steenweg, tussen Botermarkt en Gelderdstraat

•

Botermarkt – Bouwelse Steenweg, tussen Markt en Gelderstraat

•

Markt

•

Alle overige wegen
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Acties + initiatiefnemer
nr.

actie

actor

nr. 6

het organiseren van een overleg tussen de gemeenten Herentals,
Herenthout, Hulshout en Heist. Dit overleg heeft tot doel de
gewenste routes zwaar vervoer met bestemming of herkomst
E313 op- en afrit Grobbendonk of Herentals industrie te
herbekijken en tot een globaal standpunt voor de afwikkeling en
eventuele spreiding van dit verkeer te komen.

 Gemeente
Herenthout
 Buurgemeenten
 aBMV

nr. 7

Afstemmen verkeers- en vervoersstructuur
mobiliteitsplan bij herziening van het GRS.

 Gemeente
Herenthout

GRS

op

7.1.3.2 Prioriteiten wegencategorisering
Kaart 3: Prioriteiten wegencategorisering
Taakstelling
De problematiek gesteld in dit thema omvat volgende taakstellingen:
 De inrichting van de wegen dient overeen te komen met hun functie.
Beleidsvisie
Om de omleidingswegen hun functie te laten uitoefenen zoals voorzien in de categorisering dient de weginrichting
de gekozen functie te benadrukken. Met andere woorden dient de omleidingsweg (= lokale weg type I) er
aantrekkelijker uit te zien dan de alternatieve route door het centrum (= lokale weg type II). Door deze aangepaste
inrichting zal het doorgaand verkeer makkelijker gebruik maken van de omleidingsweg waardoor het centrum
ontlast en bijgevolg leefbaarder en veiliger wordt.
De overgang van BUBEKO naar BIBEKO (van 70km/u naar 50km/u) dient benadrukt te worden door de overgang
van vrijliggende fietspaden naar aanliggend verhoogde fietspaden. Infrastructurele maatregelen die de
doorstroming belemmeren dienen vermeden te worden aangezien deze locaties eveneens gebruikt worden door
het doorgaand zwaar verkeer.
Ter hoogte van de omleidingswegen zijn infrastructurele maatregelen die de doorstroming belemmeren wel
wenselijk. De inrichting van deze punten dient het gebruik van de omleidingsweg te stimuleren. Concreet dient de
omleidingsweg er aantrekkelijker uit te zien dan de centrumroute.
Acties + initiatiefnemer
nr.

actie

actor
 Gemeente
Herenthout

nr. 8

Het gebruik van de omleiding infrastructureel ondersteunen
t.h.v. de overgang lokale weg 1 – lokale weg 2. Deze maatregelen
mogen het openbaar vervoer en het zwaar vervoer met
bestemming of herkomst in Herenthout niet hinderen.

zie
B.2

aanleg gewenste fietsinfrastructuur langs de prioritair aan te
pakken fietsroutes

 Gemeente
Herenthout

zie
B.2

beveiligen oversteekvoorzieningen voor fietsers op prioritair aan
te pakken fietsoversteken

 Gemeente
Herenthout
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7.2

Werkdomein B – netwerken per modus

7.2.1

B.1 Verblijfsgebieden
Kaart 2: Gewenste categorisering en snelheidsbeleid
Taakstelling
De problematiek gesteld in dit thema omvat volgende taakstellingen:
 Het snelheidsplan en de categorisering dienen afgestemd te zijn op de verblijfsgebieden
Beleidsvisie
Verblijfsgebieden zijn gebieden waarin het verblijfskarakter primeert. Er is in deze gebieden een hoge concentratie
aan activiteiten, waarbij de zwakke weggebruiker centraal staat: hier wonen mensen, gaan ze winkelen, gaan
kinderen naar school, ... . Het rijgedrag van de automobilist dient bijgevolg aangepast te worden aan de
activiteiten in deze omgevingen.
De inrichting van het openbaar domein moet het verblijfskarakter en het autoluwe karakter van deze gebieden
benadrukken. Algemeen geldt het principe van menging van autoverkeer en overig verkeer in deze
verblijfsgebieden. Binnen de verblijfsgebieden primeert de plaats van de zwakke weggebruiker.
Typevoorbeelden zijn de centrumgebieden en woongebieden. Vanuit de invalshoek van de snelheidsregimes gaat
de prioriteit uit naar de gebieden met een toegelaten snelheid van 50 km/u en 30 km/u.
Bij de opmaak van het snelheidsplan voor Herenthout werd er één groot verblijfsgebied binnen de gemeente
afgebakend, de bebouwde kom. De bestaande bebouwde kom wordt uitgebreid zodat de gehele omleidingsweg
erin bevat zit. Zo ontstaat er een eenduidig beeld voor het gehele centrum. Binnen deze bebouwde kom werden
de twee gebieden met de hoogste concentratie aan activiteiten afgebakend als zone 30:
•

zone 30 schoolomgeving Klim-Op

•

zone 30 schoolomgeving ’t Klavertje – De Luchtballon

Voor de concrete omschrijving van de zones 30 en de bebouwde kom wordt verwezen naar punt '§7.2.4.1
Snelheidsbeleid’.
Naast het verlagen van de snelheid in de geduide verblijfsgebieden is ook een aangepaste inrichting i.f.v. de
zwakke weggebruiker aangewezen.
Bij de inrichting moet altijd rekening gehouden worden met de bereikbaarheid van het openbaar vervoer.
De aanpak van de schoolomgevingen wordt beschreven onder punt ‘§7.2.5.2 Schoolomgevingen’.
Acties + initiatiefnemer
nr.
nr. 9

actie

actor

plaatsen snelheidsborden volgens snelheidsplan

 gemeente
Herenthout
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7.2.2

B.2 Langzame netwerken

7.2.2.1 Gewenst langzaam netwerk
Kaart 4: Langzame netwerken - gewenste schoolroutes
Kaart 5: Langzame netwerken - gewenste infrastructuur
Taakstelling
De problematiek gesteld in dit thema omvat volgende taakstellingen:
 De gemeente dient maximaal gedekt te worden door langzame netwerken
 De gewenste schoolroutes dienen uitgestippeld te worden
Beleidsvisie
De langzame netwerken binnen de gemeente hebben als doel het bieden van een maximale dekking van
Herenthout. Het beleid focust zich op de bereikbaarheid van verschillende lokale attractiepolen via een netwerk
van fiets- en voetgangersvoorzieningen.
De gemeente is goed voorzien van langzame netwerken, de langzame netwerken ontsluiten de gemeentelijke
attractiepolen al goed. Zowel de woongebieden als de publieke functies zijn vlot te bereiken. In het centrum wordt
de bereikbaarheid hoofdzakelijk gegarandeerd door het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk, de
schoolroutes en het knooppuntennetwerk. Verder komen er in de gemeente tal van trage wegen voor, welke
gevormd worden door voet- of buurtwegen. Deze trage wegen vormen aanvullende verbindingen tussen het
centrum en attractiepolen.
Het toekomstig beleid richt zich op het voorzien van een gepaste infrastructuur bij de bestaande netwerken
(§7.2.2.2 Werkkaart langzame netwerken) en het kenbaar maken van de gewenste schoolroutes.
De invalswegen (= lokale wegen 1) van Herenthout worden op termijn allen voorzien van vrijliggende fietspaden.
Binnen de bebouwde kom worden er aanliggende verhoogde fietspaden voorzien langsheen de lokale wegen 1. Bij
correct gebruik van de omleidingsweg, en bijgevolg een sterk verminderde verkeersstroom binnen de
omleidingsweg, is er geen nood aan fietsinfrastructuur langsheen de lokale wegen 2 en 3.
De gewenste schoolroutes voor het secundair onderwijs volgen het functioneel fietsroutenetwerk. Uit de
schoolenquêtes is gebleken dat dit op al de routes buiten deze richting Berlaar reeds het geval is. Omdat men de
Bevelse Steenweg als ‘te gevaarlijk’ ervaart maakt men gebruik van de Binnenstraat - Kruiskensbaan en het
eveneens als gevaarlijk ervaren kruispunt Kruiskensbaan x Bevelse Steenweg. Prioritair voor de secundaire
schoolroutes is het voorzien van verkeersveilige fietspaden langsheen de Bevelse Steenweg.
De gewenste schoolroutes voor schoolomgeving Klim-Op volgen het functioneel fietsroutenetwerk tot aan de
school.
Voor schoolomgeving De Luchtballon en ’t Klavertje volgen de gewenste schoolroutes eveneens het functioneel
fietsroutenetwerk. Fietsers komende van het oosten dienen gebruik te maken van de aanwezige trage wegen om
via de verbinding Ter Heide – Luttelvelden de schoolomgeving te bereiken. De fietsers komende van het
zuidoosten dienen gebruik te maken van de trage weg t.h.v. De Wip i.p.v. de Schoetersstraat of de Kloosterstraat.
De oversteek Langstraat x trage weg De Wip dient prioritair beveiligd te worden. De te gebruiken trage wegen
dienen eveneens voorzien te worden van aangepaste verlichting.
Acties + initiatiefnemer
nr.
zie
C.1

actie

actor

communiceren en aanleren van de gewenste schoolroutes aan
leerlingen en ouders

 Gemeente
Herenthout i.s.m.
scholen Herenthout
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7.2.2.2 Werkkaart langzame netwerken
Kaart 6: Langzame netwerken – werkkaart
Kaart 7: Langzame netwerken - prioriteiten werkkaart
Taakstelling
De problematiek gesteld in dit thema omvat volgende taakstellingen:
 Prioritair fietsvoorzieningen aanleggen/optimaliseren langs fietsroutenetwerken t.h.v. lokale wegen I
 Kwaliteitsvol inrichten van de fietsvoorzieningen
 Aanleggen/optimaliseren van aangepaste fietsvoorzieningen per wegtype en ruimtelijke omgeving
 Beveiligen van gewenste schoolroutes
Beleidsvisie
Het optimaliseren van de fietspaden dient te gebeuren conform de richtlijnen gesteld in het Vademecum
1
fietsvoorzieningen (2005). In het fietsvademecum uitgegeven door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
worden inrichtingseisen per type fietsvoorziening opgenomen, wat betreft breedte en afscherming van
fietsvoorzieningen.
Aan de hand van deze inrichtingseisen zijn de fietsvoorzieningen langs het bestaande functionele
fietsroutenetwerk, het knooppuntennetwerk en de meest aangewezen schoolroutes geanalyseerd.
De termijnen waarop de verschillende infrastructuurwerken (zowel fietspaden als oversteekpunten) uitgevoerd
dienen te worden zijn af te lezen op de werkkaarten. De prioriteit is bepaald op basis van de schoolenquêtes, de
schoolroutes en fietsnetwerken, de categorisering, het snelheidsregime en de ongevallengegevens.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de geselecteerde fietsroutes en de gewenste fietsvoorzieningen
met status:
 conform = C
 optimaliseren = O
 aanleggen = A

Tabel 3: Gebruikte codes
netwerken
Functioneel fietsroute (FFR)
Alternatieve functionele fietsroute (AFFR)
Recreatieve fietsroute, fietsknooppuntennetwerk (KNP)
gewenste schoolroute (school)
huidige fietsinfrastructuur
enkel (E)

aanliggend (A)

gelijkgronds (G)

dubbel (D)

vrijliggend (VR)

verhoogd (V)

1

breedte (cm)

VLAAMS OVERHEID MOW - AWV, Vademecum Fietsvoorzieningen, hoofdstuk 4, p.1-9
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Tabel 4: Status fietsinfrastructuur
lokale wegen I

netwerk

km/u

gewenst

status

termijn

Herentalse Steenweg

FFR

70

E

A

G

1,5

vrijliggend

O

KT

Atealaan, vanaf grens Herentals
(aantakking Herenthoutseweg) tot
op- en afrit E313

AFFR

70

E

A

G

1,5

vrijliggend

O

MLT

Doornstraat (BUBEKO)

FFR

70

D

A

G

1,9

aanliggend

O

LT

Doornstraat (BIBEKO)

FFR

50

D

A

V

1,9

aanliggend

O

LT

Wiekevorstse Steenweg (BUBEKO)

FFR, KNP

70

E

A

G

1,14

vrijliggend

O

LT

Wiekevorstse Steenweg (BIBEKO)

FFR, KNP

50

E

A

G

1,14

aanliggend

O

LT

Itegemse Steenweg (BUBEKO)

FFR

70

E
D

A
VR

G

1,2

vrijliggend

O

LT

Itegemse Steenweg (BIBEKO)

FFR

50

E

A

G

1,2

aanliggend

O

LT

Bevelse Steenweg (BUBEKO)

FFR

70

D

A

G

1,8

vrijliggend

O

KT

Bevelse Steenweg (BIBEKO)

FFR

50

D

A

G

1,8

aanliggend

O

MLT

Punt

FFR

50

D

A

G

1,8

vrijliggend

O

MLT

Nijlense Steenweg (BIBEKO)

FFR

70

E

A

G

1,25

vrijliggend

O

KT

Nijlense Steenweg (BIBEKO),
tussen Verbistlaan en Gelderstraat

FFR

50

E

A

G

1,10

aanliggend

O

MLT

Bouwelsesteenweg (BUBEKO)

FFR

70

E
D

A

G

1,2
1

vrijliggend

O

Bouwelsesteenweg (BIBEKO),
tussen bebouwde kom en
Gelderstraat

FFR

50

E

A

G

1

vrijliggend

O

Boudewijnlaan

AFFR

50

D

A

G
V

1,8

aanliggend

O

LT

Uilenberg

FFR, KNP

50

D

A

V

1,5
1,8

aanliggend

O

MLT

Langstraat

FFR, KNP

50

D

A

G

1,8

aanliggend

O

MLT

Brannekensstraat

/

50

D

A

V

1,8

aanliggend

O

MLT

Jodenstraat, tussen Verbistlaan en
Astridlaan
Astridlaan, verkeer van Nijlense
Steenweg naar Jodenstraat
Verbistlaan, verkeer van
Jodenstraat naar Nijlense
Steenweg

FFR

50

E

A

G

1,8

aanliggend

O

MLT

/

50

E

A

G

1

aanliggend

O

MLT

/

50

D

VR

V

1,9

aanliggend

O

MLT

Gelderstraat

/

50

/

/

/

/

aanliggend

A

KT

Bergensesteenweg, tussen Vlakke
Velden en ‘t Kapelleke

/

50

/

/

/

/

vrijliggend

A

MLT
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KT

MLT

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de geselecteerde oversteekpunten met de gewenste
oversteekvoorziening en status:
 conform = C
 optimaliseren = O
 aanleggen = A

Tabel 5: Status oversteekvoorzieningen
nr.

straatnaam

c
a
t

straatnaam

c
a
t

km/
u

1

Langstraat

1

De Wip

/

70

2

Langstraat

1

Itegemse
Steenweg

1

70

3

Langstraat

1

Brannekensstraat

1

70

4

Brannekensstraat

1

Ter Heide

3

50

5

Brannekensstraat

1

Jodenstraat

1

50

6

Langstraat

1

Punt

1

70

7

Nijlense Steenweg

1

Verbistlaan

1

50

8

Astridlaan

1

Nijlense
Steenweg

1

50

9

Astridlaan

1

Jodenstraat

1

50

10

Gelderstraat

1

1

50

11

Vredesplein

1

1

50

12

Gelderstraat

1

1

50

13

Molenstraat

1

Boudewijnlaan

1

50

14

Boudewijnlaan

1

Uilenberg

1

70

15

Wiekevorstse
Steenweg

1

Uilenberg

1

50

16

Heikant (Nijlen)

1

1

70

17

Atealaan

1

1

70

18

Bouwelse Steenweg

2

Albertstraat

3

50

19

Molenstraat

2

Zwanenberg

3

50

20

Molenstraat

2

Koestraat

3

50

21

Molenstraat

2

Cardijnlaan

3

50

22

Molenstraat

2

Vlakke Velden

2

50

23

Vonckstraat

2

Itegemse
Steenweg

2

50

24

Vonckstraat

2

Leopoldstraat

3

50

Nijlense
Steenweg
Nijlense
Steenweg
Bouwelse
Steenweg

Kruiskensbaan
(Nijlen)
Herentalse
Steenweg
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oversteekvoorziening
netwerk

status

termijn

2 fasen

A

KT

markering

2 fasen

O

KT

geen

2 fasen

A

KT

geen

2 fasen

A

KT

geen

2 fasen

A

KT

geen

2 fasen

A

KT

geen

2 fasen

A

KT

markering

2 fasen

O

MLT

markering

2 fasen

O

MLT

school

geen

2 fasen

A

MLT

school

markering

2 fasen

O

MLT

2 fasen

2 fasen

C

conform

geen

2 fasen

A

MLT

markering

2 fasen

O

MLT

markering

2 fasen

O

MLT

markering

2 fasen

O

MLT

geen

2 fasen

A

MLT

zebrapad

zebrapad

C

conform

zebrapad

zebrapad

C

conform

zebrapad

zebrapad

C

conform

zebrapad

zebrapad

C

conform

zebrapad

2 fasen

C

conform

zebrapad

zebrapad

C

conform

zebrapad

zebrapad

C

conform

FFR, KNP,
school
FFR, KNP,
school
FFR, KNP,
school
FFR, KNP,
school
FFR,
school
FFR, KNP,
school
FFR,
school
FFR,
school
FFR,
school

FFR,
school
FFR, AFFR,
school
FFR, KNP,
school
FFR, KNP,
school
FFR, KNP,
school
FFR,
school
FFR, KNP,
school
FFR,
school
FFR, AFFR,
school
FFR,
school
FFR
FFR,
school
FFR, AFFR,
school

huidig

gewenst

geen
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nr.

straatnaam

c
a
t

straatnaam

c
a
t

km/
u

25

Vonckstraat

2

Maasweg

3

50

26

Vonkstraat

2

Schoetersstraat

3

50

27

Jodenstraat

2

Kloosterstraat

3

50

28

Nijlense Steenweg

2

Botermarkt

2

50

oversteekvoorziening
netwerk
FFR,
school
FFR,
school
FFR,
school
FFR, KNP,
school

status

termijn

huidig

gewenst

zebrapad

zebrapad

C

conform

zebrapad

zebrapad

C

conform

zebrapad

zebrapad

C

conform

zebrapad

zebrapad

C

conform

Acties + initiatiefnemer
nr.
nr.
10

7.2.3

actie

actor

Aanleg infrastructuur langzame netwerken volgens prioriteiten
werkkaart

 Gemeente
Herenthout
 Provincie
Antwerpen

B.3 Openbaar vervoernetwerk
Taakstelling
De problematiek gesteld in dit thema omvat volgende taakstellingen:
 Het realiseren van meer directe en frequente openbaar vervoerverbindingen tussen het centrum en
de attractiepolen binnen en buiten de gemeente.
 Stimuleren openbaar vervoer gebruik
Beleidsvisie
Aanbod ‘De Lijn’
De huidige bediening van het openbaar vervoer binnen Herenthout voldoet aan de huidige noden en wensen. Bij
verdere uitbreiding van sportcomplex ’t Kapelleke is het wenselijk om een belbushalte ter hoogte van de ingang te
voorzien. Op deze manier wordt het gebruik van het openbaar vervoer voor inwoners van Herenthout en Nijlen
naar het sportcomplex gestimuleerd.
De bediening naar de omliggende gemeenten is wel voor verbetering vatbaar, dit blijkt zowel uit een analyse van
het aanbod als uit de schoolenquêtes.
De stations van Bouwel, Lier en Nijlen zijn enkel op schooldagen bereikbaar via een rechtstreekse verbinding in de
ochtend en avond. Het station van Berlaar is bereikbaar via een belbusverbinding. Dankzij de stations van Heistop-den-Berg (lijn 16) en Herentals (lijn 15) zijn beide spoorlijnen vlot bereikbaar via het openbaar vervoer vanuit
Herenthout.
Het ziekenhuis van Herentals is zowel door de week als in het weekend goed bereikbaar via het openbaar vervoer.
Het ziekenhuis van Lier daarentegen is enkel via de schoollijn rechtstreeks bereikbaar.
De secundaire scholen in de omliggende gemeenten en steden zijn goed bereikbaar via de rechtstreekse
schoollijnen. Het Instituut Heilig Hart van Maria in Berlaar is niet bereikbaar via een rechtstreekse lijnbus. Uit de
schoolenquêtes onder de scholieren uit Herenthout blijkt dat ze in het algemeen vinden dat er te weinig
schoolbussen rijden en dat de schoolbussen die momenteel rijden kampen met een te hoge bezetting en
onvoldoende zitplaats. De bus naar Nijlen vertrekt al om 7u30 waardoor de scholieren arriveren vooraleer de
ste
ste
school open is. De bus die het 8 uur in Vorselaar en Herentals bedient rijdt pas vanaf 17u terwijl het 8 uur om
16u30 gedaan is. Berlaar wordt niet door een lijnbus bediend, er is enkel een verbinding via een schoolbus. Deze
bus wordt als ‘te duur’ ervaren in vergelijking met een gewone lijnbus. De reistijd van deze schoolbus wordt met
45 minuten als te lang ervaren.
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Samengevat zijn de belangrijkste wensen een vaste verbinding met Berlaar (tijdens schooldagen) en een verhoging
van de frequentie met Lier en Bouwel (spitsuren en weekends).
In het algemeen benadrukt De Lijn dat nieuwe busverbindingen of frequentieverhogingen onderzocht kunnen
worden via het netmanagement. De invoering is afhankelijk van voldoende potentieel op basis van het
potentieelonderzoek en de budgetten die beschikbaar worden gesteld door de Vlaamse Overheid. In de
synthesenota werd er gesteld dat de resultaten van de schoolenquête aangeven dat er in Herenthout onder de
scholieren zeker potentieel aanwezig is voor bijkomende verbindingen en een verhoging van de bestaande
frequenties. De Lijn heeft echter laten weten dat het potentieelonderzoek waarop Netmanagement gestoeld is,
van een heel andere orde is. Dit gebeurt via een wiskundig multimodaal verkeersmodel waarin de
vervoersstromen vervat zitten. De werkwijze om bepaalde projecten in dit kader te realiseren is decretaal bepaald.
Bovendien wordt de keuze om bepaalde netmanagementdossiers wel en andere niet uit te voeren beslist op
Vlaams niveau. Hoewel het onderzoek hiervoor wel gebeurt door De Lijn – en dit op entiteitsniveau, is het niet zo
dat De Lijn de uiteindelijke beslissingen neemt omtrent de uitvoering ervan.
De gevraagde verbinding en frequentieverhogingen zijn voor zowel de bewoners van Herenthout als van de
omliggende gemeenten van belang. Om deze vraag kracht bij te zetten zal Herenthout i.s.m. de buurgemeenten
een officieel schrijven aan De Lijn richten met daarin de wensen.
Haltevoorzieningen
Op vlak van bereikbaarheid en toegankelijkheid van bushaltes tonen de schoolenquêtes aan dat er geen grote
gebreken zijn. De haltes Cardijnlaan, Boeyendaalhof en Markt zijn de meest gebruikte haltes door studenten. Deze
beschikken allen over een uitgebreide fietsenstalling met voldoende capaciteit. De gemeente Herenthout zal de
bezetting van deze fietsenstallingen jaarlijks monitoren en maatregelen waar nodig.
locatie
Markt (belangrijke bushalte)
Botermarkt (kerkplein)
kerkplein (Dexia)
Cardijnlaan (belangrijke bushalte)
Itegemse Steenweg (Boeyendaalhof belangrijke bushalte)
GOC Vonckstraat 17

overdekt

capaciteit

nee

66

27

41%

32

48%

ja

78

4

5%

6

8%

nee

5

1

20%

2

40%

ja

24

9

38%

19

79%

nee

22

6

27%

6

27%

ja

20

4

20%

7

35%

bezetting*: maandag 04 oktober 2010 om 14u00

bezetting*

bezetting**

bezetting**: maandag 09 mei 2011 om 11u45

Bij toekomstige wegeniswerken dient men minimaal te streven naar verkeersveilige en toegankelijke looproutes
en oversteekplaatsen t.h.v. de hoofdhaltes. Bij het betreden van het centrum mogen de geplande infrastructurele
maatregelen de vlotte doorstroming van het openbaar vervoer niet verhinderen.
Derdebetalerssysteem
Een mogelijkheid om het openbaar vervoergebruik te stimuleren is het invoeren van een derdebetalerssysteem.
De gemeente Herenthout is bereid een derdebetalerssysteem in te voeren ALS dit gepaard gaat met een
uitbreiding van het openbaar vervoersaanbod. In geval van uitbreiding van het openbaar vervoersaanbod dient de
gemeente Herenthout in samenwerking met De Lijn een passend type derdebetalerssysteem te selecteren.
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Acties + initiatiefnemer
nr.

7.2.4

actie

actor

nr.
11

Officieel schrijven richten aan De Lijn met daarin de
opmerkingen, wensen en suggesties van de gemeente
Herenthout en de buurgemeenten omtrent het openbaar
vervoer beleid in de regio.

 Gemeente
Herenthout
 Buurgemeenten

nr.
12

Monitoring van de bezetting van de geselecteerde
fietsenstallingen monitoren en maatregelen nemen waar nodig.

 Gemeente
Herenthout

nr.
13

Evalueren van de haltes openbaar vervoer op het grondgebied
van de gemeente Herenthout i.s.m. De Lijn + opmaak
prioriteitenlijst haltes

 Gemeente
Herenthout
 De Lijn

nr.
14

Ingeval van uitbreiding openbaar vervoersaanbod, invoeren
derdebetalerssysteem ter promotie van het openbaar vervoer
gebruik voor verplaatsingen naar buurgemeenten. Keuze van het
type derdebetalerssysteem i.s.m. De Lijn.

 Gemeente
Herenthout
 De Lijn

B.4 Herinrichting van wegen
Kaart 2: Gewenste categorisering en snelheidsbeleid

7.2.4.1 Snelheidsbeleid
Taakstelling
De problematiek gesteld in dit thema omvat volgende taakstellingen:
 Er dient een eenduidig snelheidsplan ingevoerd te worden.
Beleidsvisie
Om de verkeersveiligheid te verhogen werd een snelheidsplan opgesteld voor de gemeente. Dit snelheidsplan is
afgestemd op de gewenste wegencategorisering en de nieuwe en toekomstige strategische projecten met
voorbeeldfunctie en/of grote invloed op verkeer en mobiliteit. Herenthout heeft bij het opstellen van het
snelheidsplan dezelfde principes gevolgd als de buurgemeenten, op deze manier verhoogt de leesbaarheid van de
wegen in de regio. De snelheden op de wegen die de gemeentegrens overgaan zijn bijgevolg hetzelfde in zowel
Herenthout als in de desbetreffende buurgemeente.
Het snelheidsplan gaat uit van 70 km/u op de lokale wegen I BUBEKO. Op de overige wegen geldt een
maximumsnelheid van 50 km/u. De schoolomgeving is zone 30, met variabele borden op de lokale wegen 2.
Uitzonderingen zijn de Langstraat en het gedeelte van de Boudewijnlaan tussen Heikant en Boeyendaal, hier geldt
een maximumsnelheid van 70 i.p.v. 50 km/u. De inrichting van beide wegen laat een snelheid van 70 km/u op een
verantwoorde manier toe. Door op deze wegsegmenten een snelheid van 70km/u te tolleren wordt het gebruik
van de omleidingsweg eveneens aantrekkelijker dan de tragere centrumroute.

1288903036/gda - mobiliteitsplan Herenthout

pagina 37

Tabel 6: Overzicht snelheidsplan
snelheid

locatie

70 km/u

lokale wegen I, BUBEKO:
•

Bouwelse Steenweg

•

Herentalse Steenweg

•

Doornstraat

•

Wiekevorstse Steenweg

•

Itegemse Steenweg

•

Bevelse Steenweg

•

Nijlense Steenweg

lokale wegen I, BIBEKO:
•

Langstraat

•

Boudewijnlaan, tussen Heikant en Boeyendaal

50 km/u

Al de wegen die niet onder 70 km/u opgesomd zijn en niet tot een zone 30
behoren.

30 km/u

Schoolomgeving Klim-Op:
•

Bouwelse Steenweg van nr. 6 tot 33 (variabel)

•

Albertstraat

•

Zwanenberg van nr. 2 tot 68

Schoolomgeving ’t Klavertje en De Luchtballon:
•

Vonckstraat van nr. 18 tot 58 (variabel)

•

Kloosterstraat van nr. 4 tot 52

•

Schoetersstraat van nr. 18 tot 50

•

Maasweg

•

Zustersstraat

•

Liefkenshoek van Zustersstraat tot nr. 20

Alvorens het snelheidsplan ingevoerd wordt dienen er representatieve snelheidsmetingen uitgevoerd te worden
die als nulmetingen dienen. Jaarlijkse metingen na invoering van het snelheidsplan laten een snelle detectie van
problemen en bijsturing toe.
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Acties + initiatiefnemer
nr.
nr.
15
nr.
16
nr.
17

actie

actor

uitvoeren representatieve snelheidsmetingen (nulmetingne)

 Lokale politie
 Gemeente
Herenthout
 Gemeente
Herenthout
 Lokale politie
 Gemeente
Herenthout

invoeren snelheidsplan
uitvoeren jaarlijkse snelheidsmetingen (controle + opvolging)

7.2.4.2 Zwaar vervoer
Kaart 2: Gewenste categorisering en snelheidsbeleid
Taakstelling
De problematiek gesteld in dit thema omvat volgende taakstellingen:
 Een netwerk van doorgaande zwaar vervoerroutes dient opgesteld te worden, waarbij het centrum
maximaal gevrijwaard wordt.
Beleidsvisie
Onder doorgaand zwaar vervoer verstaat men zwaar vervoer dat geen herkomst of bestemming heeft in het
centrum van Herenthout. Dit verkeer dient, net zoals het gewoon doorgaand verkeer, gebruik te maken van de
voorziene omleidingsroute. Het gebruik van deze route wordt gestimuleerd door zowel infrastructurele
maatregelen als het invoeren van tonnagebeperkingen.
Op korte termijn wordt op alle wegen binnen de omleiding het zwaar vervoer geweerd d.m.v. het invoeren van
tonnagebeperkingen +3,5 ton, uitgezonderd laden en lossen.
Op langere termijn worden er op de lokale wegen 2, net binnen de omleiding, infrastructurele maatregelen
genomen waardoor het gebruik van de lokale wegen 2 minder aantrekkelijk oogt dan de lokale wegen 1 (=
omleiding). Bij deze infrastructurele maatregelen dient men er rekening mee te houden dat het openbaar en zwaar
vervoer met bestemming of herkomst Herenthout geen hinder ondervinden.
Aanvullend zijn de gemeenten Herentals, Herenthout, Hulshout en Heist-op-den-Berg bezig met het herbekijken
van de gewenste routes zwaar vervoer met bestemming of herkomst E313 op- en afrit Grobbendonk of Herentals
industrie. Het doel van dit overleg is het bekomen van een gemeenschappelijk standpunt voor de afwikkeling en
eventuele spreiding van dit verkeer. Deze vergadering zal tegelijkertijd benut worden om de zwaar vervoerroutes
binnen de afbakening kleinstedelijk gebied Herentals en Heist-op-den-Berg te evalueren.

Acties + initiatiefnemer
nr.
nr.
18
nr.
19

actie

actor

plaatsing tonnemaatbepering borden aan binnenzijde omleiding

 Gemeente
Herenthout
 Gemeente
Herenthout
 Buurgemeenten
 MOW

overleg met Herentals, Herenthout, Hulsthout, Heist-op-denBerg om gemeenschappelijk standpunt over zwaar vervoerroutes
in de regio te bekomen
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7.2.5

B.5 Verkeersveiligheidsmaatregelen

7.2.5.1 Veiligheidsmaatregelen
Taakstelling
De problematiek gesteld in dit thema omvat volgende taakstellingen:
 verkeersveiligheidsmaatregelen moeten aansluiten op, of geïntegreerd zijn in de categorisering en het
fietsernetwerk
Beleidsvisie
Om de verkeersveiligheid in de gemeente aan te pakken worden een aantal verkeersveiligheidsmaatregelen
aangedragen op gebied van infrastructuur en gedrag. Er worden geen specifieke verkeerveiligheidsmaatregelen
voor voertuigen geformuleerd.
Volgende maatregelen worden naar voor geschoven:
Infrastructuur:

•

stimuleren gebruik omleidingsweg en weren doorgaand (zwaar) verkeer uit centrum
invoeren snelheidsplan
beveiligen gevaarlijke punten voor gemotoriseerd verkeer en zwakke weggebruikers
Gedrag

•

-

controle op aanwezigheid van ongewenst zwaar verkeer in de woonkernen
uitvoeren representatieve snelheidsmetingen (nulmetingen)
uitvoeren jaarlijkse snelheidsmetingen (controle + opvolging)
controle op fout- en illegaal parkeren in de schoolomgevingen
controle gordeldracht
toezicht fietsgedrag

Om de uitvoering van de vooropgestelde maatregelen te garanderen worden volgende acties ondernomen:
 uitvoering verkeersveiligheidsmaatregelen door meeliften met andere werken
 specifieke acties voor fietsers, voetgangers uitwerken
 veiligheidsaudit invoeren voor nieuwe projecten
Acties + initiatiefnemer
nr.
nr.
20
nr.
21

actie
jaarlijkse
evaluatie
van
verkeersveiligheidsmaatregelen

actor
de

uitgevoerde

specifieke acties voor fietsers en voetgangers uitwerken
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 Lokale politie
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Herenthout
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7.2.5.2 Schoolomgevingen
Kaart 8: Wensbeeld parkeren en circulatie
Taakstelling
De problematiek gesteld in dit thema omvat volgende taakstellingen:
 Verhogen van de verkeersveiligheid in de schoolomgevingen
Beleidsvisie
De gemeente Herenthout telt twee schoolomgevingen, schoolomgeving Klim-Op en schoolomgeving ’t Klavertje en
De Luchtballon. Uit de schoolenquêtes blijken beide schoolomgevingen met hetzelfde probleem te kampen,
namelijk het wildparkeren van ouders in de schoolomgeving met conflicten tussen auto’s, voetgangers en fietsers
tot gevolg. Het parkeeronderzoek van oktober 2010 toonde aan dat de directe schoolomgevingen een hoge
parkeerbezettingsgraad kennen. In een straal van 200m rondom de scholen is er tijdens de schoolpiekuren echter
voldoende parkeercapaciteit om dit verkeer op te vangen.
Door middel van een strenge handhaving door de politie in combinatie met een goede communicatie tussen de
scholen en ouders omtrent het gewenst parkeren en op- en afhalen van de kinderen kan het wildparkeren in beide
schoolomgevingen aangepakt worden.
Voor aanpassingen aan de schoolomgevingen kan gebruik gemaakt worden van subsidies i.k.v. 10-op-10 projecten
met een maximum van 5000 euro per jaar.
Ter hoogte van schoolomgeving Klim-Op wordt het gebruik van de Botermarkt als parking voor het brengen en
halen van kinderen gepromoot om Zwanenberg en de Albertstraat te ontlasten.
De huidige zone 30 wordt behouden:
•

Bouwelse Steenweg van nr. 6 tot 33 (variabel)

•

Albertstraat

•

Zwanenberg van nr. 2 tot 68

Ter hoogte van de schoolomgeving ’t Klavertje en De Luchtballon dient de verkeerscirculatie herbekeken te
worden. Door een adequate verkeerscirculatie kunnen conflicterende bewegingen en illegale manoeuvres in de
Schoetersstraat en Zusterstraat en op de kruispunten vermeden worden.
Een mogelijke scenario bestaat uit het omkeren van de huidige rijrichting in de Kloosterstraat, van de Zusterstraat
naar de Jodenstraat. De Schoetersstraat is momenteel een dubbelrichtingstraat, deze wordt in dit scenario een
enkelrichtingsstraat (richting van Vonckstraat naar Zusterstraat. Een mogelijk nadeel van dit scenario is het
negatief effect op de doorstroming van de Jodenstraat.
Verder overleg tussen de gemeente Herenthout, De Luchtballen, ’t Klavertje en de lokale politie is nodig om tot
een passende oplossing te komen. Het effect van mogelijke wijzigingen in de rijrichting kunnen eerst afgetoetst
worden d.m.v. een tijdelijke proefopstelling.
De Maasweg ten slotte wordt als gevaarlijk ervaren door zowel gemotoriseerd verkeer als fietsers. De oorzaak ligt
in het smalle profiel van deze straat, waardoor er onvoldoende ruimte is voor menging van verkeer. Vermits ’t
Klavertje zowel langs de Vonckstraat als langs Liefkenshoek schooltoegangen heeft wordt er geopteerd de huidige
ingang voor fietsers in de Maasweg in de toekomstaf te bouwen. De fietsers kunnen dan zowel langs de
Vonckstraat als Liefkenshoek de school betreden waardoor het gebruik van de smalle Maasweg overbodig wordt.
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De huidige zone 30 blijft behouden:
•

Vonckstraat van nr. 18 tot 58 (variabel)

•

Kloosterstraat van nr. 4 tot 52

•

Schoetersstraat van nr. 18 tot 50

•

Maasweg

•

Zustersstraat

•

Liefkenshoek van Zustersstraat tot nr. 20

Acties + initiatiefnemer
nr.
nr.
22
nr.
23

actie

actor

Strenge handhaving wildparkeren in schoolomgeving

 Lokale politie

Herbekijken verkeerscirculatie schoolomgeving De Luchtballon +
’t Klavertje

 Gemeente
Herenthout
 School ’t Klavertje
 Lokale politie
 Gemeente
Herenthout
 School ’t Klavertje
 Provincie
 Gemeente
Herenthout i.s.m.
scholen Herenthout
 Provincie

Openstellen ingang Liefkenshoek voor voetgangers en fietsers
nr.
24

zie
C.1

communiceren en aanleren van de gewenste schoolroutes aan
leerlingen en ouders (i.k.v. 10-op-10)

7.2.5.3 Aanpak gevaarlijke punten en wegvakken
Kaart 9: Overzichtskaart ongevallen 2005-2007
Kaart 10: Overzichtskaart aantal ongevallen 2005-2007
Kaart 11: Overzichtskaart fietsongevallen 2005-2007
Taakstelling
De problematiek gesteld in dit thema omvat volgende taakstellingen:
 verhogen veiligheid voor kruispunten en wegvakken
Beleidsvisie
Het ongevallengis van de provincie Antwerpen geeft een duidelijk overzicht van de gevaarlijke punten. Het
ongevallengis geeft enerzijds een overzicht van het totaal aantal ongevallen en totaal aantal fietsongevallen.
Daarnaast worden de gewogen ongevallen aangegeven. Dit betekent dat de ernst van elk ongeval berekend wordt
op basis van de betrokken slachtoffers, nl. doden, zwaargewonden en lichtgewonden. Volgende
wegingcoëfficiënten worden toegepast:






dode = aantal x 5
zwaargewonde = aantal x 3
lichtgewonde = aantal x 1
stoffelijke schade = aantal x 0
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De meest recente ongevallengegevens voor Herenthout die de provincie Antwerpen in bezit heeft zijn deze van
2005-2007. De gegevens zijn reeds 4 tot 6 jaar oud en geven bijgevolg een verouderd beeld weer. De knelpunten
van toen zijn echter nog steeds dezelfde tenzij er maatregelen genomen zijn. Herenthout kende in deze periode
geen gevaarlijke punten volgens de rekenmethode toegepast door de provincie.
Opvallend is het hoog aantal ongevallen in het centrum van Herenthout, zowel met als zonder fietsers, ter hoogte
van Markt. Een verklaring hiervoor is dat de voorrangsregeling hier verwarrend werkt voor mensen die nooit
eerder in het centrum geweest zijn. Door de omleidingsweg aantrekkelijk te maken voor doorgaand verkeer zal de
verkeersdruk in het centrum sterk dalen. Bijgevolg zal het aantal conflicterende bewegingen ter hoogte van Markt
afnemen met een verhoogde verkeersveiligheid tot gevolg.
Het kruispunt Verbistlaan x Jodenstraat x Brannekensstraat x Punt werd in de periode 2005-2007 gekenmerkt door
een relatief hoog aantal ongevallen. Dit kruispunt is in 1997 reeds uitgerust door middel van een oranje
knipperlicht om de verkeersveiligheid te verhogen. De ongevallengegevens van 2005-2007 tonen echter aan dat de
veiligheid hier nog steeds onvoldoende is. Om de verkeersveiligheid op dit kruispunt te verhogen wordt met de
invoering van het nieuwe snelheidsplan de huidige toegelaten snelheid van 70km/u naar 50km/u teruggebracht.
Aanvullend dient er op korte termijn een fietsoversteek in 2 fasen voorzien te worden.
Het kruispunt Langstraat x Itegemse Steenweg x Uilenberg kent eveneens een hoger aantal ongevallen. In de
periode 2005-2007 is er hier geen ongeval met fietsers geregistreerd. In de huidige situatie mag men ter hoogte
van dit kruispunt nog 70km/u rijden, na invoering van het nieuwe snelheidsplan wordt de snelheid ter hoogte van
het kruispunt gereduceerd tot 50km/u.
Ter hoogte van het kruispunt van de Atealaan met de op- en afrit van de E313 heeft in de periode 2005-2007
eveneens een hoger aantal ongevallen plaatsgevonden. Om de veiligheid ter hoogte van de op- en afrit te
verhogen zijn er in 2008 verkeerslichten geplaatst.
De gemeente Herenthout zal de gevaarlijke punten en genomen maatregelen evalueren op basis van de recentste
ongevallengegevens door de provincie of de politie. Na vrijgave van nieuwe cijfers zal de gemeente een
vergelijking maken met de gekende ongevallengegevens om na te gaan of de genomen maatregelen voldoende
zijn, of er bijkomende maatregelen genomen moeten worden en of er nieuwe gevaarlijke punten ontstaan zijn.

Acties + initiatiefnemer
nr.

7.2.6

actie

actor

zie
B.2

aanleg gewenste fietsinfrastructuur langs de prioritair aan te
pakken fietsroutes

 Gemeente
Herenthout

zie
B.2

beveiligen oversteekvoorzieningen voor fietsers op prioritair aan
te pakken fietsoversteken

 Gemeente
Herenthout

B.6 Parkeerbeleid
Kaart 8: Wensbeeld parkeren en circulatie
Taakstelling
De problematiek gesteld in dit thema omvat volgende taakstellingen:
 Er moet een betere parkeergeleiding ingevoerd worden
Beleidsvisie
In het kader van de synthesenota werd er een uitgebreid parkeeronderzoek gevoerd binnen de gemeente
Herenthout. Dit parkeeronderzoek toonde aan dat er een overschot aan parkeerplaatsen is in het centrum van
Herenthout en in beide schoolomgevingen.
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Het gevoel dat mensen krijgen dat er een tekort aan parkeerplaatsen is strookt dus niet met de realiteit. Gezien de
aangetoonde overcapaciteit moet er gestreefd te worden naar een betere bezetting van de beschikbare capaciteit.
Herenthout tracht een betere parkeerbezetting na te streven door de invoering van blauwe zones t.h.v. de
centraal gelegen parkeerplaatsen, met een belangrijke functie voor de lokale handel (zie Tabel 7). De toegelaten
parkeerduur binnen de blauwe zones zal 1u bedragen i.p.v. de standaarde parkeertijd van 2,5u. De
parkeerduurbeperking geldt niet op zon- en feestdagen en tussen 18u en 9u. Op deze manier worden de
geselecteerde parkeerplaatsen optimaal ingeschakeld voor hun doel, namelijk korte bezoeken aan het centrum
van Herenthout.
Personen die langer dan 1u in het centrum wensen te verblijven kunnen gebruik maken van talrijke randparkings.
Deze worden aangeven d.m.v. wegwijzers vanaf de lokale wegen 2.

Tabel 7: Gewenst parkeerbeleid
parking

capaciteit

type

Markt

31

blauwe zone (max. 1u)

Kerk (kant Markt)

16

blauwe zone (max. 1u)

Botermarkt (west-zijde)

8

blauwe zone (max. 1u)

Botermarkt (plein)

47

onbeperkt

Vredesplein

30

onbeperkt

kerkhof

57

onbeperkt

Cardijnlaan

40

onbeperkt

Boeyendaal

24

onbeperkt

Om het gewenste effect te bereiken dient er een strenge parkeerhandhaving te gebeuren door de lokale politie.
Men kan stellen dat er geen noodzaak aan nieuwe parkeerplaatsen is tenzij er nieuwe ontwikkelingen
plaatsvinden. In geval van nieuwe ontwikkelingen zullen altijd in eerste plaats de alternatieve vervoerswijzen
maximaal aangeboden worden, transport via auto wordt in de mate van het mogelijke tot een noodzakelijk
minimum gereduceerd.

Acties + initiatiefnemer
nr.

actie

actor

nr.
25

Invoeren blauwe zones met een beperkte parkeertijd van 1u
(niet op zon- en feestdagen en niet tussen 18u en 9u) op
geselecteerde parkings

 Gemeente
Herenthout
 Lokale politie

nr.
26

plaatsen bewegwijzering naar parkings zonder parkeerbeperking
vanaf lokale wegen 2

 Gemeente
Herenthout

zie
A.1

Aanvraag studie mobiliteitsimpact (inzake parkeren, ontsluiting,
…) bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in de kern van
Herenthout

 Gemeente
Herenthout
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7.3

Werkdomein C – ondersteunende maatregelen

7.3.1

C.1 Vervoersmanagement met bedrijven, diensten, scholen, evenementen
Taakstelling
De problematiek gesteld in dit thema omvat volgende taakstellingen:
 de gemeente dient vervoersplannen voor scholen te promoten en ondersteunen
 de gemeente dient vervoersplannen voor bedrijven te promoten en ondersteunen
Beleidsvisie
De gemeente stimuleert en ondersteunt de opmaak en uitvoering van schoolvervoerplannen voor de scholen
gelegen in Herenthout. In functie van de synthesenota van het mobiliteitsplan is er uitgebreid onderzoek gevoerd
naar de knelpunten in de schoolomgeving en de schoolroutes. Op basis van deze knelpunten zijn er in het
beleidsplan maatregelen en gewenste schoolroutes opgenomen. De scholen dienen op basis van deze gegevens en
hun eigen bevindingen de leerlingen en hun ouders te informeren en te sensibiliseren. Aanvullend dienen er
praktijkmomenten voorzien te worden waarin leerlingen het gewenste gedrag en de gewenste routes aangeleerd
krijgen. De concrete uitwerking van deze acties gebeuren in het kader van 10-op-10 projecten.
De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld door het fietsgebruik bij zijn werknemers te stimuleren door het
toekennen van fietsvergoedingen.

Acties + initiatiefnemer
nr.
nr.
27

7.3.2

actie

actor

communiceren en aanleren van de gewenste schoolroutes aan
leerlingen en ouders (i.k.v. 10-op-10)

 Gemeente
Herenthout i.s.m.
scholen Herenthout
 Provincie

C.2 Tarifering
Kaart 8: Wensbeeld parkeren en circulatie
Taakstelling
De problematiek gesteld in dit thema omvat volgende taakstellingen:
 Duurzaam verplaatsen dient algemeen gestimuleerd te worden
Beleidsvisie
De gemeente Herenthout maakt in zijn parkeerbeleid geen gebruik van betalend parkeren, wel van blauwe zones
met een beperkte parkeertijd van 1u (niet op zon- en feestdagen en niet tussen 18u en 9u).
Op vlak van openbaar vervoer wenst de gemeente Herenthout in geval van een uitbreiding van het openbaar
vervoersaanbod op te treden als derdebetaler. Zo zou de gemeente het gebruik van het openbaar vervoer voor
verplaatsingen naar buurgemeenten stimuleren. In geval van een uitbreiding van het aanbod dient het juiste type
derdebetalerssysteem in samenspraak met De Lijn gekozen te worden.
Acties + initiatiefnemer
nr.
zie
B.3

actie

actor

Invoeren derdebetalerssysteem ter promotie van het openbaar
vervoer gebruik voor verplaatsingen naar buurgemeenten, bij
uitbreiding van het openbaar vervoersaanbod. Keuze van het
type derdebetalerssysteem i.s.m. De Lijn.

 Gemeente
Herenthout
 De Lijn
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7.3.3

C.3 Algemene sensibilisering
Taakstelling
De problematiek gesteld in dit thema omvat volgende taakstellingen:
 Duurzaam verplaatsen dient algemeen gestimuleerd te worden
Beleidsvisie
Om het ‘duurzaam verplaatsen’ te stimuleren wordt er deelgenomen aan nationale en provinciale campagnes rond
woon-winkel verplaatsingen met de fiets.
Bij aanvang van het schooljaar worden de gewenste schoolroutes overgemaakt aan zowel de kinderen als de
ouders. Aanvullend wordt er samen met de kinderen een verkennende fietstocht van de veilige schoolroutes
georganiseerd zodat de theorie ook in de praktijk omgezet wordt.
Acties + initiatiefnemer
nr.
nr.
28

7.3.4

actie

actor

deelname aan acties ter promotie van het ‘duurzaam
verplaatsen’

 Gemeente
Herenthout

C.4 Marketing, informatie en promotie naar doelgroepen
Taakstelling
De problematiek gesteld in dit thema omvat volgende taakstellingen:
 Duurzaam verplaatsen dient algemeen gestimuleerd te worden
Beleidsvisie
Nieuwe bewoners krijgen een welkomstpakket met daarin informatie en promotiemateriaal ter promotie van de
langzame netwerken en het openbaar vervoer.
Bij wijzigingen in het openbaar vervoersnetwerk of de dienstregeling en in de fiets- en voetgangersnetwerken zal
hier duidelijk over gecommuniceerd worden met de bewoners via de website en het gemeentelijke magazine.
Acties + initiatiefnemer
nr.
nr.
29
nr.
30

actie

actor

verspreiden informatie over langzame netwerken via folders en
gemeentelijke website

 Gemeente
Herenthout

verspreiden informatie over wijzigingen in het openbaar
vervoerssysteem en -aanbod

 Gemeente
Herenhout
 De Lijn
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7.3.5

C.5 Bewegwijzering
Taakstelling
De problematiek gesteld in dit thema omvat volgende taakstellingen:
 Afstemmen bewegwijzering op wegencategorisering en routes zwaar vervoer
Beleidsvisie
De bewegwijzering komt overeen met de wegencategorisering, doorgaand verkeer wordt via de omleiding rond
het centrum geleid. Het doorgaand zwaar vervoer wordt bovenop de bewegwijzering van de gewenste routes
d.m.v. tonnagebeperkingen uit het centrum geweerd. Deze tonnagebeperkingen (uitgezonderd laden en lossen)
worden aan de binnenzijde van de omleidingsweg geplaatst.
Doorgaand verkeer via Klein-Gent / Zelle (sluipverkeer) is ongewenst. De gemeente wenst hier echter geen harde
maatregelen tegen te nemen om te voorkomen dat de lokale bewoners en landbouwers het slachtoffer worden.
De bewegwijzering ter hoogte van het industrieterrein op grondgebied Herenthout, Grobbendonk en Herentals
dient op een eenduidige manier op elkaar afgestemd te worden zodat het verkeer via de gewenste wegen
gestuurd wordt. Ter hoogte van Klein-Gent dient aanvullend een tonnenmaatbeperking ingevoerd te worden.
Acties + initiatiefnemer
nr.

7.3.6

actie

actor

zie
B.4

plaatsing tonnenmaatbeperking
omleiding

nr.
31

plaatsing tonnenmaatbeperking bord t.h.v. Klein-Gent

nr.
32

afstemmen bewegwijzering t.h.v. industrieterrein Klein-Gent op
de gewenste routes

borden

aan

binnenzijde

 Gemeente
Herenthout
 Gemeente
Herenthout
 Gemeente
Grobbendonk
 Gemeente
Herenthout
 Gemeente
Grobbendonk
 Gemeente
Herentals

C.6 Handhaving
Kaart 2: Gewenste categorisering en snelheidsbeleid
Taakstelling
De problematiek gesteld in dit thema omvat volgende taakstellingen:
 er moet een vereenvoudigd snelheidsplan ingevoerd worden
 er moet streng gecontroleerd worden op foutparkeerders t.h.v. de schoolomgevingen en de blauwe
zones
 er moet streng gecontroleerd worden op doorgaand zwaar vervoer in het centrum
Beleidsvisie
Snelheidsmetingen
Er worden al en er zullen in de toekomst nog steeds intensief snelheidscontroles uitgevoerd worden, in het
bijzonder op wegen die het meest gevoelig zijn voor ongevallen en op locaties waar de confrontatie tussen zwakke
weggebruikers en autoverkeer zich voordoet.
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De controles vinden zo mogelijk zowel op aangekondigde als niet aangekondigde tijdstippen plaats. Van de
aangekondigde controles zal een preventieve werking uitgaan. De onaangekondigde controles werken in eerste
instantie repressief, maar zullen op den duur een preventieve werking hebben.
Alvorens het vernieuwde snelheidsplan ingevoerd wordt dienen er representatieve snelheidsmetingen uitgevoerd
te worden die als nulmetingen dienen. Jaarlijkse metingen na invoering van het snelheidsplan laten een snelle
detectie van problemen en bijsturing toe.
Handhaving zwaar vervoer
Om de leefbaarheid in het centrum te bevorderen worden bij het invoeren van de tonnagebeperkingen ter hoogte
van de omleidingsweg controles uitgevoerd op de aanwezigheid van ongewenst zwaar vervoer in het centrum.
Handhaving parkeren
Het parkeerbeleid op basis van blauwe zones met een parkeerduurbeperking van 1u in het centrum werkt enkel
als er voldoende controle is.. De politie dient streng op te treden tegen foutparkeerders zodat de parkeerduur
gerespecteerd wordt.
In de schoolomgeving dient de politie eveneens streng te controle op foutparkeerders. Een strenge controle
gepaard met een goede communicatie door de school dient een oplossing te bieden voor het wildparkeren in de
schoolomgeving.
Handhaving overig risicovol verkeersgedrag.
•

controle gordeldracht

•

toezicht fietsgedrag

•

GSM achter stuur

•

alcoholcontrole

•

…

Acties + initiatiefnemer
nr.
zie
B.4
zie
B.4
nr.
33
nr.
34

actie

actor

uitvoeren representatieve snelheidsmetingen (nulmetingen)

 Lokale politie
 Gemeente
Herenthout
 Lokale politie
 Gemeente
Herenthout
 Lokale politie
 Gemeente
Herenthout
 Lokale politie
 Gemeente
Herenthout
 Lokale politie

uitvoeren jaarlijkse snelheidsmetingen (controle en opvolging)

controle op foutparkeerders in de schoolomgevingen en blauwe
zones
controle op aanwezigheid van doorgaand zwaar vervoer in het
centrum
controle gordeldracht
toezicht fietsgedrag

nr.
35

gsm achter stuur
alcoholcontrole
…
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7.3.7

C.7 Beleidsondersteuning
Taakstelling
De problematiek gesteld in dit thema omvat volgende taakstellingen:
 het hanteren van het mobiliteitsplan, als werkdocument garanderen
Beleidsvisie
Om een nauwe opvolging van het mobiliteitsplan, als werkdocument te garanderen wordt volgende
beleidsondersteunende aanpak naar voor geschoven:

 organisatie coördinatie en onderlinge opvolging van het mobiliteitsplan en het ruimtelijk structuurplan
 bijscholing op het gebied van mobiliteit
 organiseren van een jaarlijkse samenkomst van de gemeentelijke verkeerscommissie en de gemeentelijke
begeleidingscommissie in functie van de opvolging en actualisering van het mobiliteitsplan
Acties + initiatiefnemer
nr.

7.3.8

actie

actor

nr.
36

volgen bijscholing inzake
mobiliteitsambtenaar

de

 gemeente
Herenthout

zie
C.8

jaarlijkse samenkomst van de gemeentelijke verkeerscommissie
en de gemeentelijke begeleidingscommissie i.f.v. opvolging en
actualisering van het mobiliteitsplan

 gemeente
Herenthout

mobiliteit

door

minimaal

C.8 Monitoring en evaluatie
Taakstelling
De problematiek gesteld in dit thema omvat volgende taakstellingen:
 bij uitvoering van nieuwe projecten en studies dienen verkeers- en mobiliteitsgegevens verzameld te
worden
 jaarlijks dienen alle projecten met invloed op mobiliteit geëvalueerd te worden
Beleidsvisie
Monitoring
Om vast stellen of de vooropgestelde maatregelen voldoende zijn of bijgesteld moeten worden om het gewenste
mobiliteitspatroon te bereiken is het noodzakelijk om zicht te krijgen op de impact van de ingevoerde
maatregelen.
Enkel meetbare gegevens kunnen aangewend worden als evaluatiemiddel,
snelheidsmetingen, (fiets)intensiteiten, gebruikersgegevens openbaar vervoer, …

nl.

ongevalgegevens,

Er wordt een afweging gemaakt tussen een nulmeting, die uitgevoerd zal worden voor de invoering van een
maatregel, en een controlemeting, die uitgevoerd zal worden na invoering van de maatregel.
Deze gegevens worden jaarlijks opgenomen in een rapport.
Bij het evalueren van een genomen maatregel moet uitgegaan worden van volgende streefdoelen:
•

opvolgen ontwikkelingen in het mobiliteitspatroon (nulmeting en controlemeting bij invoer maatregelen)

•

verhogen verkeersveiligheid

•

verbetering verkeersleefbaarheid
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Evaluatie
De toetsing van de ontwikkeling van het mobiliteitspatroon aan het streefdoel maakt de evaluatie van het
beleidsplan mogelijk. Het is aangewezen om het mobiliteitsplan op regelmatig, afgesproken tijdstippen te
evalueren.
•

Jaarlijkse evaluatie
De jaarlijkse evaluatie van het mobiliteitsplan is met de invoering van de sneltoets en de aangepaste methodiek
voor de opmaak of herziening van het gemeentelijk mobiliteitsplan niet verplicht, maar wel aangewezen. Op
die manier wordt er tussendoor een balans opgemaakt van de acties/projecten uit het actieplan.
De gemeente kan deze evaluatie laten samenvallen met evaluaties voorzien in het kader van bepaalde
bijaktes/modules of met de jaarlijkse begroting.
De tussentijdse jaarlijkse evaluatie heeft tot doel:
o

het actieprogramma te actualiseren en concretiseren: verwerking uitgevoerde maatregelen,
termijnen bijstellen, …

o

opname niet uitgevoerde maatregelen in de begroting van het volgende jaar

o

beleidsdoelstellingen toetsen aan streefdoelen en bijstellen indien nodig

o

evalueren van de uitgevoerde acties

Deze jaarlijkse evaluatie gebeurt op de jaarlijkse samenkomst van de gemeentelijke begeleidingscommissie en
kan gebeuren met de methodiek van het voortgangsrapport.
•

Vijfjaarlijkse herziening
Als evaluatie-instrument is de sneltoets geïntroduceerd. De sneltoets heeft als doel het gemeentelijk
mobiliteitsplan te toetsen op zijn actualiteitswaarde en richting te geven aan het toekomstige gemeentelijk
mobiliteitsbeleid.
Het mobiliteitsplan wordt ten minste om de vijf jaar geëvalueerd en zo nodig geheel of gedeeltelijk herzien
volgens de procedure die geldt voor de opmaak en de vaststelling ervan.
De sneltoets kan resulteren in 3 sporen:
o

Spoor 1: Vernieuwen van het gemeentelijk mobiliteitsplan:
Eén of meerdere partners staat niet meer achter het beleidsscenario van het bestaande
mobiliteitsplan of een aantal strategische keuzes worden in vraag gesteld; het mobiliteitsplan is aan
vernieuwing toe.

o

Spoor 2: Verbreden-verdiepen van het gemeentelijk mobiliteitsplan
Er wordt gekozen om één of meerdere specifieke thema’s toe te voegen aan het mobiliteitsplan
(verbreden) en/of verder uit te werken (verdiepen).

o

Spoor 3: Bevestigen-actualiseren van het gemeentelijk mobiliteitsplan
Het bestaande mobiliteitsplan is nog voldoende actueel en gedragen, waardoor het verder
uitgevoerd kan worden. Het mobiliteitsplan wordt dus bevestigd. Het actieplan wordt wel
geactualiseerd.

De opmaak van de sneltoets wordt begeleid door de gemeentelijke begeleidingscommissie.
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Evaluatiemomenten

•

Evaluatiemomenten hangen nauw samen met de uitvoering van belangrijke nieuwe realiteiten:
o

ontwikkeling sportcomplex ‘t Kapelleke

o

beperken sluipverkeer / ongewenst verkeer

o

invoeren snelheidszoneringsplan

o

…

Een aantal evaluatiemomenten hangen nauw samen met de bekendmaking van onderzoeksgegevens die
monitoring van de doelstellingen toelaat:
o

monitoring doorgaand verkeer

o

monitoring verkeersveiligheid

Acties + initiatiefnemer
nr.
nr.
37
nr.
38

actie

actor

Nulmeting uitvoeren voor aanvang van een actie/project,
achteraf vergelijken met nieuwe metingen

 Gemeente
Herenthout
 Lokale politie
 GBC
gemeente
Herenthout

Jaarlijkse GBC i.f.v.:
•

actualiseren en concretiseren actieprogramma

•

toetsen en bijstellen beleidsdoelstellingen

•

evalueren uitgevoerde acties

nr.
39

Jaarlijkse samenkomst gemeentelijke verkeerscommissie naar
aanleiding van jaarlijkse GBC

 Gemeentelijke
verkeerscommissie

nr.
40
nr.
41

5-jaarlijks sneltoets uitvoeren

 GBC
gemeente
Herenthout
 Gemeente
Herenthout

Evaluatiemomenten bij uitvoering belangrijke acties/projecten
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8

Actieplannen
Het actieprogramma A-B-C wordt uitgeschreven volgens de klassieke werkdomeinen A-B-C. Vervolgens wordt het
programma herschikt volgens andere invalshoeken. Op die manier bekomt men programmatabellen die
inhoudelijk hetzelfde zijn, maar met een eigen functie en functionaliteit:
•

Werkprogramma per locatie. Een concreet werkprogramma: wat moet op welke plek gebeuren? Te gebruiken
door bijv. de technische diensten, en als communicatie-instrument naar de betrokkenen.

•

Investeringsprogramma KT, MLT, LT. Wanneer wordt het uitgevoerd, op korte (0-3j.), middellange (3-6j.) of
lange termijn (> 6j.)? En hebben we hiervoor genoeg middelen? Te gebruiken voor bijv. de gemeentebegroting
en als controle voor de haalbaarheid en het realiteitsgehalte.

•

Beleidsprogramma vanuit de doelstellingen. Hoe maak ik de beleidsvisie concreet? Hoe bereik ik mijn
beleidsdoelstellingen? Te gebruiken door de beleidsmakers.

•

Takenprogramma per initiatiefnemer. Wat zijn de concrete taken, bevoegdheden en onderlinge afspraken?
Te gebruiken door de diverse partners van de GBC voor de onderlinge werkverdeling. De partners zelf krijgen
elk een overzicht van hun eigen verplichtingen.

Het volledige actieprogramma is hierna toegevoegd.
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9
9.1

Voorstel voor organisatie en evaluatie

Monitoring en evaluatie mobiliteitsplan
De verdere monitoring en evaluatie is reeds uitgebreid besproken onder ‘werkdomein C – ondersteunende
maatregelen’. Voor meer informatie zie ‘§7.3.7 C.7 Beleidsondersteuning’ en ‘§7.3.8 C.8 Monitoring en evaluatie’.

9.2

Samenwerking met buurgemeenten
Grobbendonk
•

Afstemmen bewegwijzering t.h.v. industriezone Klein-Gent op de gewenste routes

•

Invoeren tonnenmaatbeperking t.h.v. Klein Gentstraat (tegen sluipverkeer via Zelle)

•

Betere openbaar vervoerverbinding Bouwel – Herenthout

Herentals
•

Afstemmen bewegwijzering t.h.v. industriezone Klein-Gent op de gewenste routes

•

Overleg om tot een gemeenschappelijk standpunt over zwaar vervoerroutes in de regio te komen

Heist-op-den-Berg
•

Overleg om tot een gemeenschappelijk standpunt over zwaar vervoerroutes in de regio te komen

Hulsthout
•

Overleg om tot een gemeenschappelijk standpunt over zwaar vervoerroutes in de regio te komen

Berlaar
•

Betere openbaar vervoerverbinding Berlaar – Herenthout

Lier
•

Betere openbaar vervoerverbinding Lier – Herenthout
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10

Voorstel tot wijziging van beleidsplannen of beleidsdocumenten
De wegencategorisering zoals opgenomen in dit beleidsplan wijkt af van deze zoals voorgesteld in het gemeentelijk
ruimtelijke structuurplan.
Aangezien de wegencategorisering in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan werd opgenomen in het
richtinggevend gedeelte kunnen deze aanpassingen worden overgenomen bij een herziening van het gemeentelijk
ruimtelijk structuurplan van de gemeente Herenthout.
Zie §7.1.3.1 Gewenste wegencategorisering’ voor de wegencategorisering zoals opgemaakt door de gbc en
opgenomen in het beleidsplan.

1288903036/gda - mobiliteitsplan Herenthout

pagina 54

11

Participatietraject

11.1 Participatietraject
Het Decreet betreffende het mobiliteitsbeleid dd 20 maart 2009, stelt het volgende m.b.t. het participatietraject::
Art. 18.
Het college van burgemeester en schepenen besluit tot het opmaken van een gemeentelijk mobiliteitsplan en treft
daartoe de nodige maatregelen. Het college van burgemeester en schepenen besluit tevens tot het opmaken van
een voorstel van participatietraject.
In voorkomend geval besluiten de colleges van burgemeester en schepenen van aangrenzende gemeenten tot het
opmaken van een intergemeentelijk mobiliteitsplan.
Art. 19.
§ 1. De gemeenteraad stelt het ontwerp van gemeentelijk mobiliteitsplan voorlopig vast.
§ 2. De gemeenteraad keurt het voorstel van participatietraject goed.
Als geen regels worden vastgesteld voor de participatie van de bevolking en de informatievoorziening, vermeld in
het eerste lid, onderwerpt het college van burgemeester en schepenen het voorlopige ontwerp van gemeentelijk
mobiliteitsplan minstens aan een openbaar onderzoek.
§ 3. De Vlaamse Regering richt binnen elke provincie een provinciale auditcommissie op. De provinciale
auditcommissie is een ambtelijke werkgroep die multidisciplinair en beleidsdomeinoverschrijdend is
samengesteld. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels voor de samenstelling en de werking van de
provinciale auditcommissie en kan nadere regels vaststellen voor haar opdracht.
Na afloop van het openbaar onderzoek wordt het ontwerp van gemeentelijk mobiliteitsplan, samen met de
resultaten van het openbaar onderzoek en, in voorkomend geval, van de andere vormen van participatie,
voorgelegd aan de provinciale auditcommissie.
De provinciale auditcommissie verleent binnen een termijn van dertig dagen een advies over de conformiteit van
het ontwerp met de bepalingen van dit decreet en de uitvoeringsbesluiten ervan, alsmede over de plannen en
beleidsdocumenten, vermeld in artikel 17, § 1, tweede lid. Als de provinciale auditcommissie een negatief advies
verleent over de conformiteit van het ontwerp van gemeentelijk mobiliteitsplan, vermeldt ze de punten waarop
het ontwerp tekortschiet en formuleert zij voorstellen tot wijziging of aanvulling ervan.
Het advies, vermeld in het vorige lid, kan geen betrekking hebben op de opportuniteit.
Als het advies niet is verleend binnen de termijn, vermeld in het derde lid, mag aan het adviesvereiste worden
voorbijgegaan.
§ 4. De gemeenteraad stelt het gemeentelijk mobiliteitsplan definitief vast binnen zestig dagen na de ontvangst
van het advies, vermeld in § 3, of na het verstrijken van de termijn waarin dat advies moest worden verleend.
Bij de definitieve vaststelling van het plan kunnen ten opzichte van het voorlopig vastgestelde plan alleen
wijzigingen worden aangebracht die zijn gebaseerd op of voortvloeien uit de opmerkingen en bezwaren van het
openbaar onderzoek en, in voorkomend geval, de wijzigingen die gebaseerd zijn op of voortvloeien uit overige
resultaten van de participatie en de uitgebrachte adviezen.
§ 5. Het vaststellingsbesluit wordt bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Het gemeentelijk
mobiliteitsplan treedt in werking veertien dagen na de bekendmaking ervan.
Een intergemeentelijk mobiliteitsplan treedt pas in werking veertien dagen nadat het vaststellingsbesluit van alle
betrokken gemeenten bij uittreksel werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Zolang niet alle
vaststellingsbesluiten zijn bekendgemaakt, treden alleen de bepalingen in werking die uitsluitend betrekking
hebben op het grondgebied van de gemeente waarvan het vaststellingsbesluit overeenkomstig het eerste lid werd
bekendgemaakt.
Het college van burgemeester en schepenen geeft een ruime bekendheid aan het gemeentelijk mobiliteitsplan.
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De Vlaamse Regering kan nadere regels vaststellen voor de inhoud van het participatietraject.
Het besluit betreffende het participatietraject wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. De Vlaamse
Regering maakt het participatietraject ruim bekend.
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11.2 Goedkeuring participatietraject
Het voorstel van participatietraject van de gemeente Herenthout werd op 30/08/2’10 ter
goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad en unaniem goedgekeurd.
Het verslag van de gemeenteraad is toegevoegd in bijlage. Het participatietraject dat tijdens deze
gemeenteraad besproken is, is hetzelfde als opgenomen in §11.1 ‘Participatietraject’.

11.3 Evaluatie participatietraject
Gedurende het procesverloop van fase 2 ‘synthesenota’ werd er niet afgeweken van het
participatietraject zoals goedgekeurd door de gemeenteraad d.d. 30/08/’10.
De voorzitters van de Gemeentelijke Verkeersraad, GECORO en MINA-raad alsook de afgevaardigden
van de fracties werden uitgenodigd op de gbc’s.
Tijdens de beoordeling van de scenario’s binnen de gemeente Herenthout vonden volgende
participatiemomenten plaats:
•

dinsdag 25/01/’11: beoordeling scenario’s GECORO-raad

•

donderdag 03/02/’11: beoordeling scenario’s MINA-raad

•

maandag 21/02/’11 beoordeling scenario’s CBS (college van burgemeester en schepenen)

•

donderdag 24/02/’11: beoordeling scenario’s verkeersraad uitgebreid met leden lokale actoren
GBC (brandweer, politieke fracties) en de voorzitters van MINA- en GECORO-raad – definitieve
versie

•

maandag 28/02/’11: goedkeuring definitieve versie door CBS.

De beoordelingstabellen zoals opgemaakt tijdens elke vergadering zijn toegevoegd in bijlage.
In de derde fase, de beleidsfase, werden de scenariobeoordelingen en hun bijhorende motivaties als
uitgangspunt genomen. Rekeninghoudend met het uitgebreide participatieproces om tot deze
beoordelingen te komen kan men stellen dat verschillende belangengroepen voldoende inbreng
gehad hebben.
Een belangrijk onderdeel van de gevoerde participatie, dat niet opgenomen is in het
participatietraject, is de inbreng van de schoolgaande jeugd en hun ouders binnen dit
mobiliteitsplan. In de onderzoeksfase zijn er enquêtes uitgevoerd bij de kinderen (en hun ouders) die
naar een kleuter- of lagere school binnen Herenthout gaan. Aanvullend werd er bij de jongeren uit
Herenthout die naar een secundaire school gaan in de omliggende gemeenten een enquête
afgenomen. In de enquêtes werd gepolst naar de gevolgde schoolroutes te voet, met de fiets of met
de bus en de ervaren knelpunten op deze routes. Verder werd er ook gevraagd naar de knelpunten
in de schoolomgevingen en eventuele suggesties. De resultaten van deze enquêtes vormden
vervolgens een leidraad bij het opstellen van het te volgen beleid op vlak van wegencategorisering,
verblijfsgebieden, langzame netwerken, openbaar vervoernetwerken, snelheidsbeleid, zwaar
vervoer, verkeersveiligheidsmaatregelen, parkeerbeleid, vervoersmanagement, algemene
sensibilisering en handhaving.
In september 2011 zijn er twee infovergaderingen geweest waarop het mobiliteitsbeleidsplan werd
toegelicht. 13 september was er een infovergadering voor de adviesraden, 15 september voor de
bevolking. Deze vergaderingen hadden tot doel het voorgestelde mobiliteitsbeleid te toetsen aan de
wensen van de adviesraden en bevolking en indien nodig bij te sturen of aan te vullen op basis van
de gemaakte opmerkingen en gestelde vragen.
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Een belangrijke vraag was deze naar de noodzaak van een omleidingsweg rond Herenthout-centrum
vermits deze nadelig is voor de personen die langs deze omleidingsweg wonen. Uit de gevoerde
intensiteitsmetingen gedurende twee weken (fase 2: synthesenota) blijkt de noodzaak voor een
omleidingsweg reeds. De waargenomen intensiteiten bevinden zich ver boven de normen voor
‘verkeersleefbare intensiteiten in een centrum’. Aanvullend kwam het centrum van Herenthout, en
in het bijzonder de kruispunten Markt en Botermarkt, als grootste knelpunt uit de schoolenquêtes
naar voren. Wanneer het merendeel van het doorgaand verkeer uit centrum geweerd kan worden is
er sprake van een verkeersleefbaar centrum. De enige mogelijkheid om dit te bekomen is het
definitief maken van de omleidingsweg. Om de verkeersleefbaarheid langsheen de omleidingsweg te
garanderen zijn er maatregelen vooropgesteld op vlak van infrastructuur (fietspaden), snelheid
(snelheidsplan) en zwaar vervoer (herbekijken routes zwaar vervoer in regio).
Een andere belangrijke vraag is of er bij de huidige projecten, en meer bepaald de herinrichting van
Uilenberg, reeds rekening gehouden wordt met het beleid zoals beschreven in het beleidsplan. In
2006 is het ontwerp voor deze herinrichting reeds opgemaakt en het project staat nu op het punt
om uitgevoerd te worden. Het mobiliteitsplan voorziet hier een ingreep om het gebruik van de
omleiding aan te moedigen en tevens een veilige fietsoversteek. Door de ouderdom van het project
is in het huidige ontwerp nog geen rekening gehouden met de in het mobiliteitsplan geformuleerde
actiepunten. Het betreffende ontwerpbureau had reeds aangegeven dat door de plaatsgesteldheid
het niet mogelijk is voor vrachtwagens om zich te beperken tot één rijvak bij het indraaien van
Uilenberg komende van Itegem. De gemeente Herenthout onderzoekt nu via het studiebureau de
mogelijkheid om dit kruispunt alsnog aan te passen, eventueel mits bijkomende grondverwerving.
Een inwoner van de Langstraat stelt zich vragen bij de vooropgestelde snelheid van 70 km/u in zijn
straat. Hij vreest dat als men 70 km/u toelaat de werkelijke snelheden nog hoger zullen liggen en dat
als men de snelheid verlaagt tot 50 km/u de werkelijke snelheden lager zullen liggen. De inrichting
van beide wegen laat echter een snelheid van 70 km/u op een verantwoorde manier toe. Door op
deze wegsegmenten een snelheid van 70km/u te tolleren wordt het gebruik van de omleidingsweg
eveneens aantrekkelijker dan de tragere centrumroute. Uit de vooropgestelde controlemetingen
(monitoring) zal blijken of de snelheid effectief hoger dan 70 km/u zal liggen en welke bijkomende
maatregelen eventueel genomen moeten worden.
Ten slotte werd er gevraagd wat er aan het sluipverkeer in Zelle - Ristenstraat (beide
landbouwwegen) gedaan wordt. Dit sluipverkeer is ontstaan ten gevolge van een omleidingsweg
tijdens werken waarbij het verkeer van de E313 naar Herenthout via deze wegen geleid werd i.p.v.
via de hiervoor voorziene Atealaan. De gewoonte die hier gekweekt is in combinatie met het gebruik
van gps en een onvoldoende bewegwijzering op het industriepark zorgt momenteel voor ongewenst
verkeer. In het mobiliteitsplan wordt een uniforme bewegwijzering voor het industrieterrein
vooropgesteld met afstemming tussen Herentals, Grobbendonk en Herenthout. Aanvullend wordt er
een tonnagebeperking ingevoerd t.h.v. Klein Gentstraat (verlengde Zelle) om het doorgaand zwaar
verkeer hier te weren.
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DEEL 3

BIJLAGEN

BIJLAGE 1

VERSLAGEN

BIJLAGE 2

KAARTENBUNDEL
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Bijlage 1

Verslagen

•

26 augustus 2010

PAC

fase 1: ‘Oriëntatienota’

•

30 augustus 2010

gemeenteraad

goedkeuring participatietraject

•

25 januari 2011

participatie

beoordeling scenario’s GECORO-raad

•

3 februari 2011

participatie

beoordeling scenario’s MINA-raad

•

21 februari 2011
participatie
burgemeester en schepenen)

•

24 februari 2011
participatie
beoordeling scenario’s verkeersraad
uitgebreid met leden lokale actoren GBC (brandweer, politieke fracties) en de voorzitters van
MINA- en GECORO-raad – definitieve versie

•

28 februari 2011

participatie

goedkeuring definitieve versie door CBS

•

17 maart 2011

PAC

fase 2: ‘Synthesenota’

•

30 mei 2011

GBC

wegencategorisering + beleidsvisie

•

28 juni 2011

werkvergadering

beleidsvisie

•

30 augustus 2011

GBC

bespreken beleidsplan

•

13 september 2011

infovergadering 01

gemeentelijke verkeersraad – GECORO
– MINA-raad

•

15 september 2011

infovergadering 02

bevolking

•

24 oktober 2011

gemeenteraad

voorlopige goedkeuring beleidsplan

•

17 november 2011

PAC

fase 3: ‘Beleidsplan’
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beoordeling scenario’s CBS (college van

Bijlage 1

26 augustus 2010 - verslag PAC
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30 augustus 2010 – goedkeuring participatietraject
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25 januari 2011 - beoordeling scenario’s GECORO-raad
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3 februari 2011 - beoordeling scenario’s MINA-raad
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21 februari 2011 - beoordeling scenario’s CBS
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24 februari 2011 - beoordeling scenario’s verkeersraad + lokale
actoren GBC + MINA-raad + GECORO-raad
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verslag PAC ‘synthesenota’
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verslag GBC 05
Project/onderwerp

128890 – HEH mobiliteitsplan

Ons kenmerk

1288903036/gda

Datum

30 mei 2011

Plaats

Gemeentelijke feestzaal, Herenthout

Vrijgave CM/PL

Carolien Haijen

Aanwezig
juf. Nikka Curinckx

mobiliteitsbegeleider

dhr. Roger Gabriëls

burgermeester

mevr.
Annick
Leemput

Van

gemeentesecretaris

dhr. Stijn Raeymaekers

schepen verkeer

dhr. Frans Witvrouwen

schepen openbare werken

dhr. Chris De Winter

diensthoofd grondgebiedzaken

dhr. Julien Corthout

toezichter openbare werken

dhr. Stefan Cassiers

voorzitter GECORO

dhr. Freddy Kerkhofs

gemeenteraadslid Sp.a

dhr. Marcel Dielens

Eenheid

dhr. Koen Joos

voorzitter CD&V

dhr. Leo Stuyck

politie Neteland

mevr. Mieke Rome

politie Neteland

dhr. Gijs Dayers

projectmedewerker RMB,Antea Group

Verontschuldigd
dhr. Niels Groenen

dienstkringingenieur AWV

mevr. Ilse Moeremans

RO Antwerpen

mevr. Kathy Van Aperen

mobiliteitsadviseur

dhr Marc Vanhee

mobiliteitsadviseur

dhr. Hugo Cambré

schepen R.O

mevr. Chantal Delaet

deskundige grondgebiedszaken

mevr. Griet Goor

milieuambtenaar

dhr. Mark Van Looy

commissaris wijkpolitie

dhr. Luc Heylen

brandweer Herenthout

dhr. Wim Heylen

voorzitter MINA-raad

1288903036/gda - mobiliteitsplan Herenthout

Bijlage 1

mevr. Ingrid Verheyen

GBL

mevr. Linda Coenen

mobiliteitsontwikkelaar De Lijn

mevr. Karen Dochez

centraal exploitatiebureau De Lijn

juf. Carolien Haijen

projectleider RMB, Antea Group

Nr.

Verslag

Actie door

1.

principes wegencategorisering
•
•

2.

Herenthout = enkel lokale wegen
lokaal type I:
– verbinden op lokaal niveau
– verbinden kernen:
• onderling
• met een centrum
• met een (klein)stedelijk gebied
• met het hogere wegennet
• lokaal type II:
– verzamelen en ontsluiten op lokaal niveau
– verbindende functie op 2de plaats
– ontsluitingsfunctie:
• verzamelen van uitgaand verkeer naar een weg van
hogere orde en verdeling van ingaand verkeer in het
gebied
• ontsluit een lokaal gebied naar een weg van hogere
categorie
•
lokaal type III:
– verblijfsfunctie primeert
– enkel bestemmingsverkeer
knelpunt 1: omleiding via Astridlaan, Verbistlaan, de Merodestraat of
combinatie?
•
•

De huidige route voor doorgaand verkeer blijft behouden.
Verkeer komende van Punt via de Astridlaan, verkeer komende van de
Nijlense Steenweg via de Verbistlaan.
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Nr.

Verslag

Actie door

3.

knelpunt 2: ontsluiting sportcomplex ’t Kapelleke via Cardijnlaan, Vlakke
Velden of combinatie?
•

Via Cardijnlaan
– Positief:
• wegprofiel
– Negatief:
• bocht naar de Bergense Steenweg is te scherp voor
autobussen
• de gps stuurt mensen komende van het oosten via
Vlakke Velden
• de route maakt gebruik van het weggedeelte waar de
wijken t.h.v. Berkenstraat, Lijsterbesstraat en
Elzenstraat op de Bergense Steenweg aansluiten
alsook het woongebied langs de Bergense Steenweg

•

via Vlakke Velden
– Positief:
• Geen doorkruising van de woongebieden langsheen
de Bergense Steenweg en de aansluitingen van de
woonwijken op de Bergense Steenweg.
• Bijna rechtstreekse aansluiting op sportcomplex ’t
Kapelleke
• De route wordt aangeduid door de gps voor mensen
komende van het oosten
– Negatief:
• Minder goed wegprofiel dan Cardijnlaan
Gekozen ontsluiting: via Vlakke Velden

•
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knelpunt 3: categorisering t.h.v. industriezone Klein Gent
•

industriezone Klein Gent is grotendeels op grondgebied Herentals
gelegen. In het mobiliteitsplan van Herentals (2003) is er geen
duidelijke ontsluitingsstructuur opgenomen voor deze zone. Herentals
is momenteel bezig met het verbreden-verdiepen van het
mobiliteitsplan, ze bevinden zich in fase 2, de uitwerkingsnota. Hierin is
voorlopig nog geen vernieuwde wegencategorisering opgenomen.
Bijgevolg werd er tijdens deze gbc 05 een logische ontsluitingsstructuur
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Verslag

Actie door
voor het gebied op grondgebied Herenthout opgemaakt.
Lokale weg type 1: verbinding Herentalse Steenweg – Atealaan – tot open afrittencomplex E313
Lokale weg type 2: Atealaan vanaf op- en afrittencomplex E313 tot
Kruising Safierstraat.

•
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5

Doorgaand verkeer via Zelle (sluipverkeer) is ongewenst. De gemeente
wenst echter geen harde maatregelen tegen te nemen om te
voorkomen dat de lokale bewoners en landbouwers het slachtoffer
worden.
knelpunt 4: grensoverschrijdende wegen naar Wiekevorst en Morkhoven
•

6

Op initiatief van de gemeente Herenthout zal er een intergemeentelijke
overleg plaatsvinden tussen Herenthout, Herentals, Heist-op-den-Berg
en eventueel de betrokken politiezones. Dit overleg heeft als doel tot
een concensus te komen omtrent de ontsluitingsstructuur en
vervolgens de wegencategorisering hierop af te stemmen.
• Het overleg wordt zo snel mogelijk georganiseerd.
verdere timing
•
•

Juni: intergemeentelijk overleg wegencategorisering
Juli: bespreken beleidsplan (gbc 06)
 datum wordt vastgelegd o.b.v. tijdstip intergemeentelijk overleg

•

September: infovergadering 01 (gemeentelijke verkeersraad, GECORO,
MINA-raad)
September: infovergadering 02 (bevolking)
Oktober: gemeenteraad, goedkeuring beleidsplan
November: PAC fase 3 ‘beleidsplan’

•
•
•
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verslag werkvergadering
Project/onderwerp

128890 – HEH mobiliteitsplan

Ons kenmerk

1288903036/gda

Datum

11 februari 2011

Plaats

Oude Trouwzaal

Aanwezig

Namens

Roger Gabriels

Burgemeester Herenthout

Stijn Raeymaekers

Schepen Verkeer

Annick Van Leemput

Gemeentesecretaris

Hugo Cambré

Schepen ruimtelijke ordening

Chris De Winter

Mobiliteitsambtenaar

Julien Corthout

Toezichter openbare werken

Gijs Dayers

Antea Group

Nr.

Verslag

1.

Beleidsvisie
’t Kapelleke
•

•
•
•

Auto: via Vlakke Velden
• Aansluiting tussen Vlakke Velden en ’t Kapelleke optimaliseren
• Bewegwijzering voor verkeer van buiten Herenthout hierop afstemmen
OV: belbushalte voorzien
Voetgangers en fietsers: via Bergense Steenweg
Fietspad aanleggen tussen ’t Kapelleke en Vlakke Velden

Wegencategorisering
•
•
•
•

Zoals besproken op gbc05
Brannekensstraat mee opnemen in omleiding als lokale 1 (noodzakelijk wegens te
scherpe bocht Punt).
Officieel schrijven i.v.m. zwaar vervoer naar HODB verstuurd, geen antwoord. Chris
brengt Nikka op de hoogte.
Prioriteiten:
• Gebruik omleidingsweg door infrastructuur ondersteunen.
• Poorteffecten bij inrijden centrum, net na aantakking omleidingsweg (zo ziet
de omleidingsweg er aantrekkelijker uit dan de centrumroute).
• Op korte termijn kleine maatregelen zoals tonnage beperkingen op
centrumroutes etc.
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•

Snelheid:
• Lokale wegen I buiten omleiding = 70 km/u
• Uitzonderdingen: Langstraat en zuidelijk gedeelte Boudewijnlaan = 70 km/u
• Overige = 50 km/u
• Schoolomgevingen = 30 km/u (deels variabel)

Bebouwde kom:
•

Afbakening bebouwde kom, herbekijken
• Bebouwde kom laten beginnen voor het betreden van de omleidingsweg

Scholen:
•

Schoolomgeving herbekijken
• Beide schoolomgevingen = vooral wildparkeren het probleem en bijgevolg
conflicten tussen voetgangers / fietsers en auto’s
 strenge handhaving wildparkeren
•
•

•

Schoolomgeving Klim-Op:
• Gebruik Botermarkt promoten
Schoolomgeving ’t Klavertje + VLS + VKS
• Maasweg:
• Enkelrichting voor gemotoriseerd behouden
• Gebruik ingang voor fietsers in Maasweg afbouwen
• Fietsers dienen zowel langs de Vonckstraat als
Liefkenshoek een toegang tot de school te hebben,
hierdoor moeten ze geen gebruik maken van de
Maasweg.
• Circulatie Schoetersstraat – Kloosterstraat herbekijken, voorstel:
• Schoetersstraat:Enkelrichting maken tussen Vonckstraat en
Zusterstraat (richting van Vonckstraat naar Zusterstraat)
• Kloosterstraat: Enkelrichting tussen Jodenstraat en Zusterstraat
wordt omgekeerd (richting van Zusterstraat naar Jodenstraat)
Zone 30 wordt behouden zoals nu.

Langzame netwerken:
•

•
•

Prioritair fietspaden langs lokale wegen 1 op de invalswegen en omleidingswegen
• Invalswegen  vrijliggend
• Omleidingswegen  aanliggend verhoogd
Binnen de omleidingswegen zijn fietspaden geen prioriteit
Fietsvoorzieningen tussen Vlakke Velden en ’t Kapelleke bij uitbreiding sportcomplex

Parkeren
•
•

Blauwe zones (3 zones)
Parkeerduurbeperking: 1u
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OV
•

2.

Gebundeld officieel schrijven aan De Lijn met de wensen op vlak van OV-verbindigen
vanuit de verschillende omliggende gemeenten.

Verdere timing
•

GBC06: wo 24, do 25 of di 30 augustus (14u)
• Afstemmen met Nikka (door Gijs)

•
•
•
•
•
•

Infovergadering MINA, GECORO en Verkeersraad: di 13 sept. om 20u
Infovergadering bevolking: do 15 sept. om 20u
Documenten overmaken voor gemeenteraad: 13 oktober
Goedkeuring op gemeenteraad: 24 oktober
Documenten overmaken voor PAC: 2 november
PAC beleidsplan: 17 november
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verslag gbc 06
Project/onderwerp

128890 – HEH mobiliteitsplan

Ons kenmerk

1288903036/gda

Datum

11 februari 2011

Plaats

Gemeentelijke feestzaal - Herenthout

Vrijgave PL

Carolien Haijen

Aanwezig

Namens

juf. Nikka Curinckx

mobiliteitsbegeleider

dhr. Roger Gabriëls

burgermeester

mevr.
Annick
Leemput

Van

gemeentesecretaris

dhr. Frans Witvrouwen

schepen openbare werken

dhr. Chris De Winter

diensthoofd grondgebiedzaken

dhr. Julien Corthout

toezichter openbare werken

dhr. Stefan Cassiers

voorzitter GECORO

dhr. Koen Joos

voorzitter CD&V

mevr. Ingrid Verheyen

GBL

dhr. Gijs Dayers

projectmedewerker RMB,Antea Group

Verontschuldigd

Namens

dhr. Niels Groenen

dienstkringingenieur AWV

mevr. Ilse Moeremans

RO Antwerpen

mevr. Kathy Van Aperen

mobiliteitsadviseur

dhr Marc Vanhee

mobiliteitsadviseur

dhr. Hugo Cambré

schepen R.O

dhr. Stijn Raeymaekers

schepen verkeer

mevr. Chantal Delaet

deskundige grondgebiedszaken

mevr. Griet Goor

milieuambtenaar

dhr. Mark Van Looy

commissaris wijkpolitie

dhr. Leo Stuyck

politie Neteland

mevr. Mieke Rome

politie Neteland

dhr. Luc Heylen

brandweer Herenthout

dhr. Wim Heylen

voorzitter MINA-raad

dhr. Freddy Kerkhofs

gemeenteraadslid Sp.a
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dhr. Marcel Dielens

Eenheid

mevr. Linda Coenen

mobiliteitsontwikkelaar De Lijn

mevr. Karen Dochez

centraal exploitatiebureau De Lijn

juf. Carolien Haijen

projectleider RMB, Antea Group

Nr.

Verslag

1.

Nikka Curinckx geeft aan dat het hoofdstuk ‘4. Besluiten fase 2’ voldoende
uitgewerkt is. Voor verdere details kan men steeds de synthesenota raadplegen.

2.

‘5. Toelichting van het mobiliteitsplan en de relatie met de beleidsplannen van de
hogere overheden’ dient nog uitgewerkt te worden. De krachtlijnen van het
mobiliteitsplan worden hier weergegeven. Aanvullend worden de herziene
versies van het RSV, het RSPA en de quickscan van gewestplantracés op relevante
zaken gescreend.

3.

De gemeente Herenthout wenst een derdebetalerssysteem in te voeren ALS het
openbaar vervoersaanbod naar de buurgemeenten uitgebreid wordt.

4.

Nikka Curinckx geeft een korte toelichting bij de stand van zaken rond het overleg
tussen de gemeenten Herentals, Herenthout, Hulshout en Heist-op-den-Berg
rond de routes zwaar vervoer. De contacten met de verschillende gemeenten zijn
gelegd, nu wordt er gezocht naar een gepast vergadermoment. Deze vergadering
zal tegelijkertijd benut worden om de zwaar vervoerroutes binnen de afbakening
kleinstedelijk gebied Herentals en Heist-op-den-Berg te evalueren.

5.

De burgermeester geeft aan dat de politie bezwaar heeft tegen de voorgestelde
wijziging van de rijrichting in de Kloosterstraat. Tijdens de werkvergadering van
28/06/’11 werden volgende maatregelen voorgesteld om het aantal conflicten in
de schoolomgeving te doen afnemen:
•

Schoolomgeving ’t Klavertje + VLS + VKS
o Maasweg:
 Enkelrichting voor gemotoriseerd behouden
 Gebruik ingang voor fietsers in Maasweg afbouwen
• Fietsers dienen zowel langs de Vonckstraat als
Liefkenshoek een toegang tot de school te hebben,
hierdoor moeten ze geen gebruik maken van de
Maasweg.
 Schoetersstraat:
• Enkelrichting maken tussen Vonckstraat en
Zusterstraat (richting van Vonckstraat naar
Zusterstraat)
 Kloosterstraat:
• Enkelrichting tussen Jodenstraat en Zusterstraat
wordt omgekeerd (richting van Zusterstraat naar
Jodenstraat)
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De politie vreest dat de Jodenstraat tussen 15u en 18u zal dichtslibben als de
ontsluiting van de schoolomgeving via de Kloosterstraat gebeurt. In de huidige
situatie is het op dit tijdstip reeds aanschuiven in de Jodenstraat (waaronder een
groot gedeelte doorgaand verkeer). Wanneer de ouders de schoolomgeving via
de Kloosterstraat (voorrang op Jodenstraat) verlaten zal de wachtrij in de
Jodenstraat blijven toenemen.

De wijziging in de rijrichting van de Kloosterstraat en Schoetersstraat wordt
bijgevolg enkel als voorstel weergeven in het beleidsplan en nog niet als
effectieve maatregel. Wel wordt er als actie een overleg toegevoegd waarin de
gemeente, de scholen en de politie naar passende maatregelen zullen zoeken
o.b.v. hun ervaringen en de resultaten van de gevoerde onderzoeken i.f.v. de
synthesenota.

6.

De ongevallengegevens opgenomen onder ‘8.2.5.3 Aanpak gevaarlijke punten en
wegvakken’ zijn reeds gedateerd (2005-2007). Op de vraag naar recentere
ongevallengegevens bij de Provincie werd gemeld dat dit de meest recente zijn.
Wijzigingen in het wegennet/beleid t.h.v. de ongevallenlocaties werden vermeld
in de bespreking.

7.

De gemeente Herenthout wenst jaarlijks zowel de gbc als de gemeentelijke
verkeerscommissie bijeen te roepen om het mobiliteitsplan op te volgen en te
actualiseren.

8.

Het hoofdstuk ’11. Participatietraject’ wordt aangevuld met de scenariokeuze
formulieren van de verschillende actoren die hieraan meegewerkt hebben binnen
de gemeente Herenthout. Verder zullen de verslagen van de infovergaderingen
toegevoegd worden alsook een beschrijving van de eventuele wijzigingen ten
gevolge van deze vergaderingen.
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9.

Timing:
•
•
•

oriëntatienota PAC augustus 2010
synthesenota
PAC maart 2011
beleidsplan
o gbc 05 wegencategorisering
o werkvergadering beleidsvisie
o gbc 06 bespreken beleidsplan

o
o
o
o
o

30 mei 2011
28 juni 2011
30 augustus 2011

infovergadering adviesraden
13 september 2011
infovergadering bevolking
15 september 2011
voorlopige goedkeuring gemeenteraad
24 oktober 2011
PAC beleidsplan
17 november 2011
Definitieve goedkeuring gemeenteraad

Dit verslag wordt nagelezen door alle betrokkenen, eventuele opmerkingen worden binnen een
termijn van 5 kalenderdagen na verzending aan de verslaggever overgemaakt.
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verslag infovergadering adviesraden
VERSLAG INFOVERGADERING ADVIESRADEN BETREFFENDE BELEIDSNOTA MOBILITEITSPLAN
VAN DINSDAG 13 SEPTEMBER 2011 OM 20.00U

Aanwezig:
Namens verkeersraad: Roger Gabriëls, burgemeester en voorzitter - Stijn Raeymaekers, schepen van
verkeer - Chris De Winter, secretaris - Wally Horemans - Freddy Kerkhofs –Wim Luyten – Josée
Poelmans – Louisa Vermeerbergen – Martine Willems
Namens GECORO-raad: Stefan Cassiers, voorzitter – Chris De Winter, secretaris – Chantal De Laet –
Wim Peeters – Jan Van Dyck – Roger Gabriëls
Namens MINA-raad: Egied Steylaerts – Maria Snyers – Fons Goossens – Jan Van Dyck
Verontschuldigd:
Namens verkeersraad: Leopold Geuens – Gert Peeters – Leo Stuyck – Marc Van Looy – René Willems
Namens GECORO-raad: Marc Beirinckx – Hugo Cambré, schepen Ruimtelijke Ordening – Leen
Horemans
Namens MINA-raad: Marc Beirinckx – Hugo Cambré, schepen Milieu
Afwezig:
Namens verkeersraad: Lies Baert – Marcel Bauwens – Marleen De Ridder – Luc Helsen – Wim
Wagemans
Namens GECORO-raad: Marc Florus – Paul Peeters – Frans Willems – Mieke De Wit – Jos Van Elsen
Namens MINA-raad: Mieke De Wit – Wim Heylen, voorzitter – Tomas Van Den Abeele – Sabine Van
Regenmortel – Greet Gios – Paul Peeters – Constant Delen – Lydia Tilley – Suzy Mertens – Sofie
Poelmans – Alfons Gios – Ann Willems – Hilde Clauws
Verslaggever: Chris De Winter, diensthoofd grondgebiedzaken en bevoegd voor mobiliteit
_______________________________________________________________________
Roger Gabriëls, burgemeester verwelkomt alle aanwezigen en geeft toelichting van deze
vergadering.
Gijs Dayers, mobiliteitsdeskundige Antea en aangesteld door de gemeente Herenthout geeft aan de
e
hand van een presentatie tekst en uitleg bij de beleidsnota(3 fase) van het mobiliteitsplan van de
gemeente Herenthout. Hij overloopt alle tot nog toe doorlopen fasen(oriëntatiefase, opmaak
synthesenota) met een verduidelijking van de uitgevoerde onderzoeken rond
verkeerstellingen,parkeerbeleid, schoolomgevingen en de 3 scenario’s(nulscenario, scenario
Herenthout: leefbaar centrum en Herenthout verkeersarm centrum). Tot slot geeft hij toelichting bij
de eigenlijke beleidsnota(beleidsplan) met aandacht voor het snelheidsbeleid, actiepunten inzake
fietsoversteken, parkeren en ‘poorteffecten’.
Na de uiteenzetting volgen er nog enkele vragen en/of opmerkingen:
Louise Vermeerbergen, afgevaardigde van de senioren in de verkeersraad vraagt hoe het zit met het
openbaar vervoer en met name verhoging van de frequentie op de lijnen naar Lier en Bouwel.
Antwoord: het verhogen van de frequentie van de lijnen naar Bouwel en Lier is één van de
actiepunten in het mobiliteitsplan. Momenteel botst de gemeente Herenthout op een njet van De Lijn
o.w.v. vooral financiële redenen. Met de resultaten van de onderzoeken(scholen) kan de gemeente
Herenthout naar de Lijn stappen om aan te tonen dat er wel degelijk behoefte is.
Ten slotte om meer druk uit te kunnen oefenen is het aangewezen dat de gemeente Herenthout i.s.m.
de buurgemeenten de Lijn aanschrijft om deze behoefte aan te tonen.
Stefan Cassiers, voorzitter GECORO-raad vraagt zich af of het ganse verhaal voor de bevolking
voldoende duidelijk en begrijpbaar/tastbaar zal zijn.
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Antwoord: het mobiliteitsplan vormt een kader, houvast waarbinnen de concrete acties dienen te
gebeuren waarbij deze acties in de loop van de tijd nog kunnen veranderen door toedoen van
veranderende “hogere” wetgeving. Het plan is geen verzameling van acties die per straat zullen
worden ondernomen maar een globaal actieplan.
Jan Van Dyck, vertegenwoordiger SP.A in GECORO- en MINA-raad stelt dat de ‘omleidingsweg’
waarvan sprake in het beleidsplan geen omleidingsweg is omdat:
• De infrastructuur van sommige wegen niet voorzien is voor zwaar verkeer.
• Deze omleidingsweg dwars door diverse woonwijken(o.a. Vliegplein) loopt.
en dat burgers die momenteel langs de huidige omleidingsweg wonen voor een voldongen feit
worden gesteld wanneer deze een definitief karakter krijgt.
Verder stelt Jan Van Dyck dat het parkeerbeleid rondom de scholen wel werd bekeken maar wat
rondom het GOC ter Voncke en ‘t Kapelleke bij evenementen? Is daar in deze studie ook rekening
mee gehouden?
Bij de opmaak van het RUP ’t Kapelleke werd effectief rekening gehouden met het parkeerbeleid
aldaar: in het ontwerp zijn extra parkeerplaatsen voorzien, afhankelijk van het bezoekerscapaciteit.
Jan Van Dyck stelt eveneens dat de huidige verkeerssituatie in het centrum te wensen overlaat:
onduidelijke voorrangsregeling, de hoeveelheid zwaar verkeer, onéénduidig snelheidsbeleid en de
weginrichting die zijn inziens beter kunnen.
Antwoord: Voor de ‘omleidingsweg’ zijn er geen ander alternatieven zodat gekozen werd voor een
definitief karakter van de huidige.
Betreffende de parkeerproblematiek dient in huidige projecten/plannen steeds rekening gehouden te
worden met mogelijk tot parkeren. Zo zijn er in het RUP ’t Kapelleke bijkomende parkeerplaatsen
voorzien om aan de noden te voldoen.
Betreffende de huidige verkeerssituatie in het centrum is het de bedoeling dat met het mobiliteitsplan
hier aan gewerkt wordt:
• Weren van doorgaand en zwaar verkeer in het centrum
• Categorisering van de wegen met daaraan gekoppeld het snelheidsbeleid
Herenthout 16 september 2011

Chris De Winter
verslaggever
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verslag infovergadering bevolking
VERSLAG INFOVERGADERING INWONERS BETREFFENDE BELEIDSNOTA MOBILITEITSPLAN VAN
DONDERDAG 15 SEPTEMBER 2011 OM 20.00U

Aanwezig:
Namens het gemeentebestuur: Roger Gabriëls, burgemeester - Stijn Raeymaekers, schepen van
verkeer
Aantal aanwezigen: 10 geïnteresseerde inwoners
Verslaggever: Chris De Winter, diensthoofd grondgebiedzaken en ambtenaar bevoegd voor
mobiliteit.
_______________________________________________________________________
Roger Gabriëls, burgemeester verwelkomt alle aanwezigen en geeft toelichting van deze
vergadering.
Gijs Dayers, mobiliteitsdeskundige Antea en aangesteld door de gemeente Herenthout geeft aan de
e
hand van een presentatie tekst en uitleg bij de beleidsnota(3 fase) van het mobiliteitsplan van de
gemeente Herenthout. Hij overloopt alle tot nog toe doorlopen fasen(oriëntatiefase, opmaak
synthesenota) met een verduidelijking van de uitgevoerde onderzoeken rond
verkeerstellingen,parkeerbeleid, schoolomgevingen en de 3 scenario’s(nulscenario, scenario
Herenthout: leefbaar centrum en Herenthout verkeersarm centrum). Tot slot geeft hij toelichting bij
de eigenlijke beleidsnota(beleidsplan) met aandacht voor het snelheidsbeleid, actiepunten inzake
fietsoversteken, parkeren en ‘poorteffecten’.
Na de uiteenzetting volgen er nog enkele vragen en/of opmerkingen:
Dhr. Limbos, Langstraat 2 stelt de vraag of de gemeente Herenthout niet dezelfde toer zal opgaan als
De Lijn die nu al zegt dat er geen financiële middelen zijn om de actiepunten van het mobiliteitsplan
uit te voeren.
Antwoord: De PAC kijkt toe en evalueert ieder ingediend project met het oog op de in het
mobiliteitsplan geformuleerde actiepunten.
Dhr. Limbos, Langstraat 2 stelt eveneens de vraag of de gemeente Herenthout reeds rekening
gehouden heeft met de actiepunten(o.a. poort-effect en fietsoversteken) vermeld in dit beleidsplan
bij de nakende weg- en rioleringswerken in Uilenberg en Itegemse Steenweg.
Antwoord: in het huidige ontwerp werd er nog geen rekening gehouden met de in het mobiliteitsplan
geformuleerde actiepunten temeer dit ontwerp van 2006 dateert. Verder wordt gesteld dat de
plaatsgesteldheid het niet toelaat voor vrachtwagens om zich te beperken tot één rijvak bij het
indraaien van Uilenberg komende van Itegem. De gemeente Herenthout onderzoekt via het
studiebureau de mogelijkheid om dit kruispunt alsnog aan te passen, eventueel mits bijkomende
grondverwerving.
Dhr. Limbos, Langstraat 2 maakt een opmerking over het snelheidsbeleid op de omleidingsweg. Op
twee plaatsen(Langstraat en verlengde Boudewijnlaan) blijft de snelheidsbeperking van 70 km/h
behouden. Hij vindt dit niet kunnen, het geeft volgens hem aanleiding tot hard rijden(zeer onveilig
voor de fietsers aan de oversteek in Langstraat t.h.v. De Wip), bovendien is het voor hem logischer
om overal op de omleidingsweg dezelfde snelheid van 50 km/h aan te houden en waarschuwt voor
een nakende petitie van de bewoners van Langstraat.
Dhr. Limbos, Langstraat 2 maakt tevens een opmerking over de parkeerproblematiek t.h.v. de
scholen dat volgens hem te wijten is aan de combinatie van beurtelings parkeren en het
onderwijzend personeel dat ook de parkeerplaatsen gebruikt.
Antwoord: het parkeerbeleid dient i.s.m. de scholen, lokale politie en de gemeente uitgewerkt te
worden. De factor controle speelt hierin ook een belangrijke rol
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Dhr. De Backer, Ristenstraat 74 vraagt of het mogelijk is een copij te bekomen van het volledige
rapport(beleidsnota).
Antwoord: het volledige rapport(beleidsplan) zal na goedkeuring door de gemeenteraad publiek
bekend gemaakt worden via website en/of andere kanalen.
Dhr. De Backer, Ristenstraat 74 kaart het sluipverkeer ter hoogte van zijn woning aan en zegt dat het
niet meer leefbaar is ten gevolge van doorgaand verkeer van en naar het industrieterrein Klein Gent
richting of komende van het centrum. De weggesteldheid laat daar geen doorgaand verkeer toe.
Regelmatig zijn er incidenten bij het kruisen van voertuigen waarbij voertuigen zelfs in de gracht
belanden.
Antwoord: dit probleem is gekend, zelfs meermaals besproken op de voorafgaande GBC’s en valt
onder de actiepunten van de wegencategorisering en bewegwijzering in het mobiliteitsplan. Het is de
bedoeling om voertuigen op termijn weer via Atealaan naar Herenthout te doen rijden en te
demotiveren om Zelle en Ristenstraat te gebruiken.

Herenthout 19 september 2011

Chris De Winter
verslaggever
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Voorlopige goedkeuring mobiliteitsplan door de gemeenteraad

1288903036/gda - mobiliteitsplan Herenthout

Bijlage 1

1288903036/gda - mobiliteitsplan Herenthout

Bijlage 1

Verslag PAC beleidsplan
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