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VOORWOORD
De gemeente Zelzate heeft Traject de opdracht gegeven een nieuw gemeentelijk mobiliteitsplan op te stellen. De opmaak van een mobiliteitsplan gebeurt volgens drie fasen.
Voorliggend rapport, de synthesenota genoemd, is het resultaat van de tweede fase.
In deze fase wordt het plan opgebouwd: het noodzakelijke aanvullende onderzoek wordt verricht en er wordt een trendscenario, een idealistisch scenario en één of meerdere
alternatieve scenario's gericht op duurzame mobiliteit uitgewerkt en geëvalueerd. Het onderzoek is gebundeld in een apart rapport, het onderzoeksrapport.
Deze synthesenota is opgebouwd uit zes hoofdstukken. In de inleiding worden enkele concepten van een gemeentelijk mobiliteitsplan en het procesverloop toegelicht.
In het 1ste hoofdstuk worden de knelpunten, kansen en doelstellingen omschreven. Deze informatie wordt overgenomen uit de Oriëntatienota. Het 2de hoofdstuk vat de
onderzoeksresultaten samen. Voor een uitgebreidere beschrijving van het probleem, de onderzoeksvragen, het onderzoeksopzet en de onderzoeksresultaten, wordt verwezen
naar het Onderzoeksrapport. In het 3de hoofdstuk worden de scenario’s opgebouwd en beschreven en vervolgens worden ze in het 4de hoofdstuk afgewogen tegenover elkaar.
De synthesenota vormt de basis voor de volgende fase waarin de het gekozen beleidsscenario geconcretiseerd wordt. In deze fase wordt het eigenlijke beleidsplan opgesteld
dat de krachtlijnen van de werkdomeinen en de verantwoordelijkheden van de beleidsactoren bevat. De maatregelen die de partners moeten nemen, worden in een actieplan
opgenomen. Deze acties worden gerangschikt volgens prioriteit en tijdspanne zodat er een rangorde ontstaat. Voor meer algemene informatie over de inhoud en opmaak van
het mobiliteitsplan wordt verwezen naar de inleidende hoofdstukken van de Oriëntatienota.
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0 Inleiding

0.2 Participatietraject

0.1 Gemeentelijke begeleidingscommissie

De gemeente Zelzate hecht veel belang aan het informeren van alle
belanghebbenden en van de bevolking van Zelzate. Daarom is ervoor geopteerd
om vertegenwoordigers van alle partijen uit de gemeenteraad op te nemen in de
GBC.

De Gemeentelijke BegeleidingsCommissie (GBC) staat in de voor de begeleiding
en opvolging van het gemeentelijk mobiliteitsplan. Het is een overlegplatform
waarin naast de gemeente alle belangrijke mobiliteitsactoren vertegenwoordigd
zijn.
De leden van de GBC Zelzate (voor de samenstelling zie Bijlage 1) kwamen
samen op 12 mei 2010 en op 16 juni 2010.

Als eerste stap in het participatietraject werd een info- en discussie-avond over
duurzaam mobiliteitsbeleid georganiseerd op donderdagavond 29 april 2010. Het
studiebureau leverde hierbij het inhoudelijke materiaal, de gemeente zorgde voor
de communicatie.
De presentatie (zie Bijlage 7 bestond uit vier delen. Het eerste deel bestaat uit
enkele algemene kencijfers en vaststellingen om het perspectief met betrekking tot
mobiliteit te verruimen. Het tweede deel zoomt in op verschillende aspecten van
duurzame mobiliteit. In het derde deel wordt de link gelegd met het gemeentelijk
mobiliteitsbeleid en het vierde deel handelt over de aanpak en doelstellingen van
het vernieuwde mobiliteitsplan van Zelzate zelf. Nadien was er een mogelijkheid tot
het stellen van vragen en het uitwisselen van visies.
Op die manier werd getracht enkele (algemene) principes en ideeën duidelijk te
maken, de link te leggen met het (concrete) mobiliteitsplan van Zelzate en de stand
van zake te schetsen.
Op de info-avond waren een aantal zeer gemotiveerde personen aanwezig met
een duidelijke inbreng in het proces. Er werden talrijke suggesties aangebracht, de
algemene mobiliteitsproblematiek in en rond Zelzate werd gekaderd en er werd
een draagvlak gecreëerd voor een duurzaam, gemeentelijk mobiliteitsbeleid.
Hiermee diende deze infovergadering uitstekend het dubbel doel van het
participatietraject (zie Oriëntatienota 0.4).
De uitnodiging voor de info-avond werd gecommuniceerd via de infopagina in het
reclameblad, de website en het infobord.
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Het gemeentebestuur nodigt de zelzaatse bevolking en bedrijven uit voor een infoavond
over duurzaam mobiliteitsbeleid. Dit infomoment gaat door op: donderdag 29 april om
19:30u in de gemeenteraadszaal van het gemeentehuis.
Op de agenda staan:
-

Verwelkomingswoord door het gemeentebestuur.

-

Inleiding: mobiliteit in een ruimer kader.
Enkele cijfers en prognoses met betrekking tot mobiliteit in Vlaanderen. Wat
zijn de uitdagingen op het vlak van mobiliteit? Welke oplossingen kunnen
helpen om de mobiliteitsknoop te ontwarren?

-

Wat is duurzame mobiliteit?
Wat betekent het STOP-principe als leidraad voor het mobiliteitsbeleid? Wat is
mobiliteitsmanagement? Hoe kunnen de fiets en het openbaar vervoer een
antwoord bieden aan onze mobiliteitsbehoeften?

-

Naar een duurzaam mobiliteitsbeleid voor Zelzate.
Zelzate is sinds eind 2009 gestart met de opmaak van een nieuw,
gemeentelijk mobiliteitsplan. Waarom een nieuw mobiliteitsplan? Welke
stappen worden hierin genomen? Welke doelstellingen streeft Zelzate na met
betrekking tot mobiliteit? Hoe zullen we ons naar en in Zelzate verplaatsen in
2020?

-

Debat over mobiliteit in Zelzate.

Belangrijk: de aangebrachte punten worden strikt beperkt tot mobiliteit. Het is niet de
bedoeling om in de infovergadering te discussiëren over plaatselijke problemen over
putten in voetpaden, opritten, wegdek in slechte staat of soortgelijke plaatselijke
problemen. Daarvoor zijn andere kanalen beschikbaar, namelijk de rechtstreekse
melding aan de diensten en mandatarissen, het invullen van een meldingsformulier).
Tabel 1: Uitnodiging infoavond 29-04-2010
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1 Knelpunten, kansen en doelstellingen
Deze paragrafen zijn grotendeels overgenomen uit de Oriëntatienota (zie 4.6 en
5.2).

1.1 Kansen en knelpunten
1.1.1

Kansen

Zelzate, een openbaar vervoerknooppunt
De gemeente Zelzate vormt een busknooppunt. De meeste buslijnen uit de
omgeving hebben Zelzate als bestemming. De ligging aan de spoorlijnen 204 en
55 (momenteel uitsluiteind goederenvervoer) biedt opportuniteiten naar het
ontwikkelen van hoogwaardig personenvervoer naar de Gentse Haven en
agglomeratie.

1.1.2

Knelpunten

Met betrekking tot verkeer en mobiliteit worden volgende knelpunten vastgesteld:

Zelzate beschikt over verschillende kansen op het vlak van mobiliteit:
Barrièrewerking door kanaal en brug
Zelzate, compact
Het grondgebied van de gemeente is beperkt, waardoor Zelzate een compacte
gemeente is. Bovendien worden ontwikkelingen inzake wonen, voorzieningen en
lokale bedrijvigheid gebundeld en wordt Zelzate geselecteerd als hoofddorp
gelegen in buitengebied. Deze elementen creëren een aanzienlijk wandel- en
fietspotentieel.

De aanwezigheid van het kanaal Gent-Terneuzen zorgt ervoor dat Zelzate wordt
opgedeeld in twee delen: Zelzate-oost en Zelzate-west. Naast de tunnel (enkel
voor auto- en vrachtverkeer, exclusief ADR, toegankelijk) is er geen vaste
oeververbinding tussen de linker en de rechteroever. De brug over het kanaal gaat
gemiddeld 20 keer per dag open. Dit zorgt voor een duidelijke barrièreverwerking
voor fietsers, voetgangers en voor het openbaar vervoer.

Zelzate, een aantrekkingpool

Barrièrewerking door doorgaand vrachtverkeer in Kanaalstraat

Zelzate kan beschouwd worden als een grote zelfvoorzienende kern die over een
aanbod van voorzieningen beschikt vergelijkbaar met de kleinste steden. Dit en de
bundeling aan wonen, voorzieningen en lokale bedrijvigheid zorgen ervoor dat
Zelzate regionale invloedssfeer heeft met een belangrijke bestemmingsfunctie voor
inwoners van omliggende gemeenten.

Ook de Kanaalstraat (R4) vormt een barrière voor inwoners van Zelzate. Dit
omwille van verschillende redenen. Enerzijds snijdt deze weg de verbinding tussen
het gemeentehuis en de Grote Markt door midden. Anderzijds is deze weg een
zeer drukke as. Niet alleen dient ADR-verkeer de Kanaalstraat (brug) te gebruiken
als alternatief voor de E34 (tunnel) wegens veiligheidsredenen, ook een
aanzienlijke hoeveelheid doorgaand auto- en vrachtverkeer gebruikt deze weg
aangezien ze in vele gevallen de snelste en kortste route vormt. Het doorgaand
verkeer heeft een negatief effect op de leefbaarheid en de verkeersveiligheid in
Zelzate.

Zelzate, goed gelegen ten opzichte van het hoofdwegennet
De gemeente situeert zich vlakbij Gent en de Gentse Haven en vlakbij enkele
belangrijke verkeersassen (R4, E34, N423, …) waardoor er een goede en snelle
verbinding is naar Antwerpen en de Antwerpse Haven.
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Suboptimaal parkeerbeleid
In het vorig mobiliteitsplan werd reeds aangeduid dat Zelzate over veel
parkeerplaatsen beschikt en deze niet optimaal gebruikt worden. Bovendien is de
infrastructuur binnen de gemeente vooral gericht op autoverkeer. Dit hangt
eveneens samen met de bestaande hiaten in het openbaar vervoeraanbod en in
het fietsnetwerk (zie onderstaande thema’s.)
Hiaten in openbaar vervoer
De gemeente Zelzate mist een snelle OV-verbinding naar Gent en de Gentse
Haven. Daarnaast voldoet de kwaliteit van het busstation niet aan de hedendaagse
verwachtingen. De heraanleg ervan dringt zich op.
Zelzate beschikt niet over een treinstation. Aangezien de afstand tot het
dichtstbijzijnde station minimum 15km bedraagt, kan men ervan uitgaan dat
personenvervoer via spoor ontbreekt. Nochtans biedt een spoorverbinding met
Gent via de haven een zeker potentieel. Bovendien beschikt Zelzate wel over twee
goederenspoorlijnen, langs elke oever van het kanaal, waarlangs personenvervoer
kan georganiseerd worden.
Hiaten in fietsnetwerk
Het fietsnetwerk in Zelzate vertoont verschillende missing links: er zijn bepaalde
– momenteel onbestaande – doorsteken voor fietsers (en voetgangers) gewenst,
sommige wegen zijn bijzonder fietsonveilig, bij belangrijke diensten en
voorzieningen ontbreken fietsenstallingen en de kwaliteit van de fietsenstallingen is
vaak ondermaats.
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1.2 Doelstellingen
De doelstellingen op Vlaams niveau voor een duurzaam mobiliteitsbeleid zijn
-

Het vrijwaren van de bereikbaarheid
Het garanderen van de toegankelijkheid
Het verzekeren van de veiligheid
Het verbeteren van de verkeersleefbaarheid
Het terugdringen van de schade aan natuur en milieu

De GBC stelt zich achter deze vijf doelstellingen. Toegepast op de lokale
mobiliteitsproblematiek worden volgende strategische en operationele
doelstellingen naar voor geschoven:
-

het verbeteren van de verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid in Zelzate
door het weren van ongewenst vrachtverkeer en sluipverkeer
Æ Aandeel doorgaand zwaar verkeer in Kanaalstraat maximaal beperken.

-

het realiseren van een verschuiving van de vervoerswijzekeuze voor
verplaatsingen binnen Zelzate naar te voet gaan en fietsen en dit door het
aanbieden van een coherente en gebiedsdekkende fiets- en
voetgangersinfrastructuur. Bijzondere aandacht hierbij gaat naar de verbinding
tussen de westelijke en de oostelijke oever
Æ De verbinding naar het centrum per fiets of te voet moet in tijd en waar
mogelijk in afstand korter zijn dan de verplaatsing met auto.

2

-

het realiseren van een verschuiving van de vervoerswijzekeuze voor
verplaatsingen van en naar de regio rond Zelzate naar openbaar vervoer en
de fiets. Een kwaliteitsslag op het vlak van openbaar vervoer moet het
aandeel ervan in het woon-werk en in het woon-schoolverkeer doen
toenemen. Voor de fiets gaat aandacht naar gemeentegrensoverschrijdende
fietsinfrastructuur, geënt op bovenlokale netwerken (bv. BFF, Havenfietsroute,
…).
Æ Vanuit de omliggende gemeenten moet er een veilige en snelle
fietsverbinding aanwezig zijn. Alle fietsroutes langs primaire of secundaire
wegen moeten daar uitgerust zijn met een vrijliggend fietspad.

-

het optimaliseren van de multimodale bereikbaarheid van het handels- en
horeca-apparaat in de kern, oa. door een aandacht voor
voetgangersinfrastructuur, fietsenstallingen en een sturend parkeerbeleid.
Æ De hiaten in voetgangers- en fietsnetwerk worden in kaart gebracht en er
wordt een actieprogramma voor opgesteld.
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1.3 Overzichtstabel
In onderstaande overzichtstabel worden de kansen, knelpunten en doelstellingen van de voornaamste ontwikkelingen en locaties weergegeven.

Locatie / ontwikkeling

Kansen

Knelpunten

Doelstellingen

Zelzate centrum

Vlakbij hoofdwegennet

Opgedeeld door Kanaal Gent-Terneuzen en
Kanaalstraat (R4) met hoge verkeersintensiteit (oa
zwaar verkeer)

Het vrijwaren van de bereikbaarheid

Compact
Groene omgeving

Beperkte OV-bereikbaarheid
Fietsnetwerk niet volledig en niet kwalitatief

Het verzekeren van de veiligheid
Het verbeteren van de verkeersleefbaarheid
Het terugdringen van de schade aan natuur en milieu

Suboptimaal parkeerbeleid en te autogericht?
Grote Markt

Verblijfsplein

Parkeerplein

Het vrijwaren van de bereikbaarheid

Centraal in Zelzate-Oost

Barrièrewerking met gemeentehuis door Kanaalstraat

Het garanderen van de toegankelijkheid

Vlakbij brug naar Zelzate-West

Het verzekeren van de veiligheid
Het verbeteren van de verkeersleefbaarheid

Brug Zelzate

Verbindende schakel tussen ZelzateOost en Zelzate-West

Doorstroming openbaar vervoer

Vrijwaren bereikbaarheid

Doorstroming fietsverkeer

Het garanderen van de toegankelijkheid

Congestie (file) tijdens spits

Het verzekeren van de veiligheid
Het verbeteren van de verkeersleefbaarheid
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OV-knooppunt

Conflictvrij maken E34

Aanwezigheid goederenspoorlijnen

Busstation niet kwalitatief

Het vrijwaren van de bereikbaarheid

Halteplaats voor Nederlandse bussen

Geen treinverbinding voor personenverkeer

Het garanderen van de toegankelijkheid

Aanwezigheid busstation

Geen snelle verbinding tussen Zelzate, de Gentse
Haven en Gent

Het verzekeren van de veiligheid

Verbinden op Vlaams niveau

Wijziging van de verkeersstroom op onderliggend
wegennet

Vrijwaren bereikbaarheid

Geluidsoverlast

Te ontwikkelen bedrijvenzone
grenzend aan AKMO-zone

Verzekeren verkeersveiligheid
Het verbeteren van de verkeersleefbaarheid

Vlakbij hoofdwegennet

Geen OV-aansluiting

Vrijwaren bereikbaarheid

Op fietsafstand van Zelzate

Parallelweg nog niet ingepland

Verzekeren verkeersveiligheid

Herziening RSV

Garanderen toegankelijkheid
Leefbaarheid kernen verzekeren

Zone aan Tractaatweg
ontwikkelen (‘Endeke’)

Vlakbij hoofdwegennet

Geen OV-aansluiting

Vrijwaren bereikbaarheid

Op fietsafstand van Zelzate

Meer doorgaand verkeer via Kanaalstraat?

Het verzekeren van de veiligheid
Het verbeteren van de verkeersleefbaarheid

Nieuwe sluis in Terneuzen

Noodzaak bouw nieuwe tunnel in
Zelzate Æ ook toegankelijk maken
voor ADR-verkeer en fietsers?

Meer verkeer via kanaal Æ brug meer open?

Het vrijwaren van de bereikbaarheid
Het garanderen van de toegankelijkheid
Het verzekeren van de veiligheid
Het verbeteren van de verkeersleefbaarheid

Tabel 2 : Overzichtstabel
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1.4 Knelpunten-kansenkaart
Naast de meer globale kansen en knelpunten (zie 1.1), zijn er ook verschillende
lokale kansen en knelpunten in Zelzate. (zie Kaart 1)

1.4.1

Kansen

Tunnel
De tunnel onder het kanaal biedt een kans voor gemotoriseerd (niet-ADR-)verkeer.
Zij kunnen hier immers gebruik van maken als de burg openstaat.
Herinrichting R4-oost
De herinrichting van de R4-oost, met name de kruispunten Kanaalstraat x
Traktaatweg x Leegstraat x R4-oost, R4-oost x Rijkswachtlaan en de kruispunten
van de R4-oost met de op- en afritten van de E34, biedt kansen voor het veilig
inrichten van deze kruispunten voor langzame vervoerwijzen.

AKMO-zone
In het GRS wordt tevens de realisatie van een lokaal bedrijventerrein aansluitend
bij de KMO zone van Assenede aangeduid. Deze locatie biedt kansen omwille van
de reeds bestaande ontsluiting en de geplande aansluiting naar de R4 via de nog
aan te leggen parallelweg. Wel dienen de ontsluiting en mogelijke hinder zeer goed
te worden onderzocht.

1.4.2

Knelpunten

Tunnel
De tunnel onder het kanaal biedt enerzijds een kans, maar is ook knelpunt
aangezien deze niet toegankelijk is voor fietsers en ADR-verkeer.
Autogerichte infrastructuur

Parkeer(over)aanbod

In het algemeen is de infrastructuur in Zelzate vooral gericht op gemotoriseerd
verkeer. Deze vervoermodi krijgen de niet alleen veel ruimte (wegen en
parkeerplaatsen), vaak ontbreken kwalitatieve voorzieningen voor duurzame
vervoerwijzen. Voorbeelden hiervan zijn de inrichting van de brug, de kwaliteit van
de fietsenstallingen, het wachtcomfort op busplein, …

Het aanbod aan parkeergelegenheden houdt tevens kansen in. De kwaliteit van de
openbare ruimte kan immers verbetert worden, zonder dat de parkeercapaciteit te
krap wordt.

Ligging Klein-Rusland

Locatie Endeke

De wijk Klein-Rusland ligt nogal geïsoleerd ten opzichte van Zelzate-West
aangezien de E34 er tussen ligt en er slechts 1 weg is die beide delen met elkaar
verbindt.

In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS; 2007) wordt de locatie Endeke
aangeduid als ruimte voor de inplanting van openlucht sport- en recreatieterreinen.
Aangezien deze locatie vlakbij de woonzones in Zelzate-oost gelegen is, biedt dit
een kans voor duurzame vervoermiddelen (voornamelijk de fiets).
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2 Onderzoeksresultaten
In dit hoofdstuk worden de conclusies van de onderzoeken overgenomen uit het
Onderzoeksrapport.

2.1 Opengaan brug
De brug van Zelzate staat gemiddeld bijna 2u open per dag. Een brugopening
duurt gemiddeld bijna 7 minuten. Per dag zijn er gemiddeld 17 à 18
brugopeningen. De brug opent het vaakst op weekdagen en in de namiddag.
Brugopeningen komen minder vaak voor tussen 7u en 11u en 16u en 17u. Dit
hangt samen met de beperking dat bruggen niet draaien tussen 7u40 en 8u en
16u40 en 17u. Er is geen verband tussen de gemiddelde duur van een
brugopening en het tijdstip ervan.

De hinder voor de weggebruikers is echter groter dan de duur van de brugopening
zelf. De totale wachttijd neemt toe als men moet aansluiten in de wachtrij, wachten
voor het verkeerslicht en/of als het kruispunt gestremd is.
De intensiteiten bevestigen dat de brug een zeer belangrijke schakel vormt voor de
mobiliteit in en rondom Zelzate, vooral voor langzame weggebruikers (voetgangers
en fietsers mogen immers niet door de tunnel). Het openen van de brug heeft dan
ook een omvangrijke hinder tot gevolg: veel voertuigen maken een keerbeweging
en geregeld staat er een aanzienlijke wachtrij (ook in omliggende wegen).
Bovendien is er weinig plaats voor langzame weggebruikers terwijl de combinatie
hoge intensiteiten, veel vrachtverkeer, groepjes fietsers en inhalende bromfietsers
vaak leidt tot zeer verkeersonveilige situaties.

Foto 2: Wachtrij

In de toekomst kan men verwachten dat de brug vaker zal openstaan door de
ontwikkelingen aan het Kluizendok en de nieuwe Zeesluis in Terneuzen. Wel
zullen deze brugopeningen waarschijnlijk minder lang duren (door tijdsmeting).
Foto 1: Opengaan brug
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Een vaste brug of veer lijkt niet haalbaar wegens de zeer hoge kost. Ook vaste
brug(openings)tijden worden als niet realiseerbaar beschouwd. Op lange termijn
zou de bouw van een nieuwe tunnel een oplossing kunnen zijn. Een eerste
mogelijkheid is het toelaten van voetgangers en fietsers in de nieuwe tunnel. Nog
beter zou de aanleg zijn van een afzonderlijke fiets- en voetgangerstunnel vlakbij
de centra van Zelzate-oost en west (cfr. De Sint-Annatunnel in Antwerpen).

-

Op korte termijn zou men kunnen trachten de hinder te beperken door meer
informatie aan te bieden via meer communicatiekanalen.

2.2 Doorgaand vrachtverkeer

Mogelijke maatregelen met betrekking tot de problematiek betreffende het
opengaan van de brug zijn:

Theoretisch is de route via de brug vaak sneller en/of korter dan via de tunnel.
Rekening houdend met eventuele verliestijden aan verkeerslichten en kruispunten
en de kans op file valt echter te betwijfelen of dit in werkelijkheid ook het geval is.
Overigens toonde vorig onderzoek aan dat de kans op een brugopening en de
hiermee gepaarde wachttijden en hinder niet gering zijn.

-

De juiste informatie

De informatie die weergegeven wordt op de digitale infoborden bepaalt de waarde
ervan. Naast de boodschap of de brug al dan niet openstaat en wat de alternatieve
route is, is het voor weggebruikers essentieel om te weten wanneer de brug
opnieuw zal sluiten. Enkel op die manier kan men de mogelijke keuzes optimaal
afwegen: door een andere route te nemen of de reisweg te onderbreken (vb. een
boodschap doen). De precieze weergave van de informatie is eveneens van
belang: de informatie moet zodanig worden vormgegeven dat dit de interpretatie
versnelt en verbetert.
-

Real-time informatie op locaties

De betekenis van real-time informatie wordt deels door de locatie waar ze
aangeboden wordt, bepaald. Momenteel zijn de huidige info-borden vooral gericht
op weggebruikers die reeds onderweg zijn, namelijk doorgaand en inkomend
verkeer. Intern en uitgaand verkeer wordt pas ingelicht ter hoogte van de brug zelf.
Als mensen ook op belangrijke locaties, zoals de Grote Markt en het Groenplein,
zouden geïnformeerd worden over het opengaan van de brug, zou men ervoor
kunnen kiezen de verplaatsing uit te stellen. Deze informatie is vooral belangrijk
voor bewoners en bezoekers van Zelzate zelf. Deze doelgroep omvat tevens de
meeste langzame weggebruikers. (Er zijn reeds plannen om in de toekomst de
communicatie ook te verspreiden via digitale borden op bedrijven zoals
ArcelorMittal.)
Mobiliteitsplan Zelzate – Synthesenota

Wachtaccommodatie optimaliseren

Er zouden fietsenstallingen kunnen geplaatst worden aan de wachthokjes. Zodat
men tijdens het opengaan van de brug de fiets comfortabel kan stallen terwijl men
wacht in het wachthokje.

De wegen in en rondom Zelzate slikken veel verkeer. Zelfs tijdens de heraanleg
van een deel van de Kanaalstraat behoort de brug tot een van de drukste punten in
Zelzate.
Het aandeel vrachtverkeer in de Kanaalstraat loopt op tot 30%. Het tunnelverbod
voor ADR-verkeer heeft een geringe impact op het doorgaand vrachtverkeer
aangezien dit type verkeer slechts een kwart bedraagt van alle zwaar verkeer. Er
rijdt dus veel onnodig en ongewenst doorgaand vrachtverkeer door de
Kanaalstraat: verkeer dat toegelaten is in de tunnel, geen bestemmingsverkeer is
en toch via de Kanaalstraat van oost naar west rijdt (of omgekeerd). Redenen
hiervoor zijn omdat het veelal de kortste en/of snelste weg is (en GPS-systemen
die route aanbevelen), omdat het een aangename(re) route is of omdat deze route
de meest voor de hand liggende is.
De verwachte groei in (vracht)verkeer en de opwaardering van de E34 zullen er
voor zorgen dat dit probleem en de bijhorende hinder verder zullen toenemen. In
de toekomst dient men dan ook maatregelen te nemen om het aandeel doorgaand
vrachtverkeer te beperken. De herklassificering van de Zelzate-Tunnel - categorie
C - houdt een versoepeling van het verbod in en is hier een aanzet toe. Het
geplande onderzoek in het kader van het Project Gentse Kanaalzone zal het
probleem van doorgaand vrachtverkeer in een ruimer kader onderzoeken en
9

integrale oplossingen aanreiken. Op lange termijn zou ook de bouw van een
nieuwe tunnel die toegankelijk is voor ADR-verkeer, een oplossing kunnen zijn. Het
weren van doorgaand vrachtverkeer dient ondersteund te worden door flankerend
beleid, waarvan handhaving en bewegwijzering een belangrijk deel uitmaken.
Voorlopig kan de hinder beperkt worden door de herinrichting van de Kanaalstraat
in combinatie met flankerend beleid.

Zelzate-centrum) en Zelzate-west. Momenteel wordt enkel verwezen naar Zelzate
(vb. op de E34/N49 en de R4), zonder onderscheid te maken tussen het oostelijk
en het westelijk gedeelte. Dit kan aanleiding geven tot onnodige omwegen langs
het centrum (Grote Markt) wanneer men een afslag neemt (nl. de eerste die
verwijst naar Zelzate) en zo op de ‘verkeerde’ oever terecht komt.

2.3

Parkeerbeleid

Uit het parkeeronderzoek blijkt dat de parkings in Zelzate suboptimaal gebruikt
worden. Enerzijds is er een parkeeroveraanbod, anderzijds wordt er vaak fout
geparkeerd. Vooral de laad- en loszones op de Grote Markt en het plein voor de
Eurohal worden als parkeerplaatsen gebruikt, zelfs als er voldoende plaatsen
beschikbaar zijn op wandelafstand.
Bij de terreinobservatie viel ook de slechte kwaliteit van sommige parkeerplaatsen
op. De parkeerplaatsen op de Grote Markt zijn zeer smal, waardoor de werkelijke
capaciteit slechts 80% bedraagt van het aantal afgebakende parkeerplaatsen. Op
het Groenplein liggen een tiental plaatsen die onbruikbaar zijn voor wagens. Deze
parkeerplaatsen worden dan ook zelden gebruikt. Op de parking Vredekaai zijn het
wegdek en de markering van de parkeerplaatsen in slechte staat.
Foto 3: Kanaalstraat tussen Grote Markt en gemeentehuis

Specifieke maatregelen met betrekking tot de problematiek omtrent doorgaand
vrachtverkeer worden best gemeenteoverschrijdend genomen. De problematiek
situeert zich immers op het ruime Gentse havengebied. Lokale oplossingen
kunnen leiden tot het verschuiven van het probleem. Dit moet vermeden worden.
Deze maatregelen dienen ondersteund te worden door de juiste communicatie en
bewegwijzering. Zo is communicatie via pictogrammen vaak beter te begrijpen
(voornamelijk voor buitenlandse vrachtwagenchauffeurs) en kan men bij
bewegwijzering - waar relevant - onderscheid maken tussen Zelzate-oost (of
Mobiliteitsplan Zelzate – Synthesenota
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bestemd is en dit te sturen aan de hand van parkeerregime (en –controle) en
parkeersignalisatie.
-

Opvoeren van parkeercontrole

Handhaving is een essentiële sleutel bij het sturen van het autogebruik van gebruik
van parkeerplaatsen. Foutparkeerders moeten aangepakt en beboet worden zodat
ongewenst gedrag tegengegaan wordt en een mentaliteitswijziging zich voordoet.
-

Verbeteren kwaliteit van openbare ruimte

Er blijkt bijna continu een parkeeroveraanbod te zijn in Zelzate. Dit wijst er op dat
de openbare ruimte beter kan benut worden door parkeercapaciteit in te ruilen voor
fietsenstallingen, extra ruimte voor fietsers en voetgangers, extra groen, bredere
voetpaden, … . Deze kwaliteitsverbetering leidt tot een hogere belevingswaarde en
een duurzamer gebruik van vervoermodi, namelijk een modal shift van
gemotoriseerd verkeer naar duurzame vervoerwijzen.1
Foto 4: Onbruikbare plaatsen op Groenplein

2.4 Openbaar vervoerverbinding
Momenteel is er nergens parkeerbewegwijzering in Zelzate. Dit werkt het gebruik
van de Grote Markt als parkeerplein in de hand. Signalisatie is nochtans een
sturend middel binnen parkeerbeleid.
Tenslotte kan het parkeerregime in Zelzate verbeterd te worden. Momenteel geldt
er overal vrij parkeren, behalve in een deel van de Leegstraat en het Groenplein
waar een blauwe zone van kracht is. Nochtans is het parkeerregime het middel bij
uitstek om een gedifferentieerd parkeerbeleid uit te bouwen.
Mogelijke maatregelen met betrekking tot parkeerbeleid zijn:
-

Er is reeds lange tijd en vanuit verschillende partijen vraag naar een hoogwaardige
openbaar vervoer-verbinding tussen Zelzate en Gent via de Gentse Haven; Hierbij
is het belangrijk dat de kwaliteit van deze verbinding maximaal is. Het potentieel
werd reeds meermaals aangeduid. Bovendien is er ook een verdoken vraag. Deze
vraag blijkt op het eerste zicht onzichtbaar of onbestaand en komt pas tot uiting als
er een (minimum)aanbod is.
Daarnaast blijkt de verbinding tussen Zelzate en Terneuzen enkele missing links te
vertonen.
Tenslotte werd vastgesteld dat het wachtcomfort in het busstation matig tot zeer
zwak scoort. Dit dient dringend aangepakt te worden.

Invoeren van parkeerdifferentiatie

Verschillende gebruikers hebben verschillende noden met betrekking tot parkeren.
Zo is het aangewezen dat kortparkeerders dichter kunnen parkeren dan
langparkeerders. Hiervoor is het noodzakelijk aan te duiden welke parking voor wie
Mobiliteitsplan Zelzate – Synthesenota
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Foto 5: Wachtaccommodatie Busstation

Foto 6: Fietsdoorsteek aan Omer De Bruyckerstraat

2.5 Fietsnetwerk
Zelzate beschikt over enkele zeer mooie fietsroutes in vrije bedding en goede
fietspaden zoals het pad in het Warandepark en de Chalmetlaan. Op de meeste
lokale wegen geldt een snelheidsregime van 30km/u, zijn er snelheidsremmende
maatregelen en is er gemengd verkeer.
Op sommige locaties krijgen fietsers ‘fietsvoordelen’ zoals doorsteken of beperkt
eenrichtingsverkeer. Soms is er duidelijk nagedacht vanuit het standpunt van de
fietser; zoals bij de aanmeldknop voor fietsers aan de beveiligde oversteek t.h.v.
het gemeentehuis. (Deze knop staat zo gepositioneerd dat fietsers er minimaal
voor dienen te manoeuvreren.)

Foto 7: Aanmeldknop voor fietsers

Toch blijft de infrastructuur op vele wegen vooral gericht op gemotoriseerd verkeer,
wat leidt tot gevaarlijke situaties zoals op de kruispunten met de R4 en de
Kanaalstraat. Wegen met hoge verkeersintensiteiten, een groot aandeel
Mobiliteitsplan Zelzate – Synthesenota
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vrachtverkeer en aanliggende (smalle, niet-verhoogde) fietspaden leiden tot
gevaarlijke situaties. In de meeste gevallen is er nochtans ruimte genoeg, maar
wordt deze opgeofferd ten voordele van gemotoriseerd verkeer zoals door
autoparkeerplaatsen (vb. in de Kanaalstraat t.h.v. het gemeentehuis).
Op bepaalde wegen, waaronder de Assenedesteenweg en de Grote Markt, zijn er
geen voorzieningen voor fietsers (gemengd verkeer). Op de Grote Markt geldt een
snelheidslimiet van 30km/u en omdat de wegbreedte beperkt is, fungeren fietsers
vaak als snelheidsremmers. Op de Assenedesteenweg daarentegen is de
snelheidslimiet 50km/u, maar omwille van het (breed) wegprofiel wordt deze
snelheid vaak overschreden. Dit leidt tot gevaarlijke situaties.

Foto 9: Fietsers als snelheidsremmers op de Grote Markt

Foto 8: Vrachtverkeer in de Kanaalstraat

Foto 10: Wegprofiel Assendesteenweg

Mobiliteitsplan Zelzate – Synthesenota
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De fietsenstallingen worden inefficiënt benut. Op sommige locaties worden de
huidige fietsenstallingen nooit gebruikt, op andere locaties (waar dagelijks fietsen
gestald worden) is er geen aanbod aan fietsenstallingen of schiet het aanbod
tekort. Dit inefficiënt gebruik hangt ook samen met de exacte locatie en de kwaliteit
van de fietsenstallingen. Fietsenstallingen staan best verspreid en zo dicht
mogelijk bij verschillende bestemmingen. De vereiste kwaliteit van de
fietsenstallingen hangt af van de functie. In Zelzate schiet de kwaliteit van de
openbare fietsenstallingen meestal te kort.

2.6 Communicatie en sensibilisering
Binnen de gemeente is er reeds aandacht voor communicatie en sensibilisering
(campagnes). Dit is voornamelijk gericht tot scholen en schoolkinderen.
Mogelijk maatregelen met betrekking tot flankerend beleid zijn:
-

Andere doelgroepen ook

Mogelijk maatregelen met betrekking tot fietsbeleid zijn:

In de toekomst worden de inspanningen verder gezet en zal men zich ook meer
richten tot andere doelgroepen, zoals handelaars en bezoekers.

-

-

Heraanleg Kanaalstraat

Beschikbare communicatiemiddelen gebruiken

Zoals reeds eerder gesteld moet de Kanaalstraat heraangelegd worden in functie
van haar gebruik als essentiële en - voor langzame weggebruikers - enige link
tussen Zelzate-Oost en West. De combinatie hoge intensiteiten, veel
vrachtverkeer, groot aandeel langzame weggebruikers en (te) smalle
voorzieningen voor langzame weggebruikers leidt tot gevaarlijke situaties.

Hoewel men in de gemeente Zelzate over verschillende communicatiemiddelen
beschikt, worden deze zelden ingezet voor communicatie specifiek rond mobiliteit.
Deze kanalen verlenen zich daar nochtans uitstekend toe. (Als aanzet werden
deze middelen ingezet voor het participatietraject, zie Synthesenota 0.2.)

-

In de toekomst zou men het flankerend moeten uitbreiden door ook handhaving en
bewegwijzering op een meer gestructureerde manier aan te pakken.

Meer ruimte voor fietsers

Fietsers zouden letterlijk en figuurlijk meer ruimte moeten krijgen binnen Zelzate, in
de eerste plaats op de Grote markt en de Assenedesteenweg.
-

Bewegwijzeren

Buiten de bewegwijzering van het knooppuntenroutenetwerk, is er in Zelzate bijna
geen bewegwijzering voor fietsers. Nochtans is dit essentieel voor fietsende
bezoekers en om het fietsgebruik te stimuleren . Bovendien is bewegwijzering het
ideale middel om fietsers te sturen naar de meest wenselijk of veiligste route.
-

Fietsenstallingen herorganiseren

-

-

Naar een integraal flankerend beleid

Optimaliseren communicatie opengaan brug

Zoals reeds eerder gesteld kan de communicatie betreffende het opengaan van de
brug verbeterd worden door verschillende, kleinere ingrepen.
-

Gerichte communicatiecampagnes

Tijdens het openstaan van de brug laten vele bestuurders hun voertuig – ondanks
de aanwezige borden – toch stationair draaien. Een gerichte communicatiecampagne zou hier zeker zinvol zijn.

Het suboptimaal gebruik van de fietsenstallingen ligt in de eerste plaats aan de
precieze locatie van stallingmogelijkheden. Fietsenstallingen worden best zo dicht
mogelijk bij de bestemmingen geplaatst op een goed zichtbare locatie (onder
andere om de kans op fietsdiefstal te verkleinen). De drukst bezochte plaatsen
worden best voorzien van de meest kwalitatieve fietsenstallingen. Bij de keuze van
het type fietsenstallingen is ook de duur van het parkeren van belang.
Mobiliteitsplan Zelzate – Synthesenota
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Een versnelde aanpak van deze conflictpunten is wenselijk.

2.7 Verkeersveiligheid
In Zelzate gebeuren jaarlijks ongeveer 250 ongevallen in het verkeer. Hierbij vallen
er ongeveer 75 slachtoffers per jaar.

Om de verkeersveiligheid te verbeteren, is de aanpak nodig van bepaalde wegen
en kruispunten waarvoor er nog geen toekomstige plannen zijn. Het gaat
voornamelijk om:

De gevaarlijkste punten bevinden zich op (kruispunten met) de R4-oost en de
Kanaalstraat. Op de lokale wegen gebeuren de meeste ongevallen op de Burg. J.
Chalmetlaan, de Leegstraat, de Assenedesteenweg, het Groenplen en de Grote
Markt.

-

Kruispunt Kanaalstraat x Assendesteenweg

-

Kruispunt Kanaalstraat x Beneluxlaan

-

Kruispunt Kanaalstraat x Westkade

Langzame weggebruikers zijn vooral het slachtoffer bij ongevallen op de
Assenedesteenweg, Chalmetlaan, Grote Markt, Westkade, de R4 in Zelzate-West,
de Kanaalstraat en de Kennedylaan. Ongevallen met gemotoriseerd verkeer
gebeuren vooral op de Assenedesteenweg, de R4 Zelzate-west, de Kanaalstraat
en de Kennedylaan.

-

Kruispunt Kanaalstraat x Emiel Caluslaan.

-

De Kanaalstraat

In de toekomst verwacht men een algemene groei van het vrachtverkeer.
Daarenboven zullen toekomstige ontwikkelingen, zoals de plannen rond de
Traktaatweg en de verdere aanpassing in het kader van de opwaardering van de
E34, leiden tot meer (gemotoriseerd) verkeer. Dit kan een negatieve invloed
hebben op de verkeersonveiligheid. In de toekomst dient men dan ook
maatregelen te nemen om de huidige knelpunten aan te pakken en er voor te
zorgen dat er in de toekomst geen nieuwe knelpunten ontstaan.

Gezien het hoog aantal ongevallen in de Kanaalstraat en het feit dat er regelmatig
fietsers betrokken zijn, wordt de heraanleg van de Kanaalstraat en kruispunten
steeds dringender. Vooral ter hoogte van de brug is de situatie zeer onveilig.

2.8 Verkeersleefbaarheid
Uit de geluidsbelastingskaarten blijkt dat de geluidsschermen ten noorden van de
E34 een duidelijk effect hebben op het gemeten geluidsniveau in de meest nabij
gelegen woonzones. Het aantal bewoners dat blootgesteld wordt aan hogere
geluidsniveaus is hierdoor drastisch verminderd.

Sommige gevaarlijke kruispunten in Zelzate worden op relatief korte termijn
aangepakt:
-

Kruispunt Kanaalstraat x Stationsstraat (september 2010)

-

Kruispunt I: R4-oost x Traktaatweg (studie anno 2012, werken 2013-2014)

-

Kruispunt II: R4-oost x Rijkswachtlaan (idem)

-

Kruispunt III: R4-oost x op-/afrit E34 richting Knokke (idem)

-

Kruispunt IV: R4-oost x op-/afrit E34 richting Antwerpen (idem)

Mobiliteitsplan Zelzate – Synthesenota
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Figuur 1: Gewogen energetisch gemiddelde geluidsniveau (Lden)
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3 Scenario-opbouw
Op basis van bovenstaande onderzoeksresultaten kunnen verschillende scenario’s
uitgewerkt worden.
Een eerste scenario is het nulscenario (ook wel trendscenario genoemd). In dit
scenario wordt getracht een beeld te schetsen van de effecten van het vorige
mobiliteitsbeleid. Het nulscenario is de referentiesituatie vandaag met uitvoering
van de goedgekeurde plannen, het huidige mobiliteitsplan en het actuele beleid
voor de volgende 10 jaar. In dit scenario wordt ervan uitgegaan dat er geen
bijkomende acties ondernomen worden.
Het idealistisch scenario is een scenario waarin alles op korte termijn kan
veranderd worden. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat alle gewenste financiële
middelen beschikbaar zijn en er voldoende draagkracht is. Dit scenario kan
beschouwd worden als het scenario waar naar gestreefd wordt.
Aangezien het nulscenario ongewenst en het idealistisch scenario niet
realiseerbaar is binnen het tijdsperspectief van het mobiliteitsplan worden
verschillende tussenscenario’s bedacht. Deze scenario’s ‘duurzaam
mobiliteitsbeleid’ sluiten qua haalbaarheid en wenselijkheid meer aan bij de
realiteit.
Bij scenario A ligt de klemtoon op langzame weggebruikers. In dit scenario poogt
men een modal shift te realiseren in het voordeel van de fiets en te voet.
In scenario B wordt de centrumfunctie van de pleinen en het weren van
autoverkeer benadrukt. Men wil voornamelijk het autoverkeer en autoverplaatsingen beheersen.
Uit de Gemeentelijke BegeleidingsCommissies bleek dat de gemeente de nadruk
meer wenst te leggen op leefbaarheid in en tussen Zelzate-Oost en West. Vanuit
deze visie ontstond scenario C.

Bij de opbouw van de scenario’s is het belangrijk dat deze los worden gezien van
specifieke projecten. Het is dus belangrijker stil te staan bij wat er moet gebeuren,
dan bij de vraag hoe het moet gebeuren. De scenario-opbouw is in de eerste
plaats een manier om na te denken over de toekomst. De concrete uitwerking van
het scenario gebeurt in de volgende fase, de fase van de opbouw van het
beleidsplan.

3.1 Nulscenario
Ondanks de zeer ambitieuze doelstellingen in het vorige mobiliteitsplan, blijkt dat
men bij de realisatie ervan niet verder is gekomen dan het fragmentarisch
uitvoeren van enkele acties. Het gewenste beleidsscenario werd dan ook niet
gehaald. Het is dan ook een duidelijke wens van de gemeente om nu wel tot een
haalbaar scenario te komen waarbij de acties en de realisatie ervan leiden tot het
gewenste beleidsscenario.
Door de ontwikkelingen aan het Kluizendok en de nieuwe Zeesluis in Terneuzen
staat Zelzate-brug in de toekomst steeds vaker open Dit heeft een negatieve
invloed op de mobiliteit in Zelzate. Steeds meer mensen gebruiken de auto
aangezien ze als langzame weggebruikers over geen alternatieve route
beschikken. Er rijden meer auto’s via de tunnel, maar ook de files en wachttijden in
de Kanaalstraat (en aansluitende straten) lopen op. Dit leidt er toe dat
weggebruikers steeds vaker voor twee brugopeningen zullen staan wachten.
Door de heraanleg van de Traktaatweg rijdt er meer verkeer langs Zelzate.
Ondanks het versoepeld tunnelverbod blijven de meeste vrachtwagens langs de
Kanaalstraat rijden. Dit veroorzaakt meer trillingen, lawaai- en geurhinder ter
hoogte van de Grote Markt. De belevingswaarde van de openbare ruimte neemt af
en de veiligheid voor langzame weggebruikers gaat er sterk op achteruit.
De infrastructuur in Zelzate blijft autogericht en de Grote Markt fungeert als een
grote parking. Het parkeerbeleid geeft het signaal dat alle verplaatsing met de auto
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kunnen gebeuren. Het karakter van de Grote Markt boet in aan verblijfskwaliteit
door een stijgend autobezit en –gebruik en een hoog aandeel foutparkeerders.
Er zijn geen kwalitatieve openbaar vervoerverbindingen tussen Zelzate-Oost en
West, noch tussen Zelzate en Gent. Hierdoor stijgt het autogebruik zowel voor
interne als externe verplaatsingen. Ook de sociale ongelijkheid neemt toe,
aangezien sommige mensen moeilijker zullen kunnen deelnemen aan het
maatschappelijk leven en/of er deels zullen worden van afgesloten.
De fietsinfrastructuur is gefragmenteerd: op sommige locaties zijn de
fietsvoorzieningen zeer kwalitatief, maar er ontbreken enkele essentiële schakels,
zoals de voorzieningen op de brug voor langzame weggebruikers. Dit heeft tot
gevolg dat fietsers eerder ontmoedigd dan aangemoedigd worden. De
toenemende verkeersdrukte en de minder aangename en veilige omgeving ter
hoogte van de Kanaalstraat hebben tot gevolg dat sommige fietsers zullen
overstappen naar de auto. Dit wordt versterkt door een stijgend autobezit.
(Fietsende jongeren vandaag zijn de automobilisten van morgen.)
Bovenstaande trends worden versterkt door het eenzijdig flankerend beleid en de
verkeersonveiligheid op bepaalde wegen en kruispunten (vb. de Kanaalstraat, de
R4-oost en de Assendesteenweg).

3.2 Idealistisch scenario
In het idealistisch scenario wordt er een alternatieve verbinding voorzien voor
langzaam verkeer tussen Zelzate-Oost en West. Dit overtuigt bewoners ervan dat
langzame vervoermiddelen de meest wenselijke zijn voor verplaatsingen binnen de
gemeente. Dit leidt dan ook tot een modal shift, een verschuiving van
autogebruikers naar langzame weggebruikers.
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Het doorgaand vrachtverkeer in de Kanaalstraat neemt af door de versoepeling
van het tunnelverbod, door integrale maatregelen genomen in het kader van het
Project Gentse Kanaalzone en een ondersteunend flankerend beleid. De
Kanaalstraat wordt heringericht als een lokale weg en wordt in de toekomst
hoofdzakelijk zo gebruikt. Dit heeft een zeer positief effect op de leefbaarheid
(t.h.v. de Grote Markt) en de veiligheid (t.h.v. de brug).
Zelzate beschikt over een strategisch parkeerbeleid met twee soorten parkings:
parkings voor kort- en parkings voor langparkeerders. Er wordt drastisch geknipt in
het parkeeraanbod. Hierdoor ontstaat er extra ruimte voor terrasjes,
groenelementen en langzame weggebruikers, waardoor de Grote Markt
uitgebouwd kan worden tot een volwaardig verblijfsplein waar auto’s bijna volledig
geweerd worden. Het parkeerbeleid geeft het signaal dat verplaatsingen met
duurzame middelen goedkoper, eenvoudiger, sneller en wenselijker zijn.
Op korte termijn komt er een lightrail-verbinding tussen Gent en Terneuzen, via
Zelzate en de Gentse Haven. Dit zet mensen er toe aan vaker hun auto te laten
staan voor een sneller en comfortabeler alternatief. De aantrekkelijkheid van
Zelzate als woongemeente neemt sterkt toe doordat Zelzate beter bereikbaar
wordt. Dit heeft dan weer een positieve invloed op de lokale handel. Ook de
verbinding tussen Zelzate-Oost en West wordt op een kwalitatieve manier door het
openbaar vervoer voorzien.
Er wordt op korte termijn zeer veel geïnvesteerd ten voordele van langzame
weggebruikers. Naast de komst van een alternatieve verbinding tussen ZelzateOost en West worden de essentiële missing links versneld aangepakt, vb.
gevaarlijke kruispunten, extra doorsteken en betere fietsenstallingen op betere
locaties. Fietsers en voetgangers krijgen letterlijk meer ruimte in het straatbeeld.
Dit heeft een positieve invloed op het fietsgebruik, ruimtegebruik en de gezondheid
van de inwoners.
Een goed uitgebouwd flankerend beleid, een verhoogde verkeersveiligheid en een
toegenomen verkeersleefbaarheid versterken de gewenste modal shift (van
autogebruikers naar langzame weggebruikers), waardoor Zelzate zich ontwikkeld
als een zeer aantrekkelijke woon- en werkgemeente.
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3.3 Scenario A
“Zelzate op de fiets”
3.3.1

Krachtlijnen

Verschillende elementen dragen ertoe bij dat Zelzate een ideale fiets- en
wandelgemeente is: de stedelijkheid, de compactheid van de gemeente, de vele
voorzieningen waaronder winkels en scholen, … In dit scenario wordt getracht het
fietspotentieel en de toegankelijkheid (voor voetgangers) te maximaliseren.
Doelstelling is mensen er toe aan te zetten zachte vervoerwijzen te gebruiken.

3.3.2

Volgens de werkdomeinen

Werkdomein A - ruimtelijke ontwikkelingen en hun mobiliteitseffecten
Ruimtelijke planning
Bij de ontwikkeling van nieuwe zones wordt de ontsluiting afgestemd op optimale
bereikbaarheid voor langzaam verkeer. Hierbij is extra aandacht voor de conflictpunten
waar langzaam en gemotoriseerd verkeer elkaar moeten kruisen.
Strategische ruimtelijke projecten
Strategische ruimtelijke projecten zoals de herinrichting van de kruispunten op de R4oost worden zodanig uitgevoerd dat de oversteekbaarheid en de verkeersveiligheid op
de R4 voor langzame weggebruikers verbetert.
Categorisering van wegen
Men streeft er naar wegen in te richten naargelang hun functie met extra aandacht voor
het aanbevolen wegprofiel voor langzame weggebruikers
Tabel 3: Scenario A - Werkdomein A

Werkdomein B – Netwerken per modus

Fietsroutenetwerk
Aangezien dit scenario zachte weggebruikers voorop stelt, wordt het volledige
fietsroutenetwerk geoptimaliseerd. In eerste instantie worden de knelpunten en missing
links uit de kwaliteitstoets aangepakt, in tweede instantie wordt het bereik van de
kwaliteitstoets vergroot tot andere, minder frequent gebruikte, fietsroutes.
De route tussen Zelzate-oost en west wordt zo ingericht dat de fiets het snelste
vervoermiddel is om deze verplaatsing te maken.
Openbaar vervoernetwerk
De voorzieningen voor zachte weggebruikers naar de belangrijkste openbaar
vervoerknooppunten worden aangepakt. Op de OV-knooppunten staat toegankelijkheid
voorop en worden betere (overdekte en diefstalveilige) fietsenstallingen voorzien.
Herinrichting van wegen
De functie, vorm en het gebruik van wegen dienen afgestemd te zijn op elkaar. Wegen
dienen er uit zien (vorm) overeenkomstig hun categorisering (functie) zodat het
gewenste gebruik bekomen wordt. Indien functie en gebruik te veel verschillen, moet
nagegaan worden hoe deze beter op elkaar kunnen worden afgestemd. Voorzieningen
voor langzame weggebruikers moeten ingericht worden overeenkomstig de
categorisering en het gebruik van de wegen.
Er wordt getracht de hinder van het opengaan van de brug te verminderen door de
verkeerssituatie naar en op de brug (het wegprofiel) af te stemmen op de langzame
weggebruikers.
Verkeersveiligheidsmaatregelen
Er worden verkeersveiligheidsmaatregelen genomen op de locaties waar de meeste
ongevallen met langzame weggebruikers gebeuren.
Parkeerbeleid
Er wordt geknipt in de parkeercapaciteit ten voordele van extra fietsenstallingen, meer
ruimte voor voetgangers, extra zitbanken, … .
Het parkeerbeleid geeft het signaal dat verplaatsingen best met zachte vervoerwijzen
(de fiets of te voet) gebeuren, maar ook met de auto kunnen.
Tabel 4: Scenario A - Werkdomein B

Verblijfsgebieden en voetgangersvoorzieningen
Pleinen worden ingericht zodat ze maximaal toegankelijk en bereikbaarheid zijn voor
zachte weggebruikers.
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Tabel 5: Scenario A - Werkdomein C

Werkdomein C – Ondersteunende maatregelen
Vervoersmanagement
Vervoersmanagement wordt uitgebreid van scholen naar bedrijven, diensten en
evenementen. Doel hierbij is het verkrijgen van een modal shift richting zachte
vervoerwijzen.
Tarifering
Niet van toepassing
Algemene sensibilisering
Bewoners in Zelzate worden door sensibiliseringscampagnes aangezet vaker voor de
fiets of te voet te kiezen. Een campagne ligt toe wat de voordelen van duurzame
verplaatsingen zijn en waar de beste routes gelegen zijn.
Marketing, informatie en promotie
Bij de ontwikkeling van nieuwe zones of het ontstaan van nieuwe voorzieningen, worden
mensen steeds geïnformeerd over de aangewezen routes voor langzaam verkeer, de
aanwezige fietsenstallingen en doorsteken, …
Bewegwijzering
Er wordt een bewegwijzeringplan opgemaakt en uitgevoerd met daarop fietsdoorsteken,
fietsenstallingen, zitbanken, … aangeduid.
Handhaving
Handhaving staat in het teken van sociale veiligheid, fietsdiefstalveiligheid, vandalisme
en toegankelijkheid. Fout geparkeerde wagens (vb. op het trottoir) worden beboet.
Beleidsondersteuning
Personen van de technische dienst volgen een vorming over het uitbouwen van
voorzieningen voor zachte modi en/of het uitwerken van een kwalitatief trage
wegenbeleid.
Monitoring en evaluatie
Er wordt een methodiek ontwikkeld waarbij de verkregen modal shift kan worden
bepaald.

3.4 Scenario B
“Pleinen om van te genieten”
3.4.1

Krachtlijnen

Zelzate wordt in twee delen gesplitst door het kanaal. Aangezien er tussen
Zelzate-oost en west slechts twee verbindingen bestaan en de kwaliteit van deze
verbindingen beperkt is, is het belangrijk beide centra optimaal uit te bouwen en
deze kwalitatief met elkaar te verbinden. De verblijfsfunctie van de centra - in
Zelzate-oost: aan de Grote Markt, in Zelzate-west: rondom het Groenplein - moet
versterkt worden, zodat beide pleinen opgewaardeerd worden. Een belangrijk
middel hiertoe is het beheersen van het autoverkeer op en rond deze pleinen. In dit
scenario is de doelstelling de kwaliteit van deze centra evenals de verbinding
ertussen te verbeteren.

3.4.2

Volgens de werkdomeinen

Werkdomein A - ruimtelijke ontwikkelingen en hun mobiliteitseffecten
Ruimtelijke planning
Nieuwe zones worden zodanig ontwikkeld en ontsloten dat bijkomend (doorgaand)
gemotoriseerd verkeer geweerd wordt.
Strategische ruimtelijke projecten
De herinrichting van de kruispunten op de R4-oost zal leiden tot een scheiding van het
doorgaand en bestemmingsverkeer. Dat komt de doorstroming en het gebruik van de
gewenste route (R4-west – E34 – noordelijk deel R4-oost – Traktaatweg) ten goede..
Categorisering van wegen
Men streeft er naar wegen in te richting naargelang hun functie met extra aandacht voor
het weren van ongewenst (doorgaand) gemotoriseerd verkeer.
Tabel 6: Scenario B - Werkdomein A
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Parkeerbeleid
Werkdomein B – Netwerken per modus
Verblijfsgebieden en voetgangersvoorzieningen
In de omgeving van de centrumpleinen wordt gemotoriseerd verkeer geweerd. De
verblijfskwaliteit van de centra staat voorop.
Fietsroutenetwerk
De kernen rondom de Grote Markt en het Groenplein worden fietsvriendelijk ingericht.
Openbaar vervoernetwerk
Een frequentere openbaar vervoerverbinding tussen Zelzate-oost en west leidt tot
minder autoverkeer. Er wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn bij De Lijn en indien
nodig worden er voorlopige oplossingen uitgewerkt.

Fundamentele peiler in dit scenario is het parkeerbeleid. Er wordt gepoogd autoverkeer
uit het centrum te weren door het voeren van een sturend parkeerbeleid. Dit wordt
ondersteund door een hierop afgestemd parkeerregime en bewegwijzering zodat de
Grote Markt en het Groenplein een kwaliteitsvollere verblijfsfunctie krijgen.
Een eerste aanzet hiertoe gebeurt door het verminderen van de parkeercapaciteit ter
hoogte van de Grote Markt en de Kanaalstraat. Overgebleven parkeerplaatsen hebben
een duidelijk doelgroep: kortparkeerders, vb. bezoekers van handelszaken.
Langparkeerders, vb. bewoners en werknemers, kunnen hun auto parkeren op parkings
op wandelafstand, zoals het busplein. Bovendien neemt de veiligheid in de Kanaalstraat
toe (door betere zichtbaarheid en minder parkeermanoeuvres), waardoor de
overgebleven ruimte beter benut kan worden.
Op het Groenplein wordt de verkeerscirculatie aangepast zodat er minder verkeer is en
de gewenste verkeersstromen versterkt worden.
Tabel 7: Scenario B - Werkdomein B

Herinrichting van wegen
De autoluwe pleinen en wegen worden zo ingericht dat duidelijk blijkt dat autoverkeer er
‘te gast’ is. Onder het principe van ‘Shared Space’2 worden er aangename
verblijfsgebieden ontwikkeld.

Werkdomein C – Ondersteunende maatregelen

Verkeersveiligheidsmaatregelen

Vervoersmanagement wordt uitgebreid van scholen, naar bedrijven, diensten en
evenementen. Doel hierbij is het verminderen van de autoverplaatsingen binnen
Zelzate.

Er worden vooral verkeersveiligheidsmaatregelen genomen in de omgeving van de
centrale pleinen.

Vervoersmanagement

Tarifering
Niet van toepassing
Algemene sensibilisering
Er wordt een sensibiliseringscampagne georganiseerd die mensen ertoe aanzet
bewuster na te denken over hun autogebruik voornamelijk voor korte afstanden.

2 Het ‘Shared Space-concept’ gaat er van uit dat verschillende vervoerwijzen de openbare ruimte
harmonieus kunnen delen. In plaats van door middel van ‘harde’ barrières (vb. paaltjes en belijning)
wordt op een meer suggestieve manier (vb. materiaalkeuze en kleurgebruik) aangeduid waar welke
gebruiker zich zou moeten begeven.
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Marketing, informatie en promotie
Wijzigingen in parkeerbeleid en verkeerscirculatie worden gecommuniceerd naar
handelaars en bewoners zodat er een draagvlak ontstaat. Mensen worden geïnformeerd
over de mogelijke en gewenste routes. Een circulatieplan kan wenselijk en/of
noodzakelijk zijn.
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Bewegwijzering
Er wordt een bewegwijzeringplan opgemaakt en uitgevoerd met daarop specifieke
aandacht voor pleinen en attractiepolen en de verkeerscirculatie.
Handhaving
Handhaving moet ervoor zorgen dat de gewijzigde verkeerscirculatie niet leidt tot
overlast in nabijgelegen straten.
Beleidsondersteuning
Er wordt een vorming gevolgd over het kwalitatief inrichten van openbare ruimte.
Monitoring en evaluatie
Er wordt een methodiek ontwikkeld waardoor men het autogebruik kan vergelijken
doorheen de tijd.
Tabel 8: Scenario B - Werkdomein C

3.5 Scenario C
“Leefbaarheid in en tussen Zelzate-oost en west”
3.5.1

Krachtlijnen

Tijdens de gemeentelijke begeleidingscommissies werd de wens aangegeven een
bijkomend scenario uit te werken waarin leefbaarheid voorop staat. De concrete
doelstellingen in dit scenario zijn drieledig: (I) leefbaarheid garanderen in de
Kanaalstraat en de Assendesteenweg; (II) leefbaarheid verbeteren tussen Zelzateoost en west door het versterken van de OV- en fietsverbinding en (III)
leefbaarheid op de Grote markt en het Groenplein versterken.
(I) Doorgaand vrachtverkeer heeft een zeer sterke invloed op de
leefbaarheid in Zelzate. Men wenst dit doorgaand vrachtverkeer te
weren; op korte termijn door meer handhaving en betere signalisatie,
op middellange termijn door het uitvoeren van de oplossing van het
project Gentse Kanaalzone. Minder doorgaand vrachtverkeer komt
tevens de verkeersveiligheid ten goede.
(II) Ook de barrièrewerking van het kanaal tussen Zelzate-oost en west heeft
invloed op de leefbaarheid. Een versterking van het openbaar
vervoer tussen deze delen zal de leefbaarheid ten goede komen.
(III) Door te knippen in het parkeeraanbod en verkeerscirculatiemaatregelen
wordt er minder autoverkeer aangetrokken en neemt de leefbaarheid
op de Grote Markt en het Groenplein toe
Ruime aandacht gaat hier naar mobiliteitsmanagementmaatregelen zoals
communicatie, sensibilisering en bewegwijzering. Het voordeel van deze
maatregelen is dat ze een minder grote financiële inspanning vergen en ze op
korte termijn te realiseren zijn. Aansluitend worden verkeersmanagementmaatregelen (‘harde’ maatregelen) zoals infrastructurele maartregelen
(drempels,…) en de herinrichting van pleinen en wegen voorzien
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3.5.2

Volgens de werkdomeinen

Werkdomein B – Netwerken per modus
Verblijfsgebieden en voetgangersvoorzieningen

Werkdomein A - ruimtelijke ontwikkelingen en hun mobiliteitseffecten
Ruimtelijke planning
Bij de ontwikkeling van nieuwe zones staat leefbaarheid voorop.
De parallelweg ter hoogte van het knooppunt R4-west x E34/N49 is een essentiële
schakel voor de ontsluiting van de AKMO-zone die in de toekomst meer verkeer zal
aantrekken. Bovendien kan het afsluiten van de op- en afritten op de E34/N49 leiden tot
meer doorgaand (vracht)verkeer via de Assenedesteenweg. De parallelweg moet
hieraan tegemoet komen.
Bij de ontsluiting van zone ‘Endeke’ en de zone ter hoogte van de ‘Karnemelkstraat’
gaat specifieke aandacht uit naar leefbaarheid van de omliggende woongebieden.
Strategische ruimtelijke projecten
De herinrichting van de kruispunten op de R4-oost zal leiden tot een scheiding van
doorgaand en bestemmingsverkeer. Dit heeft een positief effect op de doorstroming en
versterkt de gewenste route (R4-west – E34 – noordelijk deel R4-oost – Traktaatweg).
Daarnaast moet de herinrichting van de kruispunten de barrièrewerking van de R4 tot
een minimum herleiden.
Categorisering van wegen
Men streeft er naar wegen in te richting naargelang hun functie met extra aandacht voor
de leefbaarheid van de omgeving. De Kanaalstraat en de Assendesteenweg moeten op
korte termijn ingericht worden zoals lokale wegen (type I). Hierbij moet rekening
gehouden worden dat de Kanaalstraat een bypas blijft voor de tunnel bij calamiteiten.
Tabel 9: Scenario C - Werkdomein A

Beide centra moeten leefbaarder worden: de toegankelijkheid moet verbeteren en de
barrièrewerking (onder meer door geparkeerd voertuigen en hoge verkeersintensiteiten)
moet beperkt worden. In de omgeving van de centrumpleinen wordt gemotoriseerd
verkeer geweerd. De verblijfskwaliteit van de centra staat voorop.
Fietsroutenetwerk
Allereerst worden de relatief goedkope en snel op te lossen missing links aangepakt.
Daarna worden er oplossingen uitgewerkt voor de knelpunten en missing links uit de
kwaliteitstoets.
Openbaar vervoernetwerk
De openbaar vervoerverbinding tussen Zelzate-oost en west wordt versterkt, de wachten overstapplaatsen worden heringericht en er worden bijkomende fietsenstallingen
geplaatst.
De gemeente benadrukt de wens om een snelle hoogwaardige (lightrail) openbaar
vervoerverbinding te hebben tussen Zelzate, Gent en Terneuzen.
Herinrichting van wegen
Wegen moeten ingericht worden naargelang hun functie, maar er is ook bijzondere
aandacht voor de inrichting van pleinen. De inrichting moet steeds maximale
leefbaarheid nastreven.
Verkeersveiligheidsmaatregelen
De samenwerking met scholen wordt verder gezet.
Parkeerbeleid
Er wordt geknipt in de parkeercapaciteit ten voordele van de leefbaarheid. Er wordt
onderscheid gemaakt tussen kort- en langparkeerders en er wordt bewegwijzering
voorzien voor beide doelgroepen. De monitoring van ingevoerde parkeermaatregelen
kan gebeuren door een parkeerduuronderzoek.
Tabel 10: Scenario C - Werkdomein B
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Werkdomein C – Ondersteunende maatregelen
Vervoersmanagement
Vervoersmanagement wordt uitgebreid van scholen naar bedrijven, diensten en
evenementen. Doel hierbij is het verhogen van de leefbaarheid.
Tarifering
Niet van toepassing
Algemene sensibilisering
Er wordt een sensibiliseringscampagne georganiseerd die mensen ertoe aanzet
bewuster om te gaan met mobiliteit en leefbaarheid.
Marketing, informatie en promotie
De communicatie rondom het opengaan van de brug is cruciaal voor de leefbaarheid
binnen en tussen Zelzate. Daarom worden de communicatiekanalen uitgebreid en de
vormgeving van de informatie aangepast.
Bewegwijzering
Op de voornaamste wegen wordt bij de bewegwijzering onderscheid gemaakt tussen
Zelzate-oost en west zodat omwegen vermeden worden.
Handhaving
Handhaving dient ingezet te worden zodat de leefbaarheid gevrijwaard wordt.
Beleidsondersteuning
Er wordt een vormingen gevolgd over de aspecten van leefbaarheid.
Monitoring en evaluatie
Er wordt een methodiek ontwikkeld waardoor men doorheen de tijd kan vergelijken hoe
de leefbaarheid in Zelzate verandert en hoe mensen dit ervaren.
Tabel 11: Scenario C - Werkdomein C

Mobiliteitsplan Zelzate – Synthesenota

24

4 Afweging scenario’s
De afweging van bovenstaande scenario’s leidt tot het gewenste beleidscenario.

4.1 Criteria
De afweging gebeurt aan de hand van de vijf doelstellingen van het Mobiliteitsplan
Vlaanderen en doelstellingen (SD = strategische doelstellingen en OD =
operationele doelstellingen) bepaald door de GBC (zie Oriëntatienota – 5.2).

Globale doelstellingen
1.

Het vrijwaren van de bereikbaarheid

Het verbeteren van de vlotheid waarmee economische knooppunten en poorten
kunnen bereikt worden.
2.

Het garanderen van de toegankelijkheid

Het garanderen van mobiliteit voor iedereen, ook voor mensen die geen auto bezitten
of mogen/kunnen besturen. Vervoersarmoede en -ongelijkheden zouden tot een
aanvaardbaar niveau teruggebracht moeten worden.
3.

Het verzekeren van de veiligheid

Het verhogen van de verkeersveiligheid.
4.

Het verbeteren van de verkeersleefbaarheid

Streven naar een verkeersleefbare omgeving, meer bepaald de kwaliteit van het
verblijven met betrekking tot luchtverontreiniging en gezondheidseffecten, geluid en
trillingen, geurhinder en belevingswaarde (verkeersveiligheid, oversteekbaarheid,
barrièrewerking, parkeeroverlast, …).

5.

Het terugdringen van de schade aan natuur en milieu

De milieu- en natuurschade die mobiliteit veroorzaakt tot op een aanvaarbaar niveau
terugdringen, onder meer met betrekking tot het draagvermogen van het milieu voor
emissies, het verbruik van uitputbare fossiele brandstoffen en de algemene
biodiversiteit van de ecosystemen.

Lokale doelstellingen
SD: het verbeteren van de verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid in Zelzate door
het weren van ongewenst vrachtverkeer en sluipverkeer
Æ OD: Aandeel doorgaand zwaar verkeer in Kanaalstraat maximaal beperken.
SD: het realiseren van een verschuiving van de vervoerswijzekeuze voor
verplaatsingen binnen Zelzate naar te voet gaan en fietsen en dit door het aanbieden
van een coherente en gebiedsdekkende fiets- en voetgangersinfrastructuur. Bijzondere
aandacht hierbij gaat naar de verbinding tussen de westelijke en de oostelijke oever
Æ OD: De verbinding naar het centrum per fiets of te voet moet in tijd en waar mogelijk
in afstand korter zijn dan de verplaatsing met auto.
SD: het realiseren van een verschuiving van de vervoerswijzekeuze voor
verplaatsingen van en naar de regio rond Zelzate naar openbaar vervoer en de fiets.
Een kwaliteitsslag op het vlak van openbaar vervoer moet het aandeel ervan in het
woon-werk en in het woon-schoolverkeer doen toenemen. Voor de fiets gaat aandacht
naar gemeentegrensoverschrijdende fietsinfrastructuur, geënt op bovenlokale
netwerken (bv. BFF, Havenfietsroute, …).
Æ OD: Vanuit de omliggende gemeenten moet er een veilige en snelle fietsverbinding
aanwezig zijn. Alle fietsroutes langs primaire of secundaire wegen moeten daar
uitgerust zijn met een vrijliggend fietspad.
SD: het optimaliseren van de multimodale bereikbaarheid van het handels- en horecaapparaat in de kern, oa. door
aandacht voor voetgangersinfrastructuur,
fietsenstallingen en een sturend parkeerbeleid.
Æ OD: De hiaten in voetgangers- en fietsnetwerk worden in kaart gebracht en er wordt
een actieprogramma voor opgesteld.
Tabel 12: Doelstellingen
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4.2 Scoring
Vervolgens kunnen bovenstaande scenario’s getoetst worden aan de
vooropgestelde doelstellingen en criteria.
Het nulscenario leidt tot meer autogebruik. Toegenomen files en hinder zorgen
ervoor dat plaatselijke handelszaken moeilijker bereikbaar zijn, de leefbaarheid
vermindert en de verkeersveiligheid verslechtert. Ook de toegankelijkheid blijft
problematisch aangezien iedereen verondersteld wordt te beschikken over een
wagen. De milieu- en natuurkwaliteit neemt eveneens verder af.
Het idealistisch scenario scoort zeer goed op alle doelstellingen. De
bereikbaarheid en toegankelijkheid verbeteren zeer sterk door de nieuwe
verbinding tussen Zelzate-Oost en West en de lightrailverbinding. De
verkeersveiligheid neemt toe dankzij het aanpakken van knelpunten voor
langzame weggebruikers en een toename in het aandeel duurzame
weggebruikers. Ook de verkeersleefbaarheid en milieu- en natuurkwaliteit
verbeteren sterk, onder meer dankzij een toegenomen gebruik van de fiets en het
openbaar vervoer. Het Groenplein en de Grote Markt worden aangename pleinen
waar de verblijfsfunctie primeert.

Bij het 2de scenario “Pleinen om van te genieten” ligt de klemtoon voornamelijk op
leefbaarheid door het versterken van de centrumfuncties en het weren van
autoverkeer in het centrum van Zelzate-Oost en Zelzate-West. Dit scenario heeft
vooral een positieve invloed op de verkeersleefbaarheid daar de pleinen
uitgebouwd worden tot volwaardige verblijfspleinen. Dit scenario scoort ook goed
op veiligheid omdat het autoverkeer vermindert. De verbetering in toegankelijkheid
is matig: enerzijds verhoogt de toegankelijkheid voor langzame weggebruikers,
anderzijds ontbreken kwalitatieve openbaar vervoerverbindingen. Dit scenario
komt amper tegemoet aan de doelstellingen ‘bereikbaarheid garanderen’ van
‘schade aan milieu- en natuurkwaliteit beperken’ omdat enkel ingezet wordt op
intern autoverkeer en het extern gemotoriseerd verkeer ongewijzigd blijft.
Het 3de scenario “Leefbaarheid in en tussen Zelzate-oost en west” scoort vooral
goed wat betreft leefbaarheid. De economische bereikbaarheid verbetert omdat er
onderscheid gemaakt wordt tussen kort- en langparkeerders. Er worden
inspanningen gedaan om de bereikbaarheid voor zachte weggebruikers te
verbeteren, dit verhoogt de toegankelijkheid van mobiliteit voor verschillende
doelgroepen. Het verbeteren van leefbaarheid hangt samen met het weren van
auto- en vrachtverkeer en het aanmoedigen van duurzame vervoerwijzen. Dit heeft
meestal een zeer positieve invloed op de verkeersveiligheid en de milieu- en
natuurkwaliteit.

Bij het 1ste scenario “Zelzate op de fiets” gaat de aandacht voornamelijk naar
leefbaarheid voor en door langzame weggebruikers. Dit heeft een zeer positieve
invloed op de verkeersveiligheid omdat knelpunten voor langzame weggebruikers
aangepakt worden en er een modal shift plaatsvindt richting meer duurzamer
vervoergebruik. De bereikbaarheid verbetert, maar deze verbetering is beperkt
aangezien er voor gemotoriseerd verkeer zeer weinig verandert. De
toegankelijkheid verbetert ten aanzien van langzame vervoermodi, maar omdat
een kwalitatieve openbaar vervoerverbinding ontbreekt is het effect beperkt.
Dankzij de modal shift die dit scenario tot gevolg heeft, verbeteren de leefbaarheid
en de milieu- en natuurkwaliteit. Ook deze vooruitgang is niet maximaal onder
meer omdat de pleinen voornamelijk hun parkingfunctie behouden en er voor
langzame weggebruikers geen alternatief bestaat om het kanaal over te steken.
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4.3 Afweging
Vervolgens kunnen de scenario’s een score krijgen per doelstelling en/of criteria.
Deze scores laten toe de verschillende scenario’s te vergelijken en een afweging
te maken.
NS

IS

A

B

C

Bereikbaarheid

--

++

+

+/-

++

Toegankelijkheid

-

++

+

+

+

Verkeersleefbaarheid

--

++

+

++

++

Verkeersveiligheid

--

++

++

+

+

Milieu- en natuurkwaliteit

-

++

+

+/-

+

Weren ongewenst vracht- en sluipverkeer

-

++

+

+

++

Snellere verbinding naar centrum per fiets of te voet

--

++

++

+

+ +/-

Veilige en snelle fietsverbinding vanuit omliggende - gemeenten

++

++

+

+

Hiaten in voetgangers- en fietsnetwerk

++

++

+

+ +/-

Hieruit blijkt dat het idealistisch scenario het beste scoort. Het idealistisch scenario
is momenteel zowel financieel als qua draagvlak zeer moeilijk te realiseren binnen
de huidige planningscontext.
Rekening houdend met de haalbaarheid en het beantwoorden aan de globale en
lokale doelstellingen scoort het derde scenario ‘Leefbaarheid in en tussen ZelzateOost en West’ het best. Dit wordt dan ook het verder uit te werken beleidscenario.

Globale doelstellingen

Lokale doelstellingen

--

NS = nulscenario
IS = idealistisch scenario
A = scenario A “Zelzate op de fiets”
B = scenario B “Pleinen om van te genieten”
C = scenario C “Leefbaarheid in en tussen Zelzate-oost en west”
Tabel 13: Afweging scenario's
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5 Bijlage

Bart Crombez

Dienstkringingenieur

Agentschap Wegen en Verkeer
(AWV) Oost-Vlaanderen
Cel Mobiliteit en Verkeersveiligheid

Els Van Snick

Verkeersdeskundige

Provinciebestuur Oost-Vlaanderen Directie Ruimte

Claeys Ignaas

Mobiliteitsambtenaar

Agentschap R-O Vlaanderen
Afdeling Oost-Vlaanderen - team
specialisten

Francis Beosière

Mobiliteitsambtenaar

Beleidsdomein Ruimtelijke
Ordening, Woonbeleid en
Onroerend Erfgoed (RWO) - OostVlaanderen

Frederik Buffel

Projectingenieur

MOW - Afdeling Maritieme Toegang

Alain Moerman

Medewerker

Projectbureau Gentse Kanaalzone

Ingrid Brackman

Hoofd Commerciele
Vertegenwoordiging Cel
Key Account en
Prospectie

NMBS - regio Gent Rail

Frank Desloovere

Expert Doorstroming

VVM De Lijn

Nele Huys

Hoofd
mobiliteitsontwikkeling
& marktonderzoek

VVM De Lijn

Vincent Meerschaert

Projectleider

Studiebureau Traject

Delphine Eeckhout

Projectmedewerker

Studiebureau Traject

Bijlage 1: Samenstelling GBC

Naam

Functie

Instantie

Freddy De Vilder

Burgemeester

Gemeentebestuur Zelzate

Kurt Van Weynsberghe

Schepen

Gemeentebestuur Zelzate

Willy De Meyer

Gemeentesecretaris

Gemeentebestuur Zelzate

Peter Antheunis

Mobiliteitsambtenaar

Gemeentebestuur Zelzate

Anne Bunneghem

Milieuambtenaar

Gemeentebestuur Zelzate

Andy Lippens

Duurzaamheidsambtenaar

Gemeentebestuur Zelzate

Mario De Witte

Commissaris

Lokale Politie Zelzate

Patricia De Meyer

Raadslid
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Luc Verstraeten

Schepen

Open VLD

Rik Laureys

Raadslid

CD&V

Karl Segers

Katia Rottiers

An Saye

Raadslid

PVDA+

Mobiliteitsbegeleider

Departement Mobiliteit en
Openbare Werken (MOW) OostVlaanderen - Cel Mobiliteit en
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Mobiliteitsbegeleider
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Verkeersveiligheid
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Bijlage 2: Procesverloop

Procedure gemeentelijk mobiliteitsplan (drie fasen)

Datum

Besluit van college van burgemeester en schepenen tot opmaak/bijsturing gemeentelijk mobiliteitsplan.

05 – 03 – 2008

Voorstel van participatietraject (niet verplicht, maar wenselijk).

17 – 03 – 2010

Desgevallend keurt de gemeenteraad voorstel van participatietraject goed.

13 – 04 – 2010

Opmaak van het gemeentelijk mobiliteitsplan (Fase 1 - Fase 2 - Fase 3).
•

Fase 1: De oriëntatienota wordt ter conformverklaring voorgelegd aan de PAC. Bij conformverklaring wordt de geldigheidsduur van het vorige mobiliteitsplan met
maximaal 9 maanden verlengd.

15 – 03 – 2010

•

Fase 2: De synthesenota wordt ter conformverklaring voorgelegd aan de PAC. Als de synthesenota door de PAC wordt conformverklaard, is het oude
mobiliteitsplan maximaal 9 maanden extra geldig.

23 – 08 – 2010

•

Fase 3: Het ontwerp-mobiliteitsplan.

/

Voorlopige vaststelling door de gemeenteraad.

/

(Openbaar onderzoek indien geen participatietraject).

/

Voorlegging aan de PAC. PAC-advies binnen de 30 dagen over de conformiteit met het decreet en de uitvoeringsbesluiten ervan alsook over de inhoud.

/

Gemeenteraad definitieve vaststelling binnen de 60 dagen na ontvangst van het advies.

/

Vaststellingsbesluit bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Het Mobiliteitsplan is geldig 14 dagen na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

/
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Bijlage 3: Verslag GBC 26-01-2010
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1.

Correctie vorig verslag

In het verslag van de vorige GBC (01-12-2009) stond de categorisering van de Kanaalstraat
verkeerdelijk aangeduid als een secundaire weg. Katia Rottiers (mobiliteitsbegeleider) wijst er op dat de
Kanaalstraat momenteel volgens het PRS en het vorige mobiliteitsplan gecategoriseerd is als lokale
weg. Het Vlaams Gewest is hier ook voorstander van, maar voorlopig zal de Kanaalstraat wel nog
onder het beheer van het Vlaamse Gewest blijven (o.a. voor werken met aansluiting parallelweg N49).
Op termijn zullen alle lokale wegen worden overgedragen aan de gemeente.

2.

Bespreken voorontwerp oriëntatienota

Vincent Meerschaert (Traject) geeft een presentatie waarin de tijdsplanning en het voorontwerp van de
oriëntatienota worden besproken. De volgende aandachtspunten en opmerkingen worden hierbij
aangekaart:

2.1. Ruimtelijke plannen


Spoorlijnen

Els van Snick (provincie Oost-Vlaanderen) wijst er op dat spoorlijn 204 langs de oostkant ligt en de
spoorlijn langs de westkant spoorlijn 55 is. Bovendien ligt de spoorlijn in het oosten er niet meer
(helemaal). De bedding is er wel nog aanwezig.


Aansluitingen E34

De aansluitingen van de E34 op de R4-west zijn niet correct getekend op de kaarten.


Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen

In het voorontwerp staat dat er in de addenda geen zaken vernoemd worden met impact op Zelzate. Els
van Snick (provincie Oost-Vlaanderen) wijst er op dat de – in het addendum vernoemde - uitbreiding
van de KMO-zone in Assenede wel een verkeersimpact op Zelzate kan hebben.


Beneluxlaan

In het project Gentse Kanaalzone wordt de Beneluxlaan genoemd als verbinding tussen Nederland en
de Gentse Kanaalzone. Peter Antheunis (mobiliteitsambtenaar) vraagt zich af of dit niet in tegenspraak
is met de geplande vrachtwagensluis in de Beneluxlaan. Alain Moerman (project Gentse Kanaalzone)
licht toe dat de Beneluxlaan aangeduid is als lokale havenverbindingsweg. De vrachtwagensluis in de
Beneluxlaan hangt samen met de sluis in Rieme: anders zou men voor de kortste route kiezen en via
de brug van Zelzate rijden. In 2010 zal men in het kader van het project Gentse Kanaalzone of in kader
van het project Grenzeloze Kanaalzone een onderzoek uitvoeren om doorgaand vrachtverkeer te
kunnen weren: zowel in Zelzate als in omliggende gemeenten. Hierbij dient men wel rekening te houden
met de aanwezigheid van het douanekantoor nabij de brug van Zelzate.

2.2. Mobiliteitsplannen


Mobiliteitsplan Assenede

De verkenningsnota van Assenede werd conform verklaard op 10-01-2010.


Mobiliteitsplan Gent

Peter Antheunis (mobiliteitsambtenaar) is verrast dat er in het mobiliteitsplan Gent gevraagd wordt om
bij een herziening van het RSV na te gaan of de uitbouw van de internationale en Vlaamse noordzuidverbindende functie gedeeltelijk via de R4 oost kan gebeuren.
 afspraak: Alain Moerman/Vincent Meerschaert gaan na wat het actuele standpunt van stad Gent is
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Openbaar vervoer in Zelzate

Onlangs zat De Lijn samen met Terneuzen en andere actoren in het kader van de Grenzeloze
kanaalzone.
Hierbij werden verschillende maatregelen besproken die op korte termijn zullen genomen worden: het
laten aansluiten van de Nederlandse dienstregeling op de dienstregeling van lijn 55, het fysiek laten
afstemmen van de halteplaatsen, het voeren van gezamenlijk promotie en de tarifering.
Voor een lange termijnvisie wil men eerst de: studie van de NMBS bekijken. Deze haalbaarheidsstudie
behandelt het potentieel tussen Arcelor Mittal en Gent. In het kader van de Grenzeloze kanaalzone zou
deze studie eventueel als basis gebruikt worden om een grotere potentieelstudie te doen
Eventueel kan de verbinding met Gent - als er voldoende potentieel is - eerst met bussen geëxploiteerd
worden. Zo heeft de gemeente een oplossing op relatief korte termijn dit sluit aan bij de wens van de
gemeente Zelzate voor een snelle verbinding naar Gent.
Daarnaast benadrukt de gemeente dat de verbinding Nederland-Zelzate (in de week aangeboden door
Connexion) in het weekend niet mogelijk is. In het weekend verzorgt Veolia wel een rechtstreekse
dienst van Terneuzen naar Gent, maar deze stopt niet in Zelzate.


Mobiliteitsvisie 2020

De Lijn wijst er op dat er in het voorontwerp nog enkele lijnen ontbreken: een verbindende buslijn Gent
– Kluizen – Ertvelde- Zelzate, een verbindende buslijn Zelzate – Assenede – Bassevelde - Kaprijke –
Eeklo, een ontsluitende buslijn Eeklo – Oosteeklo – Zelzate en een ontsluitende buslijnen Gent –
Zaffelare – Wachtebeke- Zelzate.


Tweede zeesluis

Alain Moerman vermoedt dat de tweede zeesluis in Terneuzen er komt tegen 2018. Op lange termijn
(vb. 2030) zou men mogelijks ook de tunnel in Zelzate aanpassen, maar vandaag zijn er noch
beslissingen genomen over de komst van de zeesluis, noch over de diepte.

2.3. Visies Actoren


Stedenbouwkundige visie gemeente Zelzate

Het brugcomplex aan de Stoepestraat en de parallelweg met de E34 zullen in 2012 aanbesteed
worden. De concrete aansluiting wordt verder onderzocht.


Visie gemeente Zelzate m.b.t. busstation

De gemeente dringt aan op de heraanleg van het busstation. Frank Desloovere (De Lijn) antwoordt dat
deze heraanleg voorzien is tegen 2012.
 afspraak: Frank Desloovere vraagt het na bij de centrale diensten.


Visie AWV

Katia Rottiers (mobiliteitsbegeleider) vraagt ook het participatietraject te vermelden.
 afspraak: Katia Rottiers bezorgt een paragraaf i.v.m. het participatietraject aan Traject.
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Visie De Lijn

Aangezien de opgenomen fasering ondertussen niet meer van toepassing is, vraagt De Lijn dit aan te
passen in de visie.
Peter Antheunis vraagt zich af of de bus - zoals in Nederland – bij een gesloten brug de rij wachtende
auto’s kan voorbijrijden (spookrijden) zodanig dat deze eerst weg kan zodra de brug opengaat. Volgens
commissaris De Witte werd dit reeds eerder voorgesteld en onderzocht in een studie omtrent de
Stationsstraat, maar werd toen niet weerhouden door AWV. De motivatie hiervoor is niet bekend.
 afspraak: De Lijn/Katia Rottiers kijken dit na.

2.4.


Probleemstelling

M.b.t. ruimtelijke structuur

Patricia De Meyer (raadslid) merkt op dat er bij geplande ruimtelijke structuur dient vermeld te worden
dat de grens tussen Zelzate en Assenede wordt geselecteerd als (gemeentegrensoverschrijdend)
regionaal gebied.
Rik Laureys (raadslid) voegt toe dat Zelzate een administratief centrum is voor de omliggende
gemeentes onder andere vanwege het vredegerecht.


M.b.t. knelpunten

Bij knelpunten kan tevens toegevoegd worden dat Zelzate een snelle OV-verbinding naar Gent mist.
Hierbij kunnen ook naar voren komen dat er te weinig fietsenstallingen zijn en dat sommige wegen
fietsonveilig zijn.


M.b.t. openbaar vervoer

Het overstappen van bus op bus is een knelpunt. De Nederlandse lijnen rijden tot halte Debautshoek
(Zelzate-west), terwijl het busstation in Zelzate-oost gelegen is. De reden waarom de Nederlandse
lijnen niet tot Zelzate-oost rijden is waarschijnlijk omwille van de brug.
De GBC vraagt zich af of het potentieel langs beide oevers (spoorlijn 55 en spoorlijn 204) in
beschouwing kan genomen worden in het kader van het potentieelonderzoek over personenvervoer via
het spoor.


M.b.t. geluidsoverlast

De gemeente vraagt om ook de problematiek van geluidsoverlast op te nemen in het mobiliteitsplan.
Katia Rottiers (AWV) meldt dat er momenteel een geluidskaart in opmaak is.
 afspraak: Katia Rottiers bezorgt de nodige info.
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2.5. Verder onderzoek


M.b.t. opgaan brug

Het studiebureau heeft momenteel geen eenduidige cijfers over de impact van de opengaande brug.
Kurt Van Weynsberge (schepen) stelt dat de havenkapitein over exacte cijfers moet beschikken. Ook
wordt aangeraden cijfers op te vragen over het gebruik van het (tijdelijke) veer en dit over verschillende
jaren (vb. 2007 - zomer 2009).


Parkeren

De GBC beslist volgende deelonderzoeken m.b.t. parkeren uit te voeren:
-

-



het bundelen van alle beschikbare gegevens en studies
Patricia De Meyer (raadslid) wijst op het commercieel plan dat momenteel wordt afgerond.
Er zijn reeds tellingen georganiseerd door de politie. Daarnaast kunnen er wellicht ook
gegevens via het parkeerbedrijf verkregen worden (vb. over bewonerskaarten, …).
het vaststellen van de parkeerbezetting op de parkings
het kwalitatief onderzoeken van de mogelijkheden om parkeervraag en –aanbod beter op
elkaar af te stemmen
Sluipverkeer

Aangezien de GBC oordeelt dat de problematiek van sluipverkeer eerder beperkt is, wordt er beslist om
dit niet verder als afzonderlijk thema op te nemen.


Regelgeving ADR-verkeer

Er is onduidelijkheid over de regelgeving met betrekking tot ADR-verkeer.
 afspraak: Traject onderzoekt deze regelgeving.

3.

Afspraken voor vervolg


Traject werkt een tweede ontwerpversie van de oriëntatienota (inclusief alle kaartjes) uit tegen
10 februari 2010. Deze wordt via mail aan de leden van de GBC bezorgd.



De leden van de GBC bezorgen hun opmerkingen via mail aan Traject (dee@traject.be) voor
17 februari 2010. Indien één van de leden het zinvol acht, wordt een nieuwe GBC
georganiseerd.



Het streefdoel is de oriëntatienota te kunnen voorleggen aan de Provinciale Audit Commissie
(PAC) van 15 maart 2010.
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Bijlage 4: Verslag GBC 12-05-2010
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1.

Toelichting onderzoeksresultaten

Delphine Eeckhout (Traject) geeft een presentatie waarin de resultaten van de onderzoeken toegelicht
worden. De volgende aandachtspunten en opmerkingen worden hierbij aangekaart:

1.1. Opengaan brug
•

Werken t.g.v. heraanleg Kanaalstraat

Aanvankelijk was een cameraonderzoek in combinatie met visuele tellingen gepland voor het
terreinonderzoek omtrent het opengaan van de brug en het onderzoek inzake het doorgaand
vrachtverkeer. Wegens onrepresentatieve resultaten naar aanleiding van de werken in de Kanaalstraat
moest dit onderzoeksopzet echter aangepast worden.
In eerste instantie bleken de werken te duren tot september 2010, op de GBC werd opgemerkt dat de
werken zullen eindigen in juni 2010. Aangezien het onderzoek niet kan plaats vinden tijdens de
vakantieperiode (omwille van de representativiteit van de resultaten), blijft het onderzoeksopzet
aangepast.
•

Infoborden

De digitale infoborden geven enkel aan dat de brug openstaat, terwijl de communicatie via RDS (ZRO)
ook vermeldt wanneer de brug opnieuw zal sluiten. Tijdens de GBC wordt opgemerkt dat de digitale
infoborgen die informatie eveneens zouden kunnen bevatten. Het aantal karakters is weliswaar beperkt.
Een vaste tekst (vb. “Zelzate-brug is”) in combinatie met een digitaal deel (vb. “open. Brug sluit om
12u16.“) zou hiervoor een oplossing kunnen zijn.
•

Rijstroken en wegvakken aan de brug

Tijdens de GBC werden allerlei suggesties gedaan omtrent de wegmarkering en –opstelling aan de
brug, waaronder een fietsopstelstrook en een voorsorteerstrook voor bussen.

1.2. Doorgaand vrachtverkeer
•

Onderzoek i.k.v. Project Gentse Kanaalzone

MOW bevestigt dat er beter gewacht wordt op de resultaten en voorgestelde acties naar aanleiding van
het onderzoek in het kader van het Project Gentse Kanaalzone omtrent de problematiek van doorgaand
vrachtverkeer. In dit onderzoek zal men immers een meer integrale oplossing aanreiken. In het
mobiliteitsplan zal wel bevestigd worden dat de gemeente deze problematiek wenst aan te pakken.

1.3. Parkeeronderzoek
•

Parkeerregime in Kerkstraat en Leegstraat

De GBC merkt op dat er geen blauwe zone geldt in de Kerkstraat. Er geldt wel een blauwe zone in de
Leegstraat, dit omwille van een Kiss en Ride-zone voor de school.
•

Parkeercapaciteit op het Groenplein

Tijdens de GBC werd voorgesteld een aantal parkeerplaatsen op het Groenplein te schrappen zodat
men bij het verlaten van de parking een beter zicht krijgt.
•

Parking Vredekaai

De GBC merkt op dat Afdeling Maritieme Toegang eigenaar is van parking Vredekaai.
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1.4. Openbaar vervoer-verbinding
•

Verbinding tussen Zelzate-Oost en West

De GBC vraagt ook de ontbrekende openbaar vervoerverbinding tussen Zelzate-Oost en West op te
nemen (inclusief belbusverbinding). Deze missing link hangt samen met de problematiek van het
opengaan van de brug.
•

Verbinding tussen Zelzate – Gentse Haven en Gent

De Lijn onderschrijft de conclusies die werden vastgesteld door het studiebureau.

2.

Bespreking & afweging scenario’s

Vervolgens worden de scenario’s besproken en afwogen door de GBC.
Tijdens de GBC komt naar voor dat men voorstander is van een derde scenario “Leefbaarheid in en
tussen Zelzate-Oost en West”. Hierbij stelt men de leefbaarheid voorop, wordt er geïnvesteerd in
langzame vervoermodi en wordt gezocht naar een kwaliteitsvollere verblijfsfunctie voor de pleinen
(Grote Markt en Groenplein), bijvoorbeeld door het herbekijken van de verkeerscirculatie.

3.

Algemeen

Gezien er verschillende onderzoeken betrekking hebben op gewestwegen, waaronder de Kanaalstraat,
is de aanwezigheid van AWV op een volgende GBC gewenst.

4.

Afspraken voor vervolg
•

Een volgende GBC word georganiseerd op 16 juni 2010.

•

De leden van de GBC zullen het onderzoeksrapport en de synthesenota op voorhand
ontvangen. Het streefdoel is de synthesenota te kunnen voorleggen aan de Provinciale Audit
Commissie (PAC) van 12 juli 2010.
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Bijlage 5: Verslag GBC 16-06-2010
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1.

Bespreking onderzoeksrapport

De GBC overloopt systematisch het onderzoeksrapport per onderzoeksonderdeel. Het rapport werd
aangepast aan de opmerkingen van de GBC. De gewijzigde tekst is in fluo aangeduid in de nieuwe
versie. Twee wijzigingen verdienen enige toelichting:

1.1. mbt. openbaar vervoer
Alain Moerman legt uit dat ook het Project Gentse Kanaalzone werkt rond het afstemmen van de
bushaltes. Er komt begin 2011 een studie waarbij tarifering, promotie en afstemming van de bussen aan
bod zal komen, evenals een onderzoek naar de behoefte voor een verbinding met Nederland voor
woon-werkverkeer.

1.2. mbt. bewegwijzering Zelzate vanaf hoofdwegennet
Bij de bewegwijzering (vb. op de E34/N49 en de R4) is er enkel sprake van Zelzate, zonder
onderscheid te maken tussen Zelzate-oost en Zelzate-west. Hierdoor is het mogelijk dat men de
verkeerde afslag neemt (nl. de eerste die men tegenkomt) en zo op de ‘verkeerde’ oever terecht komt.
Dit leidt tot onnodige omwegen door het centrum. Mocht het onderscheid gemaakt worden tussen
Zelzate-oost of Zelzate-centrum en Zelzate-west op die plaatsen waar relevant, dan zou men deze
weggebruikers beter kunnen sturen.

2.

Bespreking synthesenota en afweging scenario’s

Per werkdomein worden de verschillende scenario’s door het studiebureau voorgesteld en besproken.
In totaal werden vijf scenario’s voorgesteld.
 een nulscenario;
 een idealistisch scenario;
 scenario A “Zelzate op de fiets”
 scenario B “Pleinen om van te genieten”
 scenario C “Leefbaarheid in en tussen Zelzate-oost en west”
Uiteindelijk werd scenario C “Leefbaarheid in en tussen Zelzate-oost en west” bevestigd door de
voltallige GBC. Dit scenario vormt de verdere basis voor het beleidsplan.
De overige opmerkingen van de GBC worden in de synthesenota verwerkt.

3.

Afspraken voor vervolg
•

De leden van de GBC zullen het onderzoeksrapport en de synthesenota op voorhand
ontvangen. Het streefdoel is de synthesenota te kunnen voorleggen aan de Provinciale Audit
Commissie (PAC) van 23 augustus 2010.

•

Een volgende GBC wordt georganiseerd op 02 september 2010.

Mobiliteitsplan Zelzate

Verslag GBC 16-06-10

2

Bijlage 6: Verslag PAC Oriëntatiefase
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Bijlage 7: Presentatie infovergadering i.k.v. participatietraject
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Info-avond duurzame mobiliteit
in kader van vernieuwing mobiliteitsplan

Zelzate
29-04-10
Vincent Meerschaert
Delphine Eeckhout

Inhoud

Enkele cijfers…

 Mobiliteit in een ruimer kader
 Wat is duurzame mobiliteit?
 Naar een kwaliteitsvol en duurzaam gemeentelijk
mobiliteitsbeleid
 Mobiliteitsplan Zelzate
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•

De Vlaming legt gemiddeld 3,1 verplaatsingen af per dag

•
•

Gemiddelde lengte verplaatsing is 42km
80% van de verplaatsingen is echter < 15km

•

70% van de verplaatsingen heeft niks met het werk te maken

3

Verleden, heden…

…toekomst?

45000

2005 --> 2030

Aantal afgelegde voertuigkilometers (België) in miljoen km
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Tussen 1985 en 2005: 75% toename wegverkeer in Vlaanderen:
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– gemiddelde jaarlijkse groei van 3,7% op A-wegen en 2,1% op N-wegen
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personenvervoer
woon-werk
woon-school
andere
TOT

+18%
+29%
+35%
+30%

goederenvervoer
nationaal
transit
aanvoer
afvoer
TOT

+40%
+52%
+99%
+73%
+60%

Prognoses Planbureau 2030
(publ. april 2009)

Hoe verplaatsen we ons?

Waarom verplaatsen we ons?
Aantal verplaatsingen volgens motief
(2008)
werken
15,6%

zakelijk onderwijs
6,0%
7,1%

winkel
22,6%

ontspanning
14,0%

plezier
3,9%

bezoek
13,0%

brengen/halen diensten
12,2%
5,6%

Afstand verplaatsingen volgens motief
(2008)
werken
22,5%
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Bron: OVG Vlaanderen 2008

De auto! zelfs op korte afstand
0,0%
8,5%

8,7%
18,4%
27,0%

34,7%

5,3%
4,5%

39,5%

3,6%

3,5%

3,7%

4,1%
4,2%

3,4%

6,2%

3,0%
12,9%

18,6%

3,9%

2,9%

motor
1,8%

74,6%

82,0%

83,8%

met de bus (De Lijn, M IVB, TEC)
76,2%

75,1%

57,9%

1,4%

tram/(pré)metro
57,3%

trein
autopassagier

43,0%

autobestuurder

26,4%
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brom/snorfiets
bedrijfs- of schoolvervoer

3,9%
67,1%

0 - 1 km

te voet
fiets

4,5%
2,9%
36,1%

38,3%

5,0%

- 2,5 km

- 5 km

- 7,5 km

- 10 km

- 15 km

- 20 km

- 30 km

Bron: OVG Vlaanderen 2008 (modal split woon-werkverkeer)

- 50 km

-…
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zakelijk
15,3%

Bron: OVG Vlaanderen 2008

onderwijs winkel
4,3%
10,4%

ontspanning
19,3%

plezier
3,5%

bezoek
12,5%

diensten
3,1%
brengen/halen
9,1%
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Zijn er oplossingen?
 Louter de wegencapaciteit verhogen is geen duurzame oplossing
– Meer autoverkeer,
– Geen oplossing

meer ruimtebeslag
voor milieu, verkeersonveiligheid

 Link tussen ruimtelijke ordening en mobiliteit
– Verplaatsingsbehoefte

beperken

 Aandacht voor alternatieven voor het autogebruik
– Promoten van

fiets, openbaar vervoer
–Doorstroming openbaar vervoer
–Duurzaam parkeerbeleid

 Mobiliteitsmanagement
–Duurzame alternatieven
–Betrekken

13

afstemmen op behoeften
van de “verkeersverwekkers” (bedrijven, scholen,…)

Naar een kwaliteitsvol, duurzaam
gemeentelijk mobiliteitsbeleid…

Mobiliteitsvisie 2020 – De Lijn

 Vb. een kruispunt is onveilig voor fietsers
 Verschillende manieren van aanpak mogelijk

14
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Beter alles integreren in 1 plan?  MOBILITEITSPLAN

Nieuw Mobiliteitsplan Zelzate

Nieuw Mobiliteitsplan Zelzate

 september 2002: vorig mobiliteitsplan wordt goedgekeurd
 mei 2007: gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
 maart 2008: uitvoering Sneltoets*

 Nieuwe generatie mobiliteitsplannen
–
–
–

* = een procedure ter evaluatie van het mobiliteitsplan
–
–

–

Conclusie: “mobiliteitsplan niet meer actueel”
Gevolg: beslissing om mobiliteitsplan te vernieuwen

–
–

 september 2009: Zelzate werkt een nieuw mobiliteitsplan
uit in samenwerking met Traject

–

 Ambitieniveau
–
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Van verkeers- naar vervoersmanagement
STOP-principe als uitgangspunt
Duurzaam parkeerbeleidsplan
Openbaar vervoerbeleid
Belangrijkere rol van flankerende maatregelen (communicatie,…)
Participatietraject
Monitoring en evaluatie
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van “puntsgewijze oplossingen” naar “integrale aanpak mobiliteit”

Gemeentelijke Begeleidingscomissie

Plan van aanpak

 Rol GBC = begeleiden opmaak gemeentelijk mobiliteitsplan
 vergadering waarin alle betrokken partners op gelijke voet
overleggen, mobiliteitsknelpunten onderzoeken en
oplossingsvoorstellen uitwerken
 minimale samenstelling

 Fase 1 – Oriëntatiefase

–
–
–
–

–
–

 Fase 2 - Opbouw van het plan
–
–

vertegenwoordigers gemeentebestuur
Vlaams Gewest (mobiliteitsbegeleider): departement Mobiliteit en

–

De Lijn
Provincie

–

beleidscenario
actieplan + organisatie/evaluatie

19

Resultaten fase 1 - oriëntatiefase

Resultaten fase 1 - oriëntatiefase

 Kansen

 Kansen

–
–
–
–

Zelzate, compact
Zelzate, een aantrekkingpool
Zelzate, goed gelegen ten opzichte van het hoofdwegennet
Zelzate, een openbaar vervoerknooppunt

–
–
–
–

 Knelpunten
–
–
–
–
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onderzoeken
scenario’s + afweging

 Fase 3 - Nieuw beleidsplan

Openbare Werken (MOW) , Agentschap Wegen en Verkeer
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inhoudelijke oriëntatie: bestaande studies, problemen en visies
behoefte aan bijkomend onderzoek

Zelzate, compact
Zelzate, een aantrekkingpool
Zelzate, goed gelegen ten opzichte van het hoofdwegennet
Zelzate, een openbaar vervoerknooppunt

 Knelpunten

Barrièrrewerking door kanaal en brug
Barrièrrewerking door doorgaand vrachtverkeer in Kanaalstraat
Sluipverkeer
Geen treinstation in Zelzate

–
–
–
–
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Barrièrrewerking door kanaal en brug
Barrièrrewerking door doorgaand vrachtverkeer in Kanaalstraat
Sluipverkeer
Geen treinstation in Zelzate

Resultaten fase 1 - oriëntatiefase

Fase 2 - planopbouw

 Verder onderzoek

 Verder onderzoek

–
–
–
–
–
–

Opengaan brug
Doorgaand (vracht)verkeer in Kanaalstraat
Suboptimaal parkeerbeleid
Geen (openbaar vervoer)verbinding Zelzate – Haven – Gent
Optimalisatie fietsnetwerk
Optimalisatie flankerend beleid

–
–
–
–
–
–
–
–

 Provinciale AuditComissie (PAC)
–

Oriëntatienota werd op 15/03 voorgelegd aan de PAC
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Fase 2 - planopbouw

Fase 3 - beleidsplan

 Van onderzoek naar scenario’s

 Van scenario’s naar 1 beleidscenario

–

–

NULSCENARIO
“alles blijft zoals het is”

–
–

IDEALISTISCH SCENARIO
“alles wordt beter”

hier streven we naar

DUURZAME SCENARIO(‘S)
“we doen ons uiterste best”

omdat het idealistisch scenario
vaak financieel onhaalbaar is en
soms moeilijk draagvlak krijgt

–

Acties
–
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Opengaan brug
Doorgaand vrachtverkeer
Parkeerbeleid
Openbaar vervoer-verbinding Zelzate – Haven – Gent
Optimalisatie fietsnetwerk
Optimalisatie flankerend beleid
Verkeersveiligheid
Verkeersleefbaarheid

Dit is een moeilijke, maar belangrijke evenwichtsoefening!
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–

Evenwichtsoefening resulteert in een beleidscenario
Verdere uitwerking beleidscenario
+ relatie met andere beleidsplannen en werkdomeinen onderzoeken
Actieplan opstellen
Locatie Doelstelling

Timing

Raming

Voorstel voor organisatie en evaluatie

Prioriteit

Initiatiefnemer

Partners

Timing
 Fase 1 – Oriëntatiefase  september
–
–

Bedankt voor de aandacht!
2009 – februari 2010

inhoudelijke oriëntatie: bestaande studies, problemen en visies
behoefte aan bijkomend onderzoek

 Fase 2 - Opbouw van het plan  februari 2010
–
–

– juni 2010

onderzoeken
scenario’s + afweging

 Fase 3 - Nieuw beleidsplan  juni 2010 – september 2010
–
–
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beleidscenario
actieplan + organisatie/evaluatie

