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Dit rapport is een realisatie van de stuurgroep van het Verkeersplatform Groot Ternat
Met dank aan de medewerkers die hart en ziel gestoken hebben in het verwerken van de gegevens en
het omzetten in een leesbare en duidelijke tekst met concrete en haalbare aanbevelingen…
Dank je wel aan Evy, Kristel, Nathalie, Steven, Carlos, André, Charlie, Erik, Guido, Tomas en Willy.
Ook bedankt de vele losse en occasionele medewerkers: de mensen die de enquête hebben
rondgedeeld, de winkeliers en handelaars die de enquêtes verzamelden en iedereen die op één of
andere manier heeft meegeholpen.
Wil je mee je schouders zetten onder een vernieuwd en haalbaar verkeersveiligheidsbeleid in SintKatherina-Lombeek, Ternat of Wambeek: contacteer ons dan via info@verkeersplatform.be of via de
website www.verkeersplatformternat.be.
Samen kunnen we heel wat realiseren…!
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Deel 1: Inleiding
Voorwoord

Start van een verkeersplatform in Ternat…
In 2010 startten enthousiaste inwoners van Ternat het Verkeersplatform op.
Alles begon met een infomoment over Verkeersplatforms georganiseerd door de stuurgroep van de
Ternatse Gordel.
Deze stuurgroep organiseert al sinds jaar en dag succesvol haar thema-knelpuntenfietstocht.
Mensen uit het brede netwerk van verenigingen, scholen, de gemeente en actieve inwoners werden
uitgenodigd om kennis te maken met het concept Verkeersplatform.
En er was interesse.
Een twaalftal geëngageerde mensen uit verschillende verenigingen en deelgemeenten kwamen er op af.
De aftrap van het Ternatse Verkeersplatform was gegeven.

Een Verkeersplatform…?
Het Verkeersplatform brengt mensen vanuit verschillende invalshoeken (verenigingen, scholen, overheid
en inwoners) samen rond het thema verkeersveiligheid en mobiliteit.
Daardoor is één van de belangrijkste kenmerken van een Verkeersplatform haar groot draagvlak.
Voor verenigingen, scholen en burgers is het een manier om daadwerkelijk de verkeersveiligheid te
verbeteren en werk te maken van een andere mobiliteit.
Voor de beleidsverantwoordelijken is het een manier om effectief werk te maken van dialoog en
participatie.
Grondidee van een Verkeersplatform is dat mensen die bereid zijn zich te engageren een stuurgroep
vormen.
Via het organiseren van brede overlegmomenten kunnen er zich binnen het platform activiteiten
ontwikkelen.
Daarbij wordt steeds nauwe samenwerking nagestreefd tussen de verschillende invalshoeken.
Door het samenbrengen van de verschillende actoren én hun doe-cultuur wilt het Verkeersplatform een
actieve rol opnemen in het middenveld rond mobiliteit en verkeer.
Ze wil een duurzame band tot stand brengen tussen inwoners, verenigingen, scholen aan de ene kant en de
gemeente in al haar vormen aan de andere kant.

Bevraging
Na een paar bijeenkomsten van het Ternatse Verkeersplatform werd besloten een brede bevraging te
organiseren en zo geschiedde.
We gingen aan de slag met recente bevragingen van andere verkeersplatforms.
We werkten vooral verder met de enquête die het Verkeersplatform van Lebbeke hield einde 2010.
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Deze werd als basis gebruikt omdat de vraagstelling mede werd opgesteld met advies van wetenschappers.
Ook voor de verwerking zijn we in zee gegaan met specialisten.
We krijgen namelijk intensieve vrijwillige steun van IT-specialisten om de invoer en de verwerking juist,
efficiënt en overzichtelijk te laten verlopen.
Waarom een brede bevraging…?
1.

Eerst en vooral omdat door een bevraging de hele bevolking van de gemeente de kans wordt geboden
te participeren.
Hierdoor wordt aan alle bewoners de mogelijkheid geboden om betrokken te worden bij het thema
verkeersveiligheid en mobiliteit in hun gemeente.

2.

Op die manier krijgt het Verkeersplatform ook zicht op wat er leeft onder de bevolking.
De bevolking is ervaringsdeskundig.
De signaalfunctie die ze vervult is cruciaal, meer nog: de expertise en berg aan informatie die daaruit
voortvloeit is niet alleen gedetailleerd maar ook breed gedragen.

3.

De trekkers van het Verkeersplatform hebben elk hun mening maar willen niet hun particuliere
bekommernissen voorop zetten in hun engagement.
Met de gegevens die uit een bevraging komen wordt een representatieve prioriteitenlijst bekomen
rond de thema’s verkeersveiligheid en mobiliteit.

4.

Op die manier kunnen we een deel van de discussie achterwege laten.
Een representatieve enquête brengt automatisch een reële prioriteitenlijst naar boven.
Dan kunnen we onmiddellijk overgaan naar het zoeken van oplossingen.
Als een grote meerderheid van de respondenten een bepaald knelpunt ervaart als een ernstig
probleem, kan dit niet terzijde geschoven worden.

5.

De resultaten van de enquête maken een sterke wisselwerking mogelijk met het beleid en kunnen
opgenomen worden in de verschillende beleidsdomeinen.
Een planning en timing van de noodzakelijke oplossingen zowel op korte als op lange termijn kan dan
in samenspraak worden opgemaakt.

Yes, we can…!
Met het Verkeersplatform geloven we dat we door een positieve ingesteldheid samen met burgers en beleid
komen tot een betere gemeente op het gebied van verkeersveiligheid en mobiliteit.
Als we erin slagen om met verenigingen, individuele inwoners, scholen samen met de
beleidsverantwoordelijken en de gemeentediensten te komen tot samenspraak dan gaat iedereen ook geloven
dat we heel wat kunnen realiseren op het vlak van verkeer en mobiliteit, zowel op korte, middellange als lange
termijn.
De praktijk bewijst dat het concept werkt en dat concrete acties leiden tot onverhoopte resultaten.
Het onafhankelijke karakter van een verkeersplatform zorgt ervoor dat burgers, beleid, administratie,
verenigingen en scholen weer vertrouwen hebben en we tot een permanent en kwalitatief draagvlak komen
voor meer verkeersveiligheid en een betere mobiliteit.
Hiervan durven we hardop te dromen in Ternat.
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Deel 1: Inleiding
De enquête

Meer info over de bevraging
Een bevraging werd georganiseerd tussen begin december 2011 en begin januari 2012.
Elke woning ontving een enquêteformulier dat in die periode kon ingeleverd worden bij verschillende
handelaars en op openbare plaatsen.
In totaal werden 738 enquêtes ingevuld: het overgrote deel van de gezinnen vulde de enquête volledig in.
De percentages die gehanteerd worden in de verwerking gaan steeds om aantallen op het totaal aantal
mensen die die specifieke vraag hebben beantwoord.
Vermits dit een gezinsenquête is, betekent dit op een totaal van 5600 Ternatse gezinnen, een respons van
13,2 %.
Dit is zeer ruim boven wat als wetenschappelijk minimum wordt beschouwd voor een representatieve
steekproef: 384 voor een 10 000 enquête en 369 beneden de 10 000.
Dit is dus volwaardig en een representatief staal van de Ternatse bevolking.
Uit de verdere analyse van de leeftijdsstructuur, de samenstelling van de gezinnen, de gebruikte
vervoersmodi, afzonderlijke bemerkingen, enz… wordt de representativiteit van het staal trouwens
bevestigd.

Opbouw van de enquête
Een aantal gegevens die slaan op de persoonsgegevens (leeftijd, adres, samenstelling van het gezin, naam,
adres, email) werden niet altijd ingevuld.
Emailadres, naam en huisnummer waren sowieso facultatief en kon men meedelen indien men wenste op
de hoogte te worden gehouden of indien men wou meewerken aan een diepgaandere enquête.
Veel mensen gaven hun gegevens door: zomaar eventjes 280 deelnemers, wat betekent dat de
betrokkenheid van de inwoners niet te onderschatten is…
Bij het verwerken van de data werden de identificeerbare gegevens (naam, adres, emailadres)
losgekoppeld zodat men de gegevens van het ingevulde formulier niet kon koppelen aan de
persoonsgegevens.
Bij de eerste vraagstelling werd tevens geprobeerd om het verplaatsingsgedrag in beeld te brengen.
Zowel het verplaatstingsgedrag voor de verplaatsingen binnen als buiten de gemeente werden aangeduid.
We hebben gekozen om slechts één open vraag te stellen omwille van de moeilijkheid om dat soort vragen
te verwerken.
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Deel 1 van de enquête
Het eerste deel van de enquête had betrekking op een aantal uitspraken waarbij elke respondent kon
aanduiden in welke mate hij met deze uitspraak akkoord ging of niet.
Een score van 1 (helemaal niet akkoord) tot 5 (helemaal akkoord) kon worden aangegeven.
Via deze score kon genuanceerd gereageerd worden op de uitspraak.
De uitspraken betroffen zowel positieve als negatieve uitspraken om op deze wijze te voorkomen dat men
zonder veel nadenken een score zou geven.
Het is niet gemakkelijk om alle verkeersveiligheidsproblemen voor de verschillende vervoermiddelen te
vatten in een aantal uitspraken.
Met het aanduiden van 31 uitspraken werd gepoogd hieraan tegemoet te komen.
Daarbij werd getracht om de mogelijke verkeersveiligheidsproblemen van elke vervoermiddel in beeld te
brengen.
Bij de analyse zullen de uitspraken per vervoermiddel, per snelheidszone, per infrastructuur en omtrent
het verkeersveiligheidsbeleid van de gemeente worden samengebracht zodat op deze wijze een
samenhangend beeld kan worden gebracht.
Deel 2 van de enquête
In een tweede deel werd per weggebruiker en per vervoermiddel gepeild naar de topprioriteiten.
Per weggebruiker en vervoermiddel werden verschillende problemen aangeduid die specifiek met die
weggebruiker of dat vervoermiddel kunnen worden verbonden..
Hier werd gevraagd om de problemen te rangschikken in volgorde van prioriteit.
Relevantie en beperkingen van een enquête
Deze enquête werd oorspronkelijk opgesteld door de actieve leden van het verkeersplatform van
Grimbergen.
Later werd ze aangepast en verbeterd door het team van het Verkeersplatform Lebbeke waar een
mobiliteitsonderzoeker van de Universiteit van Gent deel van uitmaakt.
De actieve leden van het Verkeersplatform Ternat hebben deze verder aangepast in functie van onze
gemeente en in functie van wat ze zelf belangrijk vonden.
Deel 3 van de enquête
Het verkeersplatform van Ternat vond dat een open vraag noodzakelijk was om als uitlaatklep te fungeren
en ook om een basis te hebben van concrete problemen ten einde een databank hierover aan te leggen.
De gesprekken die hebben plaatsgevonden op die manier, hebben het voordeel geboden een aantal
mogelijke problemen of positieve acties goed in de uitspraken te laten aangeven.
Het ligt voor de hand dat dit geen enquête is die alle regels van goede praktijk voor het opstellen van een
enquête volgt.
De vele discussies in de werkgroep over de ontwerpvragen hebben op bijna een natuurlijk logische
manier dit mogelijke nadeel echter sterk kunnen terugdringen.
Algemeen
De bedoeling van de enquête is de basisregel van democratie te respecteren: inspraak.
Beperkte fouten in de opbouw en voorstelling van de enquête zijn aanwezig.
Zo was de aanwezigheid van sommige vervoermiddelen die weinig worden gebruikt binnen de gemeente
(zoals motor en openbaar vervoer) mogelijks wat verwarrend waardoor sommigen deze vraag niet
volledig hebben ingevuld.
Een globale opmerking is van toepassing op de benaderingswijze van de enquête.
Vermits er slechts één enquête per huisnummer werd bedeeld had de enquête iets duidelijker moeten
focussen op het gezin.
Doordat we echter gegevens hebben over de leeftijd van de respondent en over de samenstelling van het
gezin (volwassen > 18 jaar, kinderen < 13 jaar en kinderen > 13 jaar) kon dit samen met gegevens over het
aantal minder mobiele weggebruikers in het gezin gekaderd worden.
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Deel 2: De resultaten
Algemeen
Beschrijving en situering van de enquête
Er werden 740 enquêtes binnengebracht.
Daarvan waren er een vrij beperkt aantal niet volledig ingevuld en twee enquêtes werden ongeldig
verklaard.
We hebben ervoor gekozen ook de niet volledig ingevulde enquêtes te gebruiken en telkens per vraag het
aantal mensen dat deze vraag heeft beantwoord te vermelden.
De berekende percentages slaan dan ook op dat aantal en niet op 738.
Gezien het aantal antwoorden per vraag nog steeds ruim boven het noodzakelijk wetenschappelijk
minimum voor een representatieve enquête ligt vormt dit geen probleem.
In dit verslag zullen verschillende elementen worden weergegeven:
1.
2.
3.

4.

5.

Informatie over het gezin zoals leeftijd, gezinssamenstelling, man/vrouw, aantal voertuigen…
Informatie over de verplaatsingen binnen en buiten de gemeente.
De uitspraken: deze worden samengebracht in groepen die bij elkaar horen.
Het betreft de meningen en uitspraken van:

De fietser

De voetganger

Het openbaar vervoer

De snelheid

De weginrichting

Het verkeersveiligheidsbeleid van de gemeente
De verschillende meningen over de veiligheid.
Hier worden de meningen over de veiligheid van de verschillende weggebruikers geanalyseerd en
wordt ook aangeduid ongeacht het vervoermiddel hoe men als bewoner de veiligheid in de
gemeente percipieert: algemeen, als voetganger, als fietser, met de bromfiets of motor, met het
openbaar vervoer en als automobilist.
Bij de prioriteiten werd voor de leesbaarheid geopteerd door enkel de top drie weer te geven.
Enkel de begrijpbaarheid van de grafiek ligt aan de basis van deze keuze.
Dit gebeurde zowel voor de fietser, als voor de voetganger, als voor de motorrijder of de
bromfietser, als automobilist, als gebruiker van het openbaar vervoer en tenslotte voor de
prioriteiten van de bewoner.

Respondenten
Bij de leeftijd van de respondenten valt op dat het aantal personen tussen 18-30 jaar dat de enquête
invulde, wat ondervertegenwoordigd is in vergelijking met het aandeel in de bevolkingsverdeling.
Een sluitende verklaring is hiervoor niet onmiddellijk terug te vinden.
Men kan enkel aanduiden dat een aantal jongeren nog geen eigen gezin hebben of nog niet zelfstandig
wonen: de invulling van de enquête gebeurt in dat geval door één van de ouders.
De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 51 jaar.
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Uitspraken over de man/vrouw verhouding van de respondenten kunnen enkel indicatief zijn omdat
binnen een gezinsenquête het van toevalligheden afhangt wie de enquête invult.

Binnen de respondenten is er een verhouding van 49 % vrouwen en 45 % mannen.
Van 6 % heeft men dus geen gendergegevens.
Dit vormt echter geen probleem gezien het geslacht van een gezinslid niet bepalend is voor de kwaliteit
van de enquête.
Van de antwoorden die we binnen kregen, had 26 % van de gezinnen kleine kinderen , 12 % middelbare
schoolkinderen, 9 % één of meerdere gezinsleden in huis die slecht te been of minder mobiel waren.

Gebruikte vervoermiddelen
Binnen de gezinnen zijn er 975 auto’s (45 antwoordden niet op deze vraag = 6 %) en 1738 fietsen (45
antwoordden niet op deze vraag).
De verhoudingen wat betreft fiets en auto-infrastructuur liggen duidelijk anders…
Van de gezinnen hebben 81 % minstens 1 fiets en 90 % minstens 1 auto: beiden berekend op een totaal
aantal respondenten van 695.
Wanneer men naar het aantal fietsen per gezin kijkt en naar het aantal gezinnen waar men een fiets heeft,
dan kan minimaal worden aangeduid dat dit vervoermiddel als een alternatief voor verplaatsingen binnen
de gemeente kan worden aangeduid.
Alleen zullen een aantal randvoorwaarden moeten gecreëerd worden vooraleer het fietsen als volwaardig
alternatief kan worden aangeduid voor de wagen.
Dat dit potentieel aanwezig is, wordt ook aangegeven door de verplaatsingen binnen de gemeente.
Slechts een kleine minderheid van 8 % verplaatst zich er nooit met de fiets.
Hoewel men binnen de gemeente nog steeds dikwijls tot altijd de auto gebruikt (zowat 77 % op een
respons van 637), valt het hoge aantal voetgangers en fietsers op: 48 % op 629 respondenten doet zijn
verplaatsingen dikwijls tot altijd te voet en ook voor het fietsgebruik zien we dat 48 % op 637
respondenten van de mensen dikwijls tot altijd de fiets gebruiken.
Meer dan 66 % op 564 respondenten neemt nooit het openbaar vervoer.
Slechts 11 % gebruikt het dikwijls tot altijd.
Vermoedelijk heeft dit te maken met de aangeboden verbindingen welke voornamelijk verbindingen naar
andere gemeenten zijn en mogelijks ook met de frequentie.
Dit vermoeden wordt verder bevestigd in het gedeelte Prioriteiten.
Het lijkt zinvol om na te gaan in welke mate het autogebruik kan vervangen worden door meer duurzame
vervoersvormen.
Voor verplaatsingen buiten de gemeente is de auto het meest gebruikte vervoermiddel: ook de fiets en het
openbaar vervoer zijn voor deze verplaatsingen echter voldoende belangrijk.
Het is evident dat de gegevens van de verplaatsingen buiten de gemeente slechts een indicatief karakter
hebben omdat hier factoren als bestemming en tijdstip niet gekend zijn.
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Deel 2: De resultaten
De uitspraken

Hoe kijkt de Ternattenaar aan tegenover mobiliteits- en veiligheidsproblemen op basis van de
uitspraken…?
We hebben gekozen om vooral met meerkeuzevragen te werken, omdat deze gemakkelijker te verwerken
zijn, maar vooral ook gemakkelijker te kwantificeren.
Door het voorleggen van een groot aantal uitspraken (in totaal 31) werd gepoogd om de verschillende
mobiliteits- en verkeersveiligheidsproblemen zo ruim mogelijk aan bod te laten komen.
Positieve uitspraken werden gemengd met negatieve uitspraken.
Op deze wijze werd geprobeerd om een evenwichtig beeld in de enquête te krijgen: tevens werd
voorkomen dat men zonder de nodige reflectie uitspraken zou valideren.
Het was nodig om de uitspraak goed te lezen om er een waardering aan te kunnen geven.
Elke uitspraak kon gevalideerd worden met een cijfer tussen 1 en 5.
5 stond dan voor het volledig onderschrijven van de uitspraak en 1 stond voor het totaal afkeuren van de
uitspraak.
Om er voor te zorgen dat er specifiekere problemen konden worden aangekaart hebben we toch één open
vraag gesteld, die we in een apart hoofdstuk zullen toelichten.

Fietsers
1) Verkeersveiligheidsgevoel
Uitspraken 1, 19 en 21 hebben betrekking op wat men het veiligheidsgevoel van de fietser zou kunnen
noemen.
De uitspraak ‘Tegen parkeren op voet- en fietspaden moet daadwerkelijk opgetreden worden’ krijgt de
grootste waardering.
Van de respondenten gaat 87 % hiermee akkoord.
Slechts 5 % is met deze uitspraak niet akkoord.
Bij de rechtstreekse uitspraak ‘Als fietser voel ik me in Groot Ternat vaak veilig’ geeft 72 % aan niet
akkoord te gaan, 16 % is eerder akkoord en slechts 1 % volledig akkoord.
Meer dan de helft (61 %) van de respondenten geeft aan dat ‘veel automobilisten geen respect hebben voor
de fietsers’.
20 % van de respondenten is het daar niet mee eens.
Deze resultaten geven aan dat het onveiligheidsgevoel bij het fietsen in Ternat erg groot is.
2) Fietsinfrastructuur
Het verkeersveiligheidsgevoel wordt erg bepaald door de infrastructuur.
Dit komt duidelijk tot uiting in de resultaten van de vragen.
Met betrekking tot de infrastructuur legt het grootste deel van de respondenten de nadruk op goed
bereikbare fietspaden tussen de woonkernen.
Maar liefst 92 % ging akkoord met deze stelling, terwijl slechts 4 % deze stelling niet onderschreef.
De kwaliteit van een fietspad staat in directe relatie met de veiligheid.
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Het is bij een meerderheid van de gezinnen (57 %) wel degelijk bekend dat dubbelzijdige fietspaden niet
alleen minder comfort bieden (breedte niet altijd voldoende voor het kruisen met tegenliggers) maar
vooral minder veiligheid (meer kans op conflicten doordat op- en afrijdende voertuigen geen rekening
houden met fietsers uit de tegenovergestelde -rechts- richting).
Uit recent onderzoek blijkt dat fietsers het meeste risico lopen om betrokken te zijn bij een ongeval bij
tweerichtingsfietspaden.
Fietsers die over een tweerichtingsfietspad moeten fietsen, lopen 60 % meer kans op een ongeval dan
fietsers die over een apart fietspad rijden.
In Ternat heeft men één tweerichtingsfietspad: het fietspad in de Nattestraat.
Dit fietspad is echter veilig, want volledig afgescheiden van de rijweg en zonder wegen die erop
aansluiten.
Wanneer men kijkt naar de resultaten van Lebbeke op dezelfde vraag, ziet men dat 76 % een dubbelzijdig
fietspad belangrijk vindt en slechts 7 % niet.
In Lebbeke zijn er twee dubbelrichtingsfietspaden die onveilig zijn.
Meteen hebben de mensen ook in de praktijk meer besef van welke gevaren zo’n fietspad inhouden.
Het aanleggen van een dubbelrichtingsfietspad in de Brusselstraat, waar wel straten op uitkomen, is dus
geen goede oplossing.
Er moet langs elke kant van de straat een fietspad komen, vooral in gedachte houdend dat dit een
verbinding is tussen twee gemeenten met redelijk wat pendelende fietsers die er gebruik van maken om
naar Brussel te gaan werken.
Dit is dus van cruciaal belang in het kader van een globale visie op mobiliteit in de regio.
71 % van de deelnemers vindt dat de fietspaden niet of slecht onderhouden worden: slechts 8,5 % is het
daar niet mee eens.
Met de betrekking tot de aanwezigheid van voldoende fietsstallingen ziet men dat een groot deel niet met
de uitspraak akkoord gaat: 49 %.
Bij deze vraag had 38 % geen mening.
Waarschijnlijk ligt hier het onderscheid tussen de regelmatige fietser en de occasionele fietser.
3) Maatregelen om fietsen te bevorderen
De uitspraken die gericht zijn op het bevorderen van het fietsen, worden erg ruim omschreven.
77 % van de gezinnen vindt dat ‘de gemeente het fietsgebruik moet stimuleren’: slechts 5 % is het daar niet
mee eens.
Zoals verwacht zijn veilige fietspaden de voorwaarde om de fiets meer te gebruiken.
Ruim 70 % onderschrijft deze stelling.
Slechts 12 % zou hierdoor niet tot meer fietsen gemotiveerd worden.
66 % vindt dat meer de fiets gebruiken een oplossing is voor het parkeerprobleem: 17 % vindt van niet.
Conclusie hierbij is dat voldoende en veilige, obstakelvrije en goed onderhouden fietspaden daartoe de
basisvoorwaarde zijn.

Voetgangers
Uitspraken 5, 8, 12, 14 en 30 houden verband met de verkeersveiligheid van voetgangers.
De antwoorden op de uitspraken aangaande het gebruik van de voetpaden door minder mobiele
weggebruikers (buggy’s en rolstoelen) geven het duidelijkst weer dat de voetpaden in Ternat niet
voldoen.
6 % van de respondenten vindt dat de meeste voetpaden ongehinderd kon gebruikt worden door anders
validen, net geen 80% vindt van niet.
Als we kijken naar dezelfde vraag ivm. buggy’s antwoordt ook weer 6 % het oneens te zijn met de
uitspraak ‘veel voetpaden zijn moeilijk bruikbaar voor kinderwagens en buggy’s en zien we dat 72 %
hiermee wel akkoord gaat.
Het onderhoud van de fietspaden laat volgens een grote meerderheid (71 %) te wensen over.
Slechts 8,5 % is hierover tevreden.
66 % onderschrijft de stelling ‘in vele straten ontbreken goede verharde voetpaden’.
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Het hoeft nauwelijks aangestipt dat ontbrekende, moeilijk bruikbare of slecht onderhouden voetpaden
bepalend zijn niet alleen voor de algemene verkeersveiligheid van de voetganger, maar ook dat zij de
graad van de (on)leefbaarheid van de gemeente bepalen.
Met deze uitspraken wordt voor deze gevallen een eerder algemene beoordeling gegeven.
Specifieke situaties op voetpaden zoals hinder van wegenwerken en obstakels vormen nog een aparte
beoordeling en aanpak.
Wanneer men hierbij vermeldt dat bijna alle respondenten aangeven dat er moet ‘opgetreden worden
tegen het parkeren op voet- en fietspaden’ dan wordt de veiligheid van de voetganger in al zijn
duidelijkheid aangegeven.
Men kan redelijkerwijze aannemen dat het grote aantal wijst op een permanent probleem in de gemeente:
hiermee is 87 % akkoord, nog geen 5 % niet…
Quasi zeker betekent dit dat het handhavingsbeleid op dit vlak sterk te wensen overlaat.

Snelheidszones
Binnen het verkeersveiligheidsonderzoek is snelheid een belangrijke factor.
Het is daarbij interessant om de mening van de bewoners te kennen rond dit onderwerp.
Er werden twee vragen gesteld omtrent de 30 km zones:



30 km zones nodigen uit om maximum 30 km/u te rijden
Er moeten meer 30 km zones komen

Bij de eerste bewering antwoordt 43 % van de respondenten akkoord te gaan met de uitspraak en 46 %
niet akkoord.
Op de tweede vraag ziet men dat 52 % tegen meer 30 km zones is en slechts 26 % voor.

Snelheidsbeleid
Over snelheidsbeleid werden er 3 beweringen voorgelegd:




Er wordt binnen de gemeente voldoende opgetreden tegen te snel rijden
Er zijn voldoende snelheidscontroles
De auto’s rijden te hard

Een meerderheid (56 %) vindt dat er onvoldoende wordt opgetreden tegen te snel rijden: slechts 20 %
vindt dat er voldoende wordt opgetreden.
45 % vindt dat er onvoldoende snelheidscontroles zijn: 25 % vindt het voldoende zoals het nu is.
Bekijken we de cijfers van de respondenten die vinden dat wagens te snel rijden, dan valt op dat die veel
hoger zijn, namelijk 75 %: slechts 10 % vindt van niet.
Wanneer we de resultaten van de open vraag bekijken zien we dat dit het onderwerp is dat het derde
meest wordt aangehaald, wat een bijkomende graadmeter is voor het belang dat de mensen aan dit
probleem hechten.
Wat verder in de resultaten over de prioriteiten zal dit onderwerp nog uitgebreider aan bod komen.

Infrastructuur
De grootste bekommernis van de Ternattenaar wat betreft dit onderwerp zijn de kruispunten.
De uitspraak ‘er zijn nog teveel gevaarlijke of moeilijke kruispunten’ werd beaamd door 70 % van de
respondenten, terwijl slecht 13 % het daar niet mee eens is.
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De ontevredenen zijn ook in de meerderheid wat betreft de verkeerssignalisatie: 45 % vindt dat de
verkeerssignalisatie, de wegmarkeringen, de bewegwijzering, de verkeersborden en de signalisatie bij werken
te wensen overlaat.
34 % is toch tevreden tot zeer tevreden.
Meer dan de helft (56 %) van de respondenten vindt dat ‘straten die geen verbindingswegen zijn,
verkeersremmend moeten ingericht worden’ terwijl 27 % vindt van niet.
Hier is er nog zeer veel werk te verrichten in Ternat, naast de discussie wat als verbindingsstraat moet
worden beschouwd.
Verder in het onderdeel ‘prioriteiten’ zal dit onderwerp nog eens aan bod komen.
Als we kijken naar de cijfers ivm het aanpakken van de wegen in functie van de zwakke weggebruikers,
zien we dat er een zeker aandeel van de mensen (ongeveer ¼) hier niet voor openstaat.
Vermoedelijk zijn dit de mensen die vrijwel al hun verplaatsingen met de wagen doen.
Bij wijze van anekdote in dit verband waren er mensen die in hun open vraag hun onbegrip uitten over
het feit dat men vroeger steeds bredere en betere wegen aanlegde zodat het toenemend aantal wagens
zich vlotter en sneller kon verplaatsen.
Die personen begrijpen niet waarom de wegen nu worden versmald, er overal bloembakken en drempels
opduiken, waardoor de doorgang weer belemmerd wordt…

Verkeersveiligheid
Door het samenbrengen van verschillende uitspraken die betrekking hebben op verkeersveiligheid,
ontdekken we dat er bij een deel van de mensen een tegenstelling bestaat tussen de situatie die ze ideaal
vinden en hun eigen houding in het verkeer.
Volgende verkeersveiligheidsuitspraken geven een duidelijk signaal , ze kregen een uitspraak van 70% of
meer :






















Als fietser voel ik me in groot Ternat vaak veilig: 72 % niet akkoord en 17 % akkoord
De meeste voetpaden kunnen ongehinderd gebruikt worden door andersvaliden: 79 %
niet akkoord en 6 % akkoord
Er moet een goed berijdbaar en veilig fietspad zijn tussen de woonkernen: 92 %
akkoord en 4 % niet akkoord
Er is teveel zwaar verkeer: 74 % akkoord en 10 % niet akkoord
De gemeente zou het fietsgebruik meer moeten stimuleren: 77 % akkoord en 5 % niet
akkoord
Er zijn nog teveel gevaarlijke kruispunten :70 % akkoord en 13 % niet akkoord
Vele weggebruikers gedragen zich ongedisciplineerd: 74 % akkoord en 11 % niet
akkoord
Als er veilige fietspaden zouden zijn, zou ik de fiets meer gebruiken: 70 % akkoord (12
% niet akkoord)
Tegen parkeren op voet- en fietspaden moet daadwerkelijk opgetreden worden: 87 %
akkoord en 5 % niet akkoord
Vele fietspaden worden niet of slecht onderhouden: 71 % akkoord en 9 % niet akkoord
De wagens rijden te hard: 75 % akkoord en 10 % niet akkoord
Veel voetpaden zijn moeilijk bruikbaar voor kinderwagens en buggy’s: 72 % akkoord en
6 % niet akkoord
In Ternat is er veel sluipverkeer: 69 % akkoord en 9 % niet akkoord
Verkeersveiligheid is voor mij zeer belangrijk: 97 % akkoord en 3 % niet akkoord

Onderstaande uitspraken hebben eveneens betrekking op verkeersveiligheid. De resultaten hiervan zijn
veel minder extreem.




Er wordt binnen de gemeente voldoende opgetreden tegen te snel rijden: Meer dan de
helft van de respondenten, zijnde 56 % vindt van niet, terwijl slechts 20 % het hiermee eens
is.
Er ontbreken op veel plaatsen veilige oversteekplaatsen of zebrapaden: 60 % akkoord
en 25 % niet akkoord
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Er zijn voldoende snelheidscontroles: 45 % gaat hiermee niet akkoord, 25 % daarentegen
wel
Er moeten meer 30km zones komen: 52 % niet akkoord en 26 % akkoord
Handelsstraten zouden meer parkeervrij of parkeerarm moeten gemaakt worden: 43
% niet akkoord en 33 % akkoord
Een voldoende breed fietspad aan beide zijden van de weg is beter dan een breed
fietspad aan 1 zijde: 57 % akkoord en 21 % niet akkoord
Er zijn in de gemeente voldoende goede fietsstallingen: 49 % niet akkoord en 23 %
akkoord
Straten die geen doorgangswegen zijn moeten verkeersremmend ingericht worden:
56 % akkoord en 27 % niet akkoord
De gemeente zou meer preventief moeten optreden, meer informeren en
sensibiliseren: 64 % akkoord en 9 % niet akkoord

Hier zien we dat er een discrepantie is tussen wat de mensen als zwakke weggebruiker ervaren en wat ze
er als automobilist zelf willen aan doen.
Veel mensen vinden dat de auto’s te snel rijden en dat er teveel sluipverkeer en teveel vrachtverkeer is.
Er is al bij minder mensen enthousiasme als men meer snelheidscontroles oppert, het verkeersremmend
inrichten van de niet-doorgangswegen vooropstelt en er is zelfs een meerderheid tegen het invoeren van
meer zone 30.
Desondanks blijft de meerderheid van de ondervraagden voor beperkingen van de auto in functie van de
veiligheid.
Dat mensen het onderwerp verkeersveiligheid nauw ter harte staat, wordt ons nog bevestigd door de
respons op de vraag over het belang van de verkeersveiligheid, namelijk 97 %: een cijfer dat boekdelen
spreekt…!
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Deel 2: De resultaten
Prioriteiten
Een andere vraag van de enquête was er één naar een aantal specifieke problemen waar fietser,
voetganger, motorrijder, automobilist of gebruiker van het openbaar vervoer mee geconfronteerd wordt.
Er werd gevraagd de voorgestelde specifieke problemen – een aantal voor de hand liggende problemen te rangschikken in volgorde van belang.
Hierbij moet vermeld worden dat de vraag slechts gedeeltelijk kon beantwoord worden: sommige mensen
rangschikten enkel de items die ze belangrijk vonden, waardoor de leeggelaten items niet meetelden.
Gezien we het hier hebben over prioriteiten, is het van geen tel dat sommige problemen niet werden
aangeduid.
Een beperkt aantal mensen hebben op alle items die ze belangrijk vonden een 1 vermeld.
De antwoorden van deze mensen werden niet weerhouden.
De percentages die in dit onderdeel voorkomen zijn uiteraard lager dan bij de 31 vragen: dit komt doordat
de deelnemers een prioriteitskeuze moesten maken.
Belangrijk is dus te kijken wat de hoogste prioriteit krijgt en vooral wat zoal voorkomt in de top drie per
weggebruiker.
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Fietser
Aan de fietser werden de volgende problemen voorgelegd:







Onvoldoende fietspaden
Het comfort van de fietspaden laat te wensen over
Het onderhoud van de fietspaden (ook in de winter) laat te wensen over
De klassieke kruispunten zijn onveilig
Veilige en comfortabele fietspaden ontbreken
De rotondes zijn onveilig

Wanneer we kijken naar de top drie van wat de mensen hebben aangegeven als nummer één, komt






Onvoldoende fietspaden op 1 = 55 % van de respondenten hebben dit als allereerste
prioritiet aangegeven en 502 mensen hebben op deze vraag geldig geantwoord.
Bij 85 % zit dit probleem in de top drie…
Het comfort van de fietspaden staat op 2: zowat 13 % heeft dit als allereerste prioriteit
opgegeven en 71 % heeft dit probleem in zijn top drie…
Het onderhoud van de fietspaden staat op 3: 13 % van de mensen zien dit probleem als
topprioriteit en bij 58 % maakt het deel uit van de top drie…

Deze vraag kon facultatief worden ingevuld, sommige mensen hebben slechts enkele items gerangschikt,
vast en zeker diegene die ze voor zichzelf relevant vonden.
Wat dus duidelijk in het oog springt is dat veel mensen het item fietspaden een groot probleem vinden: er
moeten absoluut meer en betere fietspaden aangelegd worden…!
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Voetganger
Aan de voetganger werden volgende problemen voorgelegd:








Te hoge snelheid voertuigen
Niet respecteren van de voorrang op de zebrapaden
Comfortabele obstakelvrije brede voetpaden
Ontbrekende voetpaden
Ontbreken van voorzieningen voor mindervaliden
Onderhoud voetpaden (ook in de winter)
Parkerende auto’s op de voetpaden

550 mensen hebben op deze vraag volledig en correct geantwoord:
1.
2.
3.

31 % gaf aan dat het ontbreken van de voetpaden het ergste probleem was: voor 61 % was dit
één van de top drie…
voor 16 % was dat de snelheid van de motorvoertuigen met 40 % voor de top drie…
voor 14 % de smalle of oncomfortabele voetpaden met 47 % in de top drie…

De mensen geven ook hier weer aan dat infrastructuursgebonden problemen als topprioriteit gelden.
Toch opmerkelijk is dat 40 % een mentaliteitsgebonden probleem op nummer 1 zet.
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Automobilist
Aantal geldige antwoorden: 499.
Als problemen voor de automobilist werden 8 mogelijke probleemvelden aangeduid:









Verkeersborden zijn slecht geplaatst
Te veel wisselende snelheidsbeperkingen
De wegen zijn slecht onderhouden
De veiligheid van fietsers op rotondes laat te wensen over
Er zijn te weinig comfortabele parkeerplaatsen
Er zijn onvoldoende bewonersparkeerplaatsen
De voorrang van rechts wordt niet gerespecteerd
De fietsers ontsteken hun lichten onvoldoende

Het antwoord dat door het grootst aantal respondenten op 1 werd gezet was ‘de fietsers ontsteken
onvoldoende hun lichten’ met 21 % nipt gevolgd door ‘de wegen zijn slecht onderhouden’ met 19 % en als
derde ‘teveel wisselende snelheidsbeperkingen’ met 18 %.
Het item over de fietsverlichting werd door 51 % van de respondenten aangeduid in de top 3.
Het wegenonderhoud werd door 50 % in de top 3 gezet.
48 % van de respondenten zette ook wisselende snelheidsbeperkingen bij hun drie belangrijkste
problemen .
Opmerkelijk is dat slechts 1 % van de mensen het onderhoud van de wegen de laagste prioriteit hebben
gegeven.
Bijna 50 % van de mensen die alle items een rangschikking gaven, hebben de parkeerplaats voor
bewoners op de laatste plaats gezet.
Dit was ook het probleem dat het minst in de top 3 voorkwam.
De prioriteiten zullen hier dus van verschillende aard zijn:
a) Sensibilisatie van de fietsers
b) Infrastructuur
c) Coherent beleid inzake snelheidszones
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Gebruiker van het openbaar vervoer
Deze vraag werd beantwoord door slechts 333 mensen hetzij 45 % van onze respondenten, wat niet te
verwonderen is gezien we maar 192 mensen hadden die aangegeven hebben het openbaar vervoer te
gebruiken binnen de gemeente.
50 % van het totaal aantal respondenten gaven aan nooit het openbaar vervoer te gebruiken in de
gemeente.
Als we echter kijken naar de verplaatsingen buiten de gemeente, antwoordt 55 % soms tot altijd het
openbaar vervoer te gebruiken, 23 % gebruikt het nooit.
We zouden kunnen stellen dat er binnen de gemeente een potentieel is van 45 tot 55% van de bevolking
dat kan aangezet worden tot gebruik van het openbaar vervoer ook binnen de gemeente.
Volgende problemen werden aangeboden:







Onvoldoende aanbod en verbindingen
Onvoldoende informatie
De haltes zijn onvoldoende comfortabel
Onvoldoende fietsstallingen bij halte
Onveiligheid ter hoogte van de haltes
Onvoldoende informatie over de wachttijd tot volgende bus/trein

Het aanbod en de verbindingen vormen het grootste probleem: 37 % van de respondenten gaf dit
probleem op als het belangrijkste probleem en 61 % heeft dit in zijn top drie.
17 % van de mensen had het comfort van de haltes aangekaart als grootste probleem.
13 % wil prioritair verandering zien inzake de fietsstallingen aan de bushaltes.
De eerste prioriteit betreft een voorwaarde voor de groep die aangaf het openbaar vervoer te gebruiken
buiten de gemeente maar niet in de gemeente.
De twee andere problemen zijn eerder typische problemen die iemand ervaart die het gewoon is het
openbaar vervoer te gebruiken.
We kunnen hierbij besluiten dat voldoende aanbod en verbindingen noodzakelijk zijn om een groot aantal
mensen aan te trekken om het openbaar vervoer meer te gebruiken en dat de faciliteiten aan de haltes een
voorwaarde zijn om ze ook te behouden.
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Bewoner
519 mensen hebben op deze vraag geantwoord.
De waardering met betrekking tot de ervaren problemen kan wat verschillend zijn naargelang men
vertrekt van het gebruik van een vervoermiddel.
De waardering van de prioriteiten door een bewoner geeft niet alleen een ander beeld op de ervaren
problemen, maar kan ook de relatie leggen naar problemen die men ervaart als gebruiker van een
vervoermiddel.
In deze benadering gaat men verder dan de specifieke verkeersveiligheidsproblemen, maar wordt het
ruimer begrip van leefbaarheid van de buurt of woning vorm gegeven.
De volgende problemen worden ter waardering voorgelegd:







Sluipverkeer
Geluidsoverlast
Parkeerdruk in mijn woonomgeving
Straten zonder voetpaden
Overdreven snelheid
Foutparkeren

Zowel in de eerste , tweede als derde prioriteit wordt ‘overdreven snelheid’ als het belangrijkste probleem
ervaren.
De 3 meest aangegeven belangrijkste problemen zijn:
1.
2.
3.

Overdreven snelheid: 24 % en liefst 65 % had dit punt in zijn top drie…
Sluipverkeer: 19 % met 48 % in zijn top drie…
Straten zonder voetpaden

We zien echter dat de verdeling redelijk uniform is: de 4 andere beweringen hebben ook een percentage
tussen 10 en 13 %.
Toch is er een duidelijke trend dat de parkeerproblemen als minder prioritair worden ervaren.
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Deel 2: De resultaten
De open vraag
In de laatste vraag werd de mensen de mogelijkheid geboden om een concreet probleem aan te kaarten in
Ternat:
‘Als u meteen één probleem op vlak van verkeer en mobiliteit in Groot Ternat zou mogen oplossen, welk zou
dit dan zijn?’
We hebben 591 antwoorden gekregen op deze open vraag.
Om de verwerking wat te vereenvoudigen hebben we trefwoorden gebruikt waarvan we gemerkt hebben
dat ze verschillende keren voorkwamen:
Fietspaden

Voetpaden

Snelheid

Parkeren

Sluikverkeer

Assesteenweg

Gebrek aan controle

Stationsomgeving

Vrachtverkeer

Centrum Ternat

Statiestraat

Schoolomgeving

Openbaar vervoer

Oversteekplaatsen

Bestrating en
materiaalkeuze

Signalisatie

Gevaarlijke
kruispunten en
rotondes

Wagens

Onderhoud
infrastructuur

Fietsstalling

Kinderen en
jongeren

Ouderen

Minder mobielen en
kinderwagen

Andere

Deze databank is een bloemlezing van alle problemen die de mensen ervaren in hun leefomgeving, soms
in eigen straat, maar lang niet altijd.
Het is gedocumenteerd met foto’s die we ter plaatse hebben gemaakt (met dank aan Carlos Maes).
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Fietspaden
Het probleem van de ontbrekende, slecht onderhouden of oncomfortabele fietspaden wordt vaak
aangehaald: 135 keer = 23 % van de respondenten.
Het werd ook soms concreet gesteld in een aantal straten.
Hierna volgt de top vijf:
1.
2.
3.
4.
5.

Fossebaan
Bodegemstraat
Statiestraat
Assesteenweg
Muilemlaan, Bosstraat en Brusselstraat

Voetpaden
123 mensen hetzij 21 % van de respondenten wilden hun ei kwijt omtrent een probleem met voetpaden.
Er werd geklaagd over 37 straten in de gemeente…!
De straten die hier het slechts scoren zijn:
1.
2.
3.

Muilemlaan: het gedeelte tot aan de school
Fossebaan
Statiestraat en Keizerstraat

Snelheid
Er wordt door 74 mensen hetzij 13 % expliciet kenbaar gemaakt dat ze iets willen veranderd zien aan de
snelheid in de gemeente, sommigen vernoemen hierbij een specifieke straat.
28 straten werden genoemd in dit kader.
Bovenaan het lijstje staan Keizerstraat, Assesteenweg, Muilemlaan, Statiestraat, Bodegemstraat en
Brusselstraat.

Sluipverkeer
23 straten worden genoemd in het kader van sluipverkeer.
53 mensen hetzij 9 % vonden dit de absolute prioriteit.
De klachten komen in volgorde vanuit Kattestraat, Fossebaan, Meersstraat, Nattestraat, Terlindestraat en
Doelstraat.

Parkeren
Hier hebben 93 mensen hetzij 16 % er een prioriteit van gemaakt.
Het grootste accent ligt ter hoogte van de Statiestraat, de markt met omgeving en het centrum van
Lombeek.
Er werden 23 straten vernoemd: eerst en vooral Martk en Statiestraat, gevolgd door Kerkstraat en
Borredam.
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Deel 2: De resultaten
Conclusies

Fietsers
Bij de fietsers bestaat een duidelijk onveiligheidsgevoel.
Dit heeft vooral te maken met de afwezigheid, gebrekkigheid en/of ontoegankelijkheid van de
infrastructuur.
Met andere woorden: er zijn te weinig fietspaden, de aanwezige fietspaden zijn vaak van slechte kwaliteit
en bovendien hebben automobilisten niet de reflex om te denken dat ze de situatie voor de fietsers
onveilig maken als ze zich op een fietspad parkeren.
Er wordt hen verweten dat ze geen respect hebben en men vindt dat de gemeente daar iets aan moet
doen.
Veel mensen geven aan dat ze meer de fiets zouden gebruiken indien deze problemen zouden verholpen
worden: veiligheid is dus een noodzakelijke voorwaarde.
Men ziet de fiets bovendien ook als een oplossing voor de parkeerproblemen.
Er is een zeer expliciete wens naar fietspaden om de verschillende deelkernen te verbinden.
Als er fietspaden worden aangelegd moeten deze comfortabel en veilig zijn: een meerderheid geeft aan
een dubbelzijdig fietspad te verkiezen boven een tweerichtingsfietspad.
Het is ons duidelijk dat het belang hiervan bij het brede publiek afhangt van de ervaring met de
problemen die zo’n fietspad met zich meebrengt.
Op dit ogenblik wordt veel geklaagd over de staat van de fietspaden: de fietspaden zijn slecht
onderhouden.
De respondenten vinden dat de gemeente een beleid van aanzetten tot fietsgebruik moet voeren.
Daarover bestaat een grote eensgezindheid.

Voetgangers
Ook de problemen die voetgangers ervaren zijn voor het grootste deel gebonden aan de infrastructuur.
Er bestaat een groot probleem voor zowel de jonge als de oudste minder mobielen: wie zich met buggy of
rolstoel verplaatst heeft in Ternat de grootste moeilijkheden en bevindt zich vaak in gevaarlijke situaties.
Voorbeeld: welke rolstoelgebruiker bereikt veilig het hellend vlak aan de deur van het gemeentehuis
nadat hij zijn tocht thuis met zijn rolstoel is begonnen…?
Er wordt geklaagd over het onderhoud van de voetpaden en het ontbreken van goede verharde voetpaden
en over het parkeren op de voetpaden.

Rapport Enquête Verkeersplatform Ternat

Blz. 25

Snelheid
Als bewoner wordt er veel geklaagd over overdreven snelheid bij automobilisten.
Een meerderheid staat achter snelheidscontroles en wenst er ook meer.
Er bestaat echter een deel van de respondenten die vindt dat er te snel wordt gereden, maar die geen
controles wensen.
Er bestaat verdeeldheid over het feit of het straatbeeld duidelijk genoeg is wat betreft de toegelaten
snelheid.
Een minderheid is te vinden voor meer 30 km zones.
Een meerderheid vindt dan weer dat wegen verkeersremmend moeten ingericht worden.
Er is dus een duidelijk signaal aangaande de klacht over de snelheid.
Een oplossing wordt minder duidelijk aangegeven.

Weginfrastructuur
De weginfrastructuur in Ternat wordt overwegend negatief beoordeeld.
Er wordt in grote mate geklaagd over gevaarlijke kruispunten.
Hier worden in de open vraag enkele voorbeelden vernoemd.
Mensen willen dat het verkeer aan banden wordt gelegd in de woonzones door de infrastructuur aan te
passen.
Er wordt eveneens geklaagd over teveel wisselende snelheidsbeperkingen, dit vormt over het algemeen
inderdaad een probleem in de mate dat het straatbeeld niet op een natuurlijke manier uitnodigt om zijn
snelheid aan te passen.
Er ontbreken ook op veel plaatsen veilige oversteekplaatsen of zebrapaden.

Verkeersveiligheid
Bij de uitspraken die verbonden kunnen worden aan verkeersveiligheid ziet men in eerste instantie de
meest opvallende uiting van de enquête: bijna iedereen vindt verkeersveiligheid zeer belangrijk!
Er valt op dat er een algemeen onveiligheidsgevoel is bij alle zwakke weggebruikers, zoals reeds gezegd
hoofdzakelijk te wijten aan de gebrekkige infrastructuur.
Veel mensen klagen over teveel zwaar verkeer, gevaarlijke kruispunten, het ongedisciplineerd gedrag van
de weggebruikers, de overdreven snelheid en het sluipverkeer.
Repressieve maatregelen of beperkende maatregelen voor auto’s worden door een kleine meerderheid
gedragen, in sommige gevallen is er zelfs geen meerderheid voor te vinden zoals voor het invoeren van
meer 30 km zones.
Hier valt een discrepantie op tussen de klachten die men heeft over (andere) automobilisten en het
aanvaarden van beperkingen als automobilist.
Als bewoner vindt men sluipverkeer en hoge snelheid een probleem, maar als automobilist wil men
ongehinderd en snel kunnen voorbijrijden in andermans straat…

Topproblemen
Het derde deel van de enquête focuste op de prioriteiten van de verschillende vervoermiddelen.
Telkens diende de respondent de problemen te rangschikken in volgorde van belang.
De topprioriteit voor de respondent als fietser was duidelijk het tekort aan fietspaden.
Dit werd gevolgd door het comfort van de fietspaden en het onderhoud van de fietspaden.
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Wanneer we kijken naar de problemen van de voetgangers zien we dat ook hier het meest aangehaalde en
belangrijkste probleem het ontbreken van voetpaden is.
Op 2 en 3 stonden de overdreven snelheid van de motorvoertuigen en de smalle of oncomfortabele
voetpaden.
Automobilisten hebben als belangrijkste probleem de slecht onderhouden wegen aangegeven.
Nadien volgt zeer nipt de fietsers die hun lichten onvoldoende ontsteken en de wisselende
snelheidsbeperkingen.
Voor het onderdeel openbaar vervoer viel op dat meer dan de helft van de mensen die de enquête hebben
ingevuld, niet geantwoord hebben op deze vraag.
333 mensen hebben op de vraag geantwoord.
403 mensen gaven aan soms tot altijd het openbaar vervoer te gebruiken buiten de gemeente, slechts 190
mensen gaven hetzelfde aan binnen de gemeente.
We kunnen de reden voor dit verschil misschien vinden in de problemen die mensen aangeven wat betreft
dit vervoermiddel.
Het grootste probleem is het aanbod en de verbindingen.
Nadien volgen het comfort van de haltes en de fietsstallingen aan de haltes.
Het probleem van het aanbod heeft te maken met het feit dat het openbaar vervoer eerder gericht is op
verplaatsingen naar buiten de gemeente.
Bewoners hebben het meest problemen met overdreven snelheid van de motorvoertuigen, gevolgd door
het sluipverkeer en het ontbreken van voetpaden in sommige straten.
Dit laatste is toch opmerkelijk: dit geeft duidelijk aan dat automobilisten zich ook bewust zijn van het
gevaar dat ze kunnen betekenen voor de voetgangers en dat ze een verandering willen zien wat dat
betreft ook al is dat strikt genomen geen probleem voor hen.

Wat nu…?
Deze enquête geeft een goed beeld hoe de verkeersveiligheid door de gezinnen wordt ervaren.
Niet alleen legt de enquête bloot wat het probleem is, maar ze geeft ook welke punten (oplossing) in het
beleid moet worden bijgestuurd.
Uit deze enquête blijkt dat op het vlak van de fietsers en de voetgangers een grote ommekeer in het beleid
nodig is.
Vooral fietsers en voetgangers geven aan dat hun veiligheid en veiligheidsgevoel moet verbeterd worden.
Vaak gaat het om essentiële punten om de veiligheid te verzekeren: begaanbare obstakelvrije voetpaden,
maar evenzeer voldoende veilige fietspaden.
Op deze wijze wordt gefocust op de meest essentiële eisen op het vlak van infrastructuur voor fietser en
voetganger.
Andere aspecten die even belangrijk zijn zoals veiligheid op kruispunten en rotondes worden daardoor op
de tweede plaats gezet maar dienen in een doordacht verkeersveiligheidsplan meegenomen te worden.
Mensen vragen respect in het verkeer: in straten met voldoende ruimte moet iedereen een veilige en
volwaardige plaats krijgen.
Waar er minder ruimte is, moet de plaats op een respectvolle manier gedeeld worden met een veilige
infrastructuur die ook duidelijk is.
Respect moet van iedereen komen: fietsers moeten zichtbaar zijn en zich aan de verkeersregels houden
zoals hun licht aansteken als het donker is.
Dit veronderstelt ook een omgeving die aangepast is aan hun noden.
Auto’s moeten zich aan de snelheidsbeperkingen houden en rekening houden met de zwakke
weggebruikers.
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Deel 3: Prioriteiten en
Aanbevelingen

De resultaten van de enquête leren ons waar de burgers écht van wakker liggen.
De bevolking verwacht dat dringend werk gemaakt wordt van juiste oplossingen en van een doordachte
visie rond verkeer en mobiliteit.
De resultaten zijn niet alleen representatief maar ook duidelijk.
Vaststellingen worden dan ook prioriteiten en prioriteiten worden niet mis te verstane aanbevelingen.

Tien vaststellingen, tien prioriteiten
Als we alle elementen op een rijtje zetten en nagaan wat de hoogste scores oplevert, dan kunnen we tien
prioriteiten formuleren:
1.

Een grote meerderheid verplaatst zich (vrij) regelmatig of occasioneel te voet of met de fiets.
Niettemin wordt de auto te gemakkelijk benut om korte afstanden af te leggen: afstanden die zeer
beperkt zijn en perfect te voet of met de fiets kunnen afgelegd worden.

2.

De zwakke weggebruiker voelt zich in Ternat niet veilig…
De redenen daartoe zijn verschillend.
Ook de correcte inschatting van de veiligheid door de verschillende weggebruikers is een probleem.

3.

Er zijn veel te weinig fietspaden en fietsverbindingen.
Bovendien worden ze slecht onderhouden….
Een uitgebreid netwerk van fietswegen moet zorgen voor een vlotte bereikbaarheid tussen de
verschillende woonkernen.

4.

Ook de voetpaden halen een zeer slechte score.
Er is vaak geen of te weinig doorgang en de bestaande voetpaden worden bovendien slecht
onderhouden…
De slechte staat van of het gebrek aan voetpaden bepaalt mee de kwaliteit van de openbare ruimte.

5.

Het foutief parkeren in het algemeen, maar vooral het foutief parkeren van auto’s en vrachtwagens op
voetpaden en fietspaden vormt voor heel veel mensen een bron van grote ergernis…
Het is bovendien een gebrek aan respect voor de voetgangers en fietsers.

6.

Praktisch alle weggebruikers vinden dat er veel meer moet geïnvesteerd worden in sensibilisering
van zowel gebruiker als beleid.
Een gedragswijziging op alle niveaus is onontbeerlijk.
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7.

Het verkeersreglement moet meer en strenger nageleefd worden…
De snelheid is een probleem voor zowat elke weggebruiker: tijd dus om na een preventieve aanpak
over te gaan naar een duidelijk goed gestructureerd actieplan.

8.

Er moeten veel meer veilige oversteekplaatsen en zebrapaden komen…
Deze moeten zodanig uitgerust zijn dat de zwakke weggebruiker en ook de minder mobiele
weggebruiker er prioritair aan bod komt.
Er zijn ook nog teveel gevaarlijke kruispunten en rotondes…
Tijd dus om de knelpunten verder te inventariseren en één voor één te verbeteren.
Met bijhorend plan van aanpak zowel op korte als op middellange termijn.

9.

Het openbaar vervoer moet vlotter georganiseerd worden: het aanbod en de verbindingen zijn
onvoldoende.
Bovendien moet een goede randinfrastructuur voorzien worden met voldoende en degelijke
bushokjes en evenzeer kwalitatieve fietsstallingen.

10. Ternat heeft zwaar te lijden onder het sluipverkeer en het zwaar verkeer.
De ochtend- en avondspits zorgt in Ternat voor heel wat problemen met overbelaste wegen.
Het centrum en de deelkernen worden daardoor extra belast op een moment dat de zwakke
weggebruiker waaronder de schoolgaande jeugd zich aldaar verplaatst.
Ook het doorgaand verkeer en een ontbrekend circulatieplan zijn oorzaken van een sterk
onveiligheidsgevoel.
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Een aantal verwante thema’s
Doorheen de enquête blijkt dat ook bepaalde thema’s moeten meegenomen worden in de verdere
verwerking tot een concreet stappenplan.
1.

Winterplan
Winterse toestanden zorgen in de regio voor heel wat problemen in het verkeer en Ternat blijkt daar
allerminst een uitzondering op te zijn.
Een degelijk draaiboek in overleg en in samenwerking met zoveel mogelijk actoren, een
weloverwogen aankoop van geschikt materiaal en het oordeelkundig inzetten er van, samen met een
aangepaste aanpak naar de verschillende doelgroepen is meer dan een noodzaak.
Een goed functionerend winterplan is een samengaan van vele partners: politie, b-Post, thuiszorg,
gemeentebestuur, OCMW, technische dienst, bezorgde burgers en dergelijke…

2.

Fietsinfrastructuur en voetgangersvoorzieningen
Behalve het ontbreken van voldoende en goed onderhouden veilige voetpaden en fietspaden is ook de
uitrusting ervan een zaak waar veel te weinig aandacht aan gegeven wordt, laat staan in geïnvesteerd
wordt.
De zwakke weggebruiker vraagt terecht veel meer kwalitatieve fietsstallingen, veilige
oversteekplaatsen, een juiste materiaalkeuze voor de ondergrond, een doorlopend parcours ipv. een
constant niveauverschil, degelijke bushokjes en dergelijke.
Ook het leefbaar en aangenaam vertoeven in het dorp in een gezellige omgeving met aangepaste
accommodatie zoals rustbanken is een noodzakelijk beleidspunt.
Er moet ook voldoende aandacht zijn voor een kwaliteitsvolle inrichting van de publieke ruimte.
Veilig en degelijk kan samengaan met mooi en gezellig…

3.

Toegankelijkheid
De enquête bevestigt wat reeds vermeld stond in de inleiding: de toegankelijkheid in het algemeen
krijgt veel te weinig aandacht.
De minder mobiele weggebruiker moet zich in de dorpskern onbeperkt kunnen verplaatsen, het
parkeerbeleid moet aangepast zijn, de openbare gebouwen, scholen en bedrijven moeten allemaal
voldoen aan belangrijke normen inzake toegankelijkheid en een doorlopend drempelloos netwerk
van wegen moet zorgen voor een ongehinderd parcours.
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Een aantal vertrekprincipes
1.

Het Stop-principe
Het Stop-principe is ondertussen een algemeen aanvaard basisprincipe om te komen tot een
duurzaam, beheersgericht en geïntegreerd beleid inzake verkeer en mobiliteit.
Het Stop-principe staat voor een juiste keuze inzake prioritaire behandeling: eerst de Stappers (de
voetgangers), dan de Trappers (de fietsers), dan het Openbaar vervoer en dan pas de Personenwagen.
Het Stop-principe moet zorgen voor een juiste aanleg van weginfrastructuur, voor een doorgedreven
sensibilisatie via gepaste maatregelen, voor een betere doorstroming van het verkeer en voor een
vermindering van conflicten tussen de verschillende weggebruikers.
Het Stop-principe moet ook geïntegreerd worden in de daadwerkelijke realisatie op het terrein zoals
bij wijze van voorbeeld: heraanleg van dorpscentra, inrichting van kruispunten en knelpunten,
circulatieplan…

2.

Veiligheid is een zaak van en voor alle weggebruikers
Zich engageren in het verkeersveiligheidsbeleid is ook kiezen voor de veiligheid van de zwakke
weggebruiker.
De voetgangers en de fietsers, de senioren en de andersvaliden… zijn groepen uit de bevolking die
extra aandacht en extra maatregelen vragen.
Van de automobilist wordt verwacht dat hij oog heeft voor deze zwakke weggebruiker en dat hij
daartoe inspanningen levert.
Zoals extra aandacht bij het naderen en oversteken van kruispunten, het stoppen voor een zebrapad,
het niet parkeren op een voetpad of fietspad, het respecteren van de snelheden…
Omgekeerd dient ook de zwakkere weggebruiker aandacht en begrip te hebben voor automobilisten
en vrachtwagenchauffeurs: de problematiek van de dodehoek, het gebruik van de fietsverlichting en
de zichtbaarheid van fietsers en voetgangers in het verkeer zijn daar voorbeelden van.
Verkeersveiligheid begint daar waar je de aandacht niet alleen voor jezelf opeist maar ook ruimte
biedt aan de andere weggebruikers.
De straat is er immers voor iedereen…

3.

Eenvormigheid in denken en doen
Eén van de vele terugkerende problemen in vele gemeenten en ook in Ternat is de eenvormigheid in
de wijze waarop men maatregelen uitdenkt en uitwerkt inzake verkeer.
Men dient weloverwogen keuzes te maken en er voor te zorgen dat deze dan ook consequent
toegepast worden.
En dat is zeer uiteenlopend en dus allesomvattend: van de ondergrond en inrichting van voetpaden en
fietspaden tot een duidelijke snelheidszonering, van het instellen van voorrangswegen tot de
uitwerking van zone 30, van het uitdenken van een poorteffect bij het binnenkomen en verlaten van
de deelkernen tot het parkeerbeleid.
De herkenbaarheid in het verkeer is al te vaak onderschat.
Elke deelnemer in het verkeer vraagt om logische en goed georganiseerde maatregelen: pas dan kan
men van iedereen verwachten dat hij zich ook correct en zelfbewust gedraagt.

4.

Een beleid met gevoel voor inspraak en overleg
De techniek van het verkeersplatform is bovendien een teken van werkelijke democratie.
Via het platform heeft elke burger, elke school, elke vereniging, elke instantie de kans deel te nemen
aan de realisatie van een aantal beleidsdomeinen.
Ondanks de gezamenlijke opbouw blijft echter de bevoegdheid tot beslissing bij de respectievelijke
overheid.
Het platform zorgt ook voor de noodzakelijke terugkoppeling naar de verschillende partners en voor
de latere aandacht tot opvolging.
Van de politieke instanties vraagt deze manier van werken een verregaande vorm van inspraak en de
praktijk leert dat vele beleidsmensen het daar moeilijk mee hebben…
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De praktijk leert echter ook dat we via de platformwerking vaak komen tot sterk onderbouwde
maatregelen en dat de beleidsmensen die daaraan ten volle meewerken een efficiënt beleid kunnen
presenteren en de werking en het resultaat ervaren als een win-winsituatie.
Niet voor niets werd de platformwerking door het Leuvense universitair onderzoekscentrum Hiva
geprezen als het meest vernieuwend maatschappelijk opbouwproject in Vlaanderen.
5.

Een andere mentaliteit
Iedereen is het erover eens dat een drastische wijziging in ons verkeersgedrag noodzakelijk is.
De verkeersveiligheid (of beter verkeersonveiligheid…) blijft voor de bevolking in bijna alle
bevragingen de topprioriteit.
Een drastische wijziging in de verkeerscijfers zal er echter niet komen als we alleen rekenen op de
maatregelen van de overheid en van de lokale politie.
In de eerste plaats zal iedereen zich een consequente houding moeten aannemen: al teveel wordt van
de ander verwacht dat zij of hij het anders aanpakt…
Daarom besteden de platformwerking en alle partners in hun bijhorende activiteiten en projecten
permanent de aandacht op de eigen inbreng naar een wijzigend gedrag.
Een veiliger verkeer is in de eerste plaats een kwestie van een andere mentaliteit…
En deze andere mentaliteit begint in de eerste plaats bij ieder van ons…
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Tien Aanbevelingen
1.

Er moet nu werk gemaakt worden van nieuwe fiets- en voetpaden over heel de gemeente.
Enkel op die manier zullen de mensen met plezier hun wagen laten staan en zal de gemeente
leefbaarder en aangenamer worden.
De openbare ruimte veilig en aangenaam maken zal ervoor zorgen dat het weer een plaats wordt
waar iedereen elkaar kan ontmoeten.
De aanleg dient op een eenvormige wijze te gebeuren conform de bepalingen van het
Fietsvademecum en het Vademecum voor Voetgangersvoorzieningen.
Er dient een actieplan opgesteld te worden aangaande het onderhoud van fiets- en voetpaden.
Fietspaden op rotondes en kruispunten moeten duidelijker aangeduid zijn en we pleiten voor het
toepassen van het voorstel om fietsers toe te laten rechts af te slaan als ze geen verkeer moeten
kruisen.
Bij werkzaamheden door de nutsbedrijven dient een eenvormig en kwalitatief herstellingssysteem
toegepast te worden naar het voorbeeld van de gemeente Zemst en de stad Leuven.
Daarbij moet er ook meer aandacht zijn voor de inrichting van de weg zoals bijvoorbeeld het
aanbrengen van correcte, voldoende en duidelijke signalisatie.
Enkele concrete aanbevelingen:




Het verbinden van de verschillende dorpskernen via goede veilige fietspaden: de gemeente
zou dit al op zijn verlanglijstje hebben geplaatst, maar hierover werd tot heden nog niet
verder overlegd of enige uiteenzetting gegeven.
Dit wordt dus een belangrijke prioriteit…!
Kernverbindingen zijn echter niet de enige noodzakelijke ingrepen.
De grotere wegen, waarlangs naar Vlaamse gewoonte lintbebouwing heeft plaatsgevonden en
die zeer druk gebruikt worden, zijn vaak niet voorzien van fiets- noch voetpaden.
In de enquête zijn niet toevallig deze wegen het meest frequent vernoemd in dit kader:
Fossebaan, Bodegemstraat, Bosstraat, Brusselstraat, Sluisvijverstraat, Langestraat,
Assesteenweg maar ook de Statiestraat.
Deze laatste zou als meest centrale straat in de gemeente (verbinding tussen markt, scholen
en station) bij uitstek moeten beschikken over een degelijk fiets- en voetpad…!
Om het algemeen te stellen: de straten voor doorgaand verkeer moeten beschikken over een
veilig apart fiets- en voetpad en de straten voor lokaal verkeer moeten zo ingericht worden
dat sluipverkeer tot een minimum wordt beperkt en op een manier waarop het duidelijk is
dat de weg met zwakke weggebruikers moet gedeeld worden met ondermeer
snelheidsremmende maatregelen.

2.

Er dient een netwerk uitgebouwd te worden van fietspaden en voetpaden tussen de verschillende
deelkernen.
Deze verbindingswegen moeten veilig ingericht worden en missing links dienen gerealiseerd te
worden.
Uiteindelijk dient men te komen tot een omvangrijk lokaal netwerk van degelijke en waardevolle
fiets- en voetwegen.
Het bestaande concept van Trage Wegen dient geactualiseerd te worden.

3.

Wij pleiten voor de invoering van een zonering 30-50-70 en voor aangepaste en homogene
snelheidszones.
Duidelijke wegmarkeringen, extra informatie langs de weg en een juiste keuze van weginrichting
moeten de weggebruiker helpen bij het aanvoelen en het naleven van een correcte snelheid.

4.

Het beleid moet meer middelen inzetten en acties voeren om iedereen te overtuigen tot een ander
verkeersgedrag.
Er moet veel meer geïnvesteerd worden in voortdurende sensibilisering en in permanente
verkeersopvoeding op school.
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Ook het voorbeeldgedrag van de overheid is een minimumvereiste: het stimuleren van het
fietsgebruik voor eigen personeel en het gebruik van bedrijfsfietsen voor korte verplaatsingen zijn
daar voorbeelden van.
Volgens een grote meerderheid van onze respondenten is er een duidelijke taak voor de gemeente
weggelegd om de mensen aan te zetten om meer de fiets te gebruiken.
5.

Ternat is een gemeente welke aan een afrit van de E40 ligt: dat heeft een aantal implicaties en een
aantal voor- en nadelen.
Het voordeel is duidelijk: het zorgt ervoor dat we ons snel kunnen begeven naar een ver afgelegen
plaats.
Als nadelen zien we echter:






Het draineren van het verkeer vanuit de hele streek, ook van gemeenten waar eveneens een
afrit is: mensen klagen dan ook over het sluipverkeer.
Zwaar verkeer omwille van de vrachtwagens en transportfirma’s die het inderdaad
interessant vinden om dichtbij een afrit gelegen te zijn.
De inwoners ervaren dit als overlast als die vrachtwagens dan ook rijden en parkeren in de
straten waar ze niet horen te zijn.
De gemeente is in twee gesneden door een gevaarlijke verzadigde ader: veel mensen klagen
voornamelijk in de open vraag over de gevaarlijke toegeslibte Assesteenweg.

Het verkeersplatform ziet uiteraard in dat de afrit een zege voor de gemeentelijke werkgelegenheid is,
maar het is een vloek voor de mobiliteit en de leefbaarheid.
We pleiten ervoor om een consequent beleid te voeren ivm ruimtelijke ordening wat organisatie van
industrieterreinen betreft.
Zwaar verkeer hoort buiten de gemeentelijke kern: er dient een studie te gebeuren om na te gaan in
welke mate er geschikte zones mogelijk zijn voor de (her)lokalisatie van industrieterreinen gekoppeld
aan een juiste ligging aan de E40 met tevens een geschikte op- en afrit.
Afspraken met de omliggende gemeenten ivm sluipverkeer zoals de schepen van mobiliteit wenst te
maken zijn een goede zaak.
Het oplijsten van de probleemstraten en het organiseren van ontradende maatregelen waardoor
binnendoor rijden geen tijdswinst oplevert zouden moeten ondernomen worden.
6.

Een vlotte toegankelijkheid is een basisrecht voor iedereen.
Anders valide en minder mobiele weggebruikers hebben het recht te beschikken over een
weginfrastructuur waarbij ze zich kunnen verplaatsten in voldoende veilige omstandigheden.
Ook de toegang tot openbare gebouwen en publieke ruimtes dient vlot te verlopen.
De aanpak van dit probleem dient vervat te worden in een concreet stappenplan conform het
Handboek Toegankelijkheid Openbare Gebouwen.
De drempelloze aanleg van deelcentra, kruispunten en rotondes is meer dan noodzakelijk.

7.

Het mobiliteitsplan dient dringend geactualiseerd te worden: er moet snel werk gemaakt worden van
de sneltoets.
Daarbij is de medewerking en de inspraak van de bevolking en het middenveld onontbeerlijk.
Bovendien is de uitvoering van de sneltoets een noodzakelijke voorwaarde tot het bekomen van
subsidies voor het realiseren van nieuwe projecten.
Wij pleiten na een evaluatie van het huidige mobiliteitsplan voor een verbreding en verdieping van
het plan, waarbij volgens een onderling overeengekomen planning en een duidelijke timing
verschillende deelthema’s worden aangepakt en uitgewerkt.
Dit alles moet gepaard gaan met een investeringsplan.
Men moet goed beseffen dat een mobiliteitsplan dat niet gekenmerkt is door een groot draagvlak geen
kans op slagen heeft.
De communicatie en de wisselwerking met de bevolking en dus ook met het verkeersplatform is dan
ook een rode draad in het hele verhaal.
Het systeem van hoorzittingen die door de huidige schepen van mobiliteit werd ingevoerd is een
goede zaak, maar heeft enkel voldoende waarde als deze plaatsvinden in een fase waar er nog ruimte
is voor voldoende aanpassing van de plannen.
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8.

De handhaving van de verkeersveiligheid is een cruciaal thema voor alle weggebruikers en dus moet
er veel meer werk gemaakt worden van verkeerscontrole.
De politie heeft een actieve en essentiële taak in het verkeersveiligheidsbeleid.
De uitbouw van een verkeerszuil binnen de politiestructuur als zevende functionaliteit is meer dan
een noodzaak om te komen tot een goed georganiseerde en doordachte aanpak rond verkeer en
mobiliteit.
Behalve het repressief optreden heeft de politie ook een preventieve taak en dit in samenwerking met
andere partners.

9.

De kwaliteitsvolle inrichting van de publieke ruimte moet veel meer aandacht krijgen.
Hierbij kan verwezen worden naar de basisnota van het Steunpunt Straten rond dit thema.
Het is maar in de mate dat dorpspleintjes, straten en buurten gezellig en mooi, functioneel en veilig
worden ingericht dat er meer aandacht zal zijn voor de zwakke weggebruiker en voor de veiligheid in
het algemeen.
Inrichting en veiligheid vormen een totaalconcept.

10. Inspraak en overleg zijn essentieel om de negen voorgaande punten te realiseren.
De ervaring leert dat alleen gemeenten met een hoge investering aan inspraak en participatie sterke
resultaten kunnen afleveren.
Dit kan alleen in een proces van voortdurende wisselwerking.
Het verkeersplatform is een open structuur die steeds streeft naar een breed draagvlak, die informatie
en communicatie coördineert naar alle actoren en geïnteresseerden op het vlak van verkeer en
mobiliteit en die via de Koepel van Verkeersplatforms beschikt over een belangrijke expertise.
Wij vragen aan het gemeentebestuur een duidelijke engagementsverklaring wat betreft de concrete
samenwerking met het verkeersplatform.
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Een aantal concrete voorbeelden
Bij wijze van voorbeeld willen we hierna een aantal mogelijkheden opsommen of situaties vermelden
waarin heel concreet een andere aanpak kan gerealiseerd worden.
Deze lijst bevat slechts voorbeelden en is dus allerminst compleet.
Wij hebben ons hiervoor gebaseerd op de vrije meldingen en bemerkingen uit de enquête, alsook op
inspirerende voorbeelden uit andere verkeersplatforms en dus uit projecten die in andere gemeenten wél
gerealiseerd worden.
Rond een doorgedreven sensibilisering:
We zijn er van overtuigd dat we veel meer sensibiliseringsacties zullen moeten uitvoeren en blijven
herhalen om te komen tot een gewijzigde mentaliteit in het verkeer.
Het beleid zal daarbij zelf een voorbeeld moeten stellen door het nemen van een reeks interne
maatregelen, zoals de aankoop van bedrijfsfietsen voor verplaatsingen van het eigen personeel binnen
Ternat, het stimuleren van het gebruik van openbaar vervoer bij externe verplaatsingen en het voorzien
van kwalitatieve fietsstallingen.
Maar ook de politici zelf dienen een voorbeeldgedrag te tonen omtrent een bewuste verplaatsingskeuze.
Naar de bevolking dient er zich een permanent kader van sensibilisering te ontwikkelen: de acties van de
Koepel van Verkeersplatforms zijn daartoe uiterst geschikt.
Voorbeelden daarvan zijn de actie “Zien en gezien worden…” met de deelactie “Heb jij een oogje op mij…?”
en de actie “Waar trek je de lijn…?”.
Maar ook andere acties zoals de recentelijke actie van 11.11.11 “Weer een auto minder…” verdienen veel
meer aandacht.
Medewerking van politie en gemeente is een must…!
Rond een efficiënte aanpak van fietspaden en voetpaden:
Het feit dat er veel te weinig fietspaden en voetpaden zijn en dat daar waar ze wél bestaan ze niet of slecht
onderhouden worden, niet obstakelvrij zijn of slecht heraangelegd worden na werken, is voor vele
burgers één van de topprioriteiten…!
Onbegrijpelijk dat gemeenten daar niet meer in investeren…
Voor Ternat zijn er nochtans voorbeelden genoeg wat betreft de fietspaden.
De gemeente heeft ook te kampen met slechte voetpaden.
Bovendien zijn er teveel straten zonder voetpad of zijn de voetpaden slecht aangelegd.
Fietssuggestiestroken en dubbelrichtingsfietspaden bieden onvoldoende kwaliteit en waarborg tot
veiligheid en dienen zoveel mogelijk vermeden te worden.
Er moet zoveel mogelijk nagegaan worden waar fietsopstelstroken kunnen aangelegd worden zodat
fietsers op een veilige manier de bestaande knelpunten kunnen oversteken.
Wij pleiten ook duidelijk op korte termijn voor de aanleg van een doorlopend fietspad naast de spoorweg
van Denderleeuw tot Brussel, naar het voorbeeld van de Omaroute in Opwijk, Merchtem en Asse.
Gezien Ternat op fietsafstand van werkbestemming Brussel gelegen is zou er ook werk moeten gemaakt
worden van goede fietspaden die als pendelroutes kunnen gebruikt worden.
De Brusselstraat en de Bodegemstraat zijn daar twee goede voorbeelden van.
Tenslotte verwachten we veel van de Trage Wegen: een inventarisatie van het volledige grondgebied van
Ternat, het herstel van afgesloten wegen, het uitbouwen van de missing links en het bekendmaken aan de
bevolking via een aangepaste wegenkaart.
Rond een kwalitatieve invulling van de publieke ruimte:
Naast de fietspaden en voetpaden hecht de gewone burger heel veel belang aan een kwalitatieve invulling
van de openbare ruimte.
En dan gaat het niet alleen over netheid en groen, over speelruimte en pleintjes.
Buurten moeten weer gezellig ingericht worden en bron zijn van sociale cohesie zodat ze weer
ontmoetingsplaatsen worden, toegangswegen moeten eindelijk veilig en aantrekkelijk aangelegd worden
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voor de zwakke weggebruiker en het dorp moet getuigen van een geïntegreerde visie op wonen en
verkeer.
Dit moet vertaald worden in een hele reeks tools zoals bij wijze van voorbeeld: een juiste keuze van
aangepast straatmeubilair of materiaalkeuze, een oordeelkundige verlichting van de wegen en de open
ruimte, een eigen aangepaste aanpak en inrichting van winkelomgevingen, een drempelloze doorgang
voor anders validen en minder mobiele weggebruikers, het oordeelkundig gebruik van parkeerplaatsen
met aandacht voor meer ruimte voor de zwakke weggebruiker…
Voor alle deelkernen vragen we een Masterplan rond de kwalitatieve invulling van de openbare ruimte.
De herwaardering van de stationsomgeving en van het Martkplein zijn duidelijke en dringende
prioriteiten.
De veiligheid om en rond de wekelijkse markt kan sterk verbeterd worden op korte termijn.
Rond een betere verkeerscirculatie:
We moeten maximale inspanningen doen om het verkeer vlotter en logischer te laten doorstromen.
Daartoe dienen de nodige verkeerstellingen georganiseerd te worden zodat we met zekerheid zicht
krijgen op de verschillende verkeersstromen.
Het sluipverkeer dient in kaart gebracht te worden zodat gepaste maatregelen kunnen genomen worden
om dit tegen te gaan.
Er moet nagedacht worden over het geleidingssysteem voor het structureren van het verkeer…
Een zonering 30-50-70 met een logische indeling van zones: deze indeling wordt via een wegenkaart aan
de bevolking rondgedeeld.
Bij het binnenkomen van de verschillende deelkernen moet een poorteffect gecreëerd worden.
Er dient een globaal circulatieplan opgesteld te worden.
Er moet meer geïnvesteerd worden in veilige schoolomgevingen en schoolroutes en in het verhogen van
het aantal gemachtigde opzichters.
Het openbaar vervoer moet prioritaire aandacht krijgen: dit betekent ondermeer veilige bushaltes,
degelijke en voldoende bushokjes, kwalitatieve fietsstallingen…
Er dient een winterplan opgemaakt te worden waarbij al naargelang het niveau van winterse
omstandigheden een gefaseerd actieplan in werking treedt en waarbij samengewerkt wordt met bezorgde
burgers en diverse instanties.
Via verkeerstellingen dient de actuele verkeerssituatie beter in kaart gebracht te worden wat betreft
snelheid, doorgaand verkeer, sluipverkeer en zwaar verkeer, waarna gepaste maatregelen kunnen
getroffen worden.
Bij welbepaalde evenementen dient een algemene leidraad gevolgd te worden zodat de verkeersveiligheid
kan gegarandeerd worden: aan de organisatoren dienen minimale eisen opgelegd te worden om te zorgen
voor een vlotte verkeerscirculatie en het stimuleren van alternatieve vervoersvormen.
Smalle spoorwegovergangen vormen een bron van ergernis en dienen dan ook systematisch aangepakt te
worden.
Rond preventie en handhaving:
Er dient een duidelijk plan opgemaakt te worden rond preventie en handhaving in het verkeer: het
jaarlijks actieplan van de politie moet voldoende controles bevatten omtrent snelheid, alcohol en drugs,
gordeldracht, mobiel bellen, foutief parkeren…
Via digitale borden langs de weg kunnen sensibiliseringsacties of metingen opgezet worden rond deze
punten.
Daarbij is een goede communicatie nodig waarbij acties en controles ook tijdig worden aangekondigd.
Politie, gemeentepersoneel en politici hebben ook hier een voorbeeldfunctie inzake eigen gedrag en
consequente beleidsaanpak.
De burger moet alleszins terug een veilig gevoel krijgen…
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Rond beleid en visie
Het mobiliteitsplan moet zo snel mogelijk geactualiseerd en uitgevoerd worden en dit zoals de wetgeving
het voorziet in overleg met de lokale invalshoeken.
De mobiliteitsdeskundige moet zorgen voor de nodige professionele ondersteuning en in overleg met alle
invalshoeken werken aan de uitbouw van een globale visie.
Sint-Katherina-Lombeek en Wambeek moeten wat betreft verkeer en mobiliteit evenveel aan bod komen
als het centrum van Ternat.
De gemeente kan verordeningen opstellen met maatregelen die dienen nageleefd te worden bij
nieuwbouw van meergezinswoningen, verkavelingen, winkelruimtes…
Het betreft zowel het voorzien van ondergrondse of bovengrondse parkeerplaatsen als het plaatsen van
fietsstallingen als het behoud van Trage Wegen als het voorzien van de nodige ontsluitingen inzake
verkeer.
De lopende en nieuwe Ruimtelijke Uitvoeringsplannen en Bijzondere Plannen van Aanleg dienen telkens
het thema verkeer en mobiliteit te toetsen aan de hoger vermelde principes en voorstellen.
In alle voorgaande punten vormt communicatie met de verschillende invalshoeken en met de bevolking
een rode draad om te komen tot een succesvol verhaal…
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Tijd voor actie…
Als er één ding duidelijk is na deze enquête en na dit rapport dan is alvast dit: de bevolking ligt wakker
van verkeer en vraagt dringende maatregelen.
Tijd dus om meteen in actie te schieten met alle betrokken partners.
En daarbij is het goed om te beseffen dat niet alles tijd en geld kost: heel wat maatregelen kunnen
genomen worden met een beetje inspanning en wat logisch verstand.
Er zijn genoeg voorbeelden: de aanleg van een ontbrekend zebrapad, het plaatsen van degelijke
fietsenstallingen, regelmatige verkeerscontroles, het inspelen op sensibiliseringsacties, het aankopen van
bedrijfsfietsen, het plaatsen van spiegels, de communicatie met de bevolking…
De bevolking kan wel aanvaarden dat sommige projecten niet onmiddellijk kunnen gerealiseerd worden
of dienen samen te gaan met andere factoren, maar wilt hoe dan ook dat er stappen vooruit gezet worden,
wilt concrete realisaties zien op het terrein en vooral: zij of hij wilt zich betrokken voelen…
Een nieuwe wind…?!

En het beleid…?
Het verkeersplatform heeft een groot draagvlak binnen de bevolking.
De resultaten van deze enquête zijn degelijk onderbouwd en niet mis te verstaan.
Van het beleid verwachten we nu een minstens even grote inspanning: in de komende maanden moet
duidelijk worden hoe we samen werk gaan maken van al deze punten.
In eerste instantie verwachten we een engagementsverklaring: kan en durft het beleid zich scharen achter
het hoger vermeld programma…?!
Vervolgens willen we samen rond de tafel zitten om na te gaan hoe en door wie welke thema’s kunnen
verder worden uitgebouwd.
Tenslotte denken we al vooruit aan de nieuwe legislatuur: we willen onze accenten opgenomen zien niet
alleen in de lokale partijprogramma’s van de gemeenteraadsverkiezingen, maar ook in de nieuwe
beleidsvisie van de meerderheid vanaf 2013…

Hardop dromen…?!
De taak van het verkeersplatform bestaat er in om beleid en bevolking met elkaar te verbinden en via een
groot draagvlak te komen tot concrete stappen inzake een andere aanpak rond verkeer en mobiliteit.
Beleid én bevolking zullen daarbij moeten getuigen van een andere mentaliteit.
De Koepel van Verkeersplatforms heeft bewezen dat het concept van een andere aanpak niet alleen
getuigt van een doordachte visie maar ook daadwerkelijk goede resultaten oplevert.
Getuige daarvan de ruime erkenning en waardering van zowel de vele lokale verkeersplatforms als de
overkoepelende werking…
Volwassenen en kinderen liggen wakker van verkeersonveiligheid, storen zich mateloos aan blijvende
wantoestanden en staan open voor een wijzigend gedrag.
Wat belet ons om hieraan tegemoet te komen…?
Mensen dromen van een veilige en leefbare wereld: een plek waar het aangenaam is te vertoeven en waar
men zich met de nodige gemoedsrust kan verplaatsen.
En het is onze verdomde taak om deze droom stap voor stap waar te maken…!
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