Wijkmobiliteitsplan Zandstraat

1

Inhoudsopgave
1

Leeswijzer ....................................................................................................................................................... 4

2

Deel 1 : afbakening van de wijk ...................................................................................................................... 5

3

2.1

Bevraging ............................................................................................................................................... 5

2.2

Andere feedback.................................................................................................................................... 5

2.3

Conclusie................................................................................................................................................ 6

Deel 2 : aandachtspunten .............................................................................................................................. 7
3.1

Aandachtspunten uit de bevraging ....................................................................................................... 7

3.1.1

4

Selectie aandachtspunten ................................................................................................................. 7

3.2

Resultaten bevragingen ......................................................................................................................... 8

3.3

Andere feedback.................................................................................................................................... 9

Deel 3 : voorstellen tot verbetering ............................................................................................................. 11
4.1

Voorstel 1 : een zone 30 in heel de wijk .............................................................................................. 11

4.2

Voorstel 2 : invoeren BEV Zandstraat (ten dele) ................................................................................. 12

4.2.1

BEV in segment Gistelse Steenweg – Van Leeg Tot Zand ................................................................ 12

4.2.2

BEV in segment Van Leeg Tot Zand – Noordveldstraat of zelfs tot ventweg N31 ........................... 13

4.3

Voorstel 2bis : Zandstraat als fietsstraat ............................................................................................. 13

4.4

Voorstel 2tris : Zandstraat als schoolstraat ......................................................................................... 15

4.4.1

Voorstel 2 quater : Zandstraat als bovenlokale functionele fietsroute........................................... 15

4.5

Voorstel 3 : invoeren van BEV in Van Leeg tot Zand en Noordveldstraat ........................................... 16

4.6

Voorstel 3bis : heraanleg Noordveldstraat .......................................................................................... 17

4.7

Voorstel 3tris : heraanleg Van Leeg tot Zand ...................................................................................... 17

4.8

Voorstel 4 : invoeren BEV in Lange Muntstraat ................................................................................... 18

4.9

Voorstel 4bis : heraanleg Lange Muntstraat ....................................................................................... 18

4.10

Legeweg ............................................................................................................................................... 19

4.11

Hogeweg .............................................................................................................................................. 19

4.12

Witte Beerstraat .................................................................................................................................. 23

4.13

Pauwstraat ........................................................................................................................................... 23

4.13.1

Accentueren zone 30 – insnoeren kruispunt Legeweg ............................................................... 23

4.13.2

Faciliteren linksafbeweging voor fietsers ................................................................................... 23

4.14

Aanpassing Blauwe Zone ..................................................................................................................... 24

4.15

Scholen ................................................................................................................................................ 24

4.15.1

Schoolomgeving Zandstraat ........................................................................................................ 24

4.15.2

Trajectvoering schoolvervoer VTI ............................................................................................... 25

4.16

Doelgroepen ........................................................................................................................................ 25

4.17

Politioneel ............................................................................................................................................ 26

4.18

Opvolging naar het Agentschap Wegen en Verkeer ............................................................................ 27

2

4.19

5

Andere feedback.................................................................................................................................. 27

4.19.1

Fietsparkeren .............................................................................................................................. 27

4.19.2

Verkaveling Varsenare Noord ..................................................................................................... 27

Bijlages ......................................................................................................................................................... 28
5.1

PowerPoint infomoment 11 03 2018 .................................................................................................. 28

5.2

Kruispunttelling Hogeweg x Legeweg .................................................................................................. 29

5.3

Bevraging door Jeugddienst ................................................................................................................ 31

3

1 Leeswijzer
In dit document wordt ingezoomd op de bewonersbevraging. We volgen de structuur van de bevraging waarbij
we ook aanvullend (aan de vragen die wij stelden) inzoomen op de feedback die we ontvingen op de
infovergadering en via de website. Ook wordt een insteek vanuit een bewonersgroep besproken. Of hoe deze
nota op een gestructureerde wijze een verslag biedt van de infovergadering (waar 130 à 140 omwonenden
present tekenden) en de bewonersbevraging én ook een terugkoppeling van de beloofde opvolging.

Zoom op de bevraging
Er werden 1.026 formulieren bedeeld. Het stadsbestuur ontving feedback via 185 formulieren (18% respons).
Een analyse van de personalia leert
-

46% van de deelnemers is man, 41% vrouw (12% van de bevraagden vulden deze vraag niet in)

-

de leeftijdscategorie 30 – 60 jaar is het sterkst vertegenwoordigd (58%), samen met de 60plussers (30%)

-

95% van de bevraagden gaf aan inwoner te zijn, 27% reageerde (ook) als ouder van een leerling die les
loopt aan de basisschool Zandstraat, 2% als ouder van een leerling in het VTI, 2% als ouder van een leerling
in Noordveld, 3% gaf aan (ook) als handelaar te reageren

-

49% van de bevraagden was ook aanwezig op de bewoners die door 53% van hen als positief beoordeeld
werd, 39% beoordeelde de bewonersbevraging neutraal, 8% negatief.
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2 Deel 1 : afbakening van de wijk
2.1 Bevraging
Het wijkmobiliteitsplan definieerde de wijk Zandstraat als de wijk gevat tussen de Legeweg, de Gistelse
Steenweg, de spoorlijn en de ventweg N31. Deze afbakening is verkeerstechnisch gemotiveerd vanuit de
principes wegcategorisering (cfr. PowerPoint die overlopen werd op het infomoment).

In de bevraging werd de vraag gesteld of dit studiegebied correct afgebakend is, d.w.z. of het juist afgebakend
is om de problemen efficiënt aan te kunnen pakken. De resultaten zijn als volgt :
•

correct

78%

•

te ruim

9%

•

te beperkt

10%

•

blanco 3%

Geconcludeerd kan dan ook worden dat er een draagvlak is voor de afbakening van het studiegebied voor dit
wijkmobiliteitsplan.

2.2 Andere feedback
•

Knelpunten Gistelse Steenweg

Bij de bespreking van de knelpunten wordt door meerdere bewoners ook gewezen op knelpunten op de
gewestweg Gistelse Steenweg (o.m. problematiek oversteekbaarheid – te smalle fietspaden - …, zie volgend).
De analyse kan weliswaar vaak gedeeld worden, met dit wijkmobiliteitsplan wordt echter ingezoomd op het
woongebied en de lokale wegen (waar het stadsbestuur wegbeheerder is). De aangekaarte zaken zullen wel
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overgemaakt worden aan gewestwegbeheerder AWV die een studie voorbereid voor de heraanleg van de
Gistelse Steenweg en dit in het wegsegment tussen (en incl. het kruispunt de Phare) en (incl. het kruispunt)
Zandstraat – Hogeweg.

2.3 Conclusie
Het studiegebied wordt bevestigd.
De Gistelse Steenweg wordt weliswaar ook aangekaart doch wordt niet weerhouden voor dit
wijkmobiliteitsplan. Het stadsbestuurder zal wel een schrijven richten aan gewestwegbeheerder AWV om hen
te wijzen op diverse aandachtspunten – knelpunten.
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3 Deel 2 : aandachtspunten
3.1 Aandachtspunten uit de bevraging
3.1.1 Selectie aandachtspunten
Op basis van onderzoek (zie PowerPoint) werden vijf aandachtpunten geïdentificeerd : sluipverkeer,
oversteekbaarheid, snelheid, veilige schoolomgeving en parkeerdruk. Al werden deze aandachtspunten dankzij
het verkeerstechnisch onderzoek wel genuanceerd – in een objectief kader geplaatst.
Inzake het sluipverkeer kan – zo wordt geconcludeerd uit het onderzoek – gesteld worden dat
•

de hoge verkeersintensiteiten (incl. hoge aantallen vrachtwagens) die o.m. de Legeweg tot 10 jaar terug
kenmerkten (studie uit 2006), dat deze dankzij de werken aan de N31 sterk teruggedrongen zijn

•

het niet zozeer een kwestie is van hoge aantallen (sluipverkeer) wel van knelpunten naar doorstroming
(bvb. als tegenliggende voertuigen in een smal weggedeelte elkaar kruisen) en naar oversteekbaarheid
tijdens de spitsuren

•

het naast elkaar rijden van leerlingen VTI (soms zelfs met 4 – dixit diverse aanwezigen op het infomoment)
zorgt voor een gestremde doorstroming

•

aanvullend wezen diverse bewoners ook op tractoren die vooral ’s zomers en dit vaak ’s avonds tegen
hoge snelheid de Hogeweg gebruiken als sluipweg

Representativiteit metingen
Op de bewonersbevraging kwam de vraag of de drie kruispunttellingen wel afdoende zijn. De dienst Mobiliteit
is van mening van wel. De teldata waren representatief (weekdag – gunstig weerbeeld - …) en gaven een beeld
van de verkeersintensiteiten. Bovendien zorgden de observaties ook voor inzicht in lokale knelpunten (bvb.
doorstroming). Het voorzien van bijkomende tellingen zou mogelijks wel nuances toevoegen doch zou geen
nieuwe inzichten aanreiken. De ervaring van de mobiliteitsdienst is dat bij het samenvallen van
intensiteitstellingen (waarbij gedurende 2 of 3 weken de verkeersintensiteiten in een straatsegment wordt
geregistreerd) en kruispunttellingen, de kruispunttellingen overeen komen met de geregistreerde
(piekuur)intensiteiten.
Sluiproute naar AZ Sint-Jan
Op de bewonersbevraging werd ook het vermoeden uitgesproken dat de Legeweg (en vervolgens Peter
Benoitlaan) ook als sluipweg wordt gehanteerd voor het AZ Sint-Jan. Het bestaan van deze route werd
bevestigd door de kruispunttelling Hogeweg x Legeweg (zie elders).
Het aanpakken van dergelijke sluiproute overstijgt echter de ambities van een wijkmobiliteitsplan en zou
slechts kunnen aangepakt worden door bvb. infrastructurele ingrepen (als bvb. een nieuwe afrit op de N31
naar AZ Sint-Jan) of een modal shift van het personeel (overstappen op fiets of openbaar vervoer). Merk ook op
dat de druk op de Legeweg thans mogelijks ook hoger is door de werken aan de Canadabrug waardoor er
filevorming op de N31 is.
Het stadsbestuur zette wel reeds het licht op groen om in de Hogeweg – Peter Benoitlaan fietssuggestiestroken
te realiseren om zo o.m. de rol van deze lokale fietsroute te benadrukken. Dit wordt nog in het voorjaar 2019
voorzien.

Inzake de parkeerdruk wijst parkeerdrukonderzoek in 2016 - 2017 en 2018 uit dat er een hoge parkeerdruk
wordt genoteerd in de Gistelse Steenweg alsook in de zijstraten E. De Jansstraat en Lange Muntstraat. Ook in
de Zandstraat kan deze lokaal doch beperkt in tijd hoog (80% of meer) zijn. Volgende kanttekeningen zijn
hierbij te maken
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•

bij begin/einde school (vnl. basisschool Zandstraat) is er lokaal een hoge parkeerdruk te noteren,
foutparkeren en parkeermanoeuvres vormen hierbij een specifiek knelpunt, ook de “zwembus” wordt
aangekaart als een knelpunt door enkele bewoners

•

het beperkte wegprofiel maakt dat in de Zandstraat er ook al meerdere bewoners te maken kregen met
afgereden spiegels [ dit probleem was niet gekend bij het stadsbestuur omdat dergelijke ongevallen
geregeld worden via het Europese aanrijdingsformulier – zonder tussenkomst politie ]

•

op de hoek Gistelse Steenweg x Lange Muntstraat wordt vaak foutief én hinderlijk geparkeerd

•

de parking Valkenburg is privaat terrein (weliswaar in eigendom van het stadsbestuur Brugge).

Inzake de veilige schoolomgeving kan gesteld worden dat het schoentje vooral wringt aan de basisschool
Zandstraat waar t.h.v. het zebrapad de moeizame doorstroming in combinatie met foutief parkeren zorgt voor
een onveilig aanvoelen. Ook wordt op het uitstulpend voetpad fietsen gestald dat de relatief grote hoeveelheid
niet aankan wat zorgt voor een chaotisch ogend voetpad.
Inzake de (beleefde) hoge snelheid van het verkeer, werd door de lokale politie een snelheidsprocedure
opgestart in de Hogeweg. Gedurende 1 week werd door een anoniem apparaat de snelheid geregistreerd.
Minder dan 1% van de bestuurders bleek te snel te rijden. (al dient opgemerkt te worden dat de
snelheidslimiet thans 50 km/u is, zie ook verder)

3.2 Resultaten bevragingen
In de bevraging werd de vraag gesteld of de buurtbewoners deze analyse konden delen en zo ja, welke
prioriteitstelling ze aan deze thema’s willen geven.
De resultaten zijn als volgt :
-

op de vraag of de oplijsting volledig is, werd volgende feedback ontvangen
o

volledig

50%

o

onvolledig

36%, volgende zaken werden ook aangekaart

▪

(slechte) luchtkwaliteit

6%

▪

slechte staat openbaar domein

6%

▪

aanwezigheid zwaar verkeer

4%

▪

fietsveiligheid

3%

▪

Gistelse Steenweg

2%

▪

Schoolbus VTI

2%

▪

Blauwe zone

2%

Alsook werden volgende aspecten door 1 of 2 omwoners (< 1%) aangekaart :
geluidsoverlast N31, foutparkeren, sluikstorten, gebrek aan controle – handhaving,
verkeersagressie, afwezigheid zebrapad aan de Legeweg.
o
-

blanco

14%

in volgorde van belangrijkheid (volgens de bevraging) werden de aandachtspunten als volgt
gerangschik (belangrijkste bovenaan)
o

veilige schoolomgeving

o

snelheid

o

parkeerdruk

o

sluipverkeer

o

oversteekbaarheid
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Eén buurtbewoner merkte in een mail aan de dienst Mobiliteit op dat er zijn insziens geen knelpunten zijn. De
aangekaarte problemen zijn – dixit de mail – slechts tijdelijk van aard. Bovendien zorgt de gestremde
doorstroming dan – dixit de mail – voor een vertraagd en dus veiliger verkeer.

3.3 Andere feedback
•

Aandachtspunt : trajectvoering schoolvervoer VTI

In de Zandstraat is het schoolvervoer voor het VTI (2 bussen ’s ochtends en 2 bussen ’s avonds) een extra factor
die bijdraagt aan een gestremde doorstroming op de Zandstraat. De bussen halteren aan de halte (gesitueerd
tussen de toerit Aldi en de ventweg N31) en vertrekken dan naar het station via de ventweg N31. Dit werd
omstandig aangekaart tijdens het bewonersoverleg alsook in een reactie vanuit een bewonersgroep.

•

Aandachtspunt : Hogeweg

In de studie vanuit het stadsbestuur werd – zo werd opgemerkt – de Hogeweg onderbelicht. Bewoners wezen
op het infomoment volgende knelpunten :
-

sluipverkeer in de Hogeweg

-

een moeilijke oversteekbaarheid, zowel t.h.v. kruispunt Hogeweg x Legeweg als t.h.v. het park Les
Acacias

-

een smal wegprofiel waarbij in bijzonder de haakse bocht zorgt dat fietsers in de verdringing komen.

Door de dienst Mobiliteit werd daarom bijkomend studiewerk verricht op de Hogeweg en deze
aandachtspunten. We verwijzen naar de resultaten van de kruispunttelling in bijlage.
Volgende conclusies zijn te maken :
•

er is een grote verkeersstroom die de route Legeweg – Peter Benoitlaan (h/t) volgt, het vermoeden is dat
dit sluipverkeer is i.f.v. AZ Sint-Jan (vermoeden geuit door buurtbewoners) en i.f.v. het vermijden van de
Canadabrug (afgesloten wegens werken) / Bevrijdingslaan (die omwille van de werken aan de Canadabrug
zeer congestiegevoelig was)

•

het verkeer op de Legeweg ligt tijdens de ochtendspits (164 voertuigen piekuur) lager dan tijdens de
avonds (234 voertuigen piekuur), deze aantallen wijzen op een sluiproute doch overschreden de drempel
(250 voertuigen per rijrichting) niet die gehanteerd kan worden voor de leefbaarheid, de aantallen wijzen
wel op een probleem naar oversteekbaarheid (daar voor kinderen 10 – 12 jaar de drempel van 150
voertuigen in beide richtingen gehanteerd kan worden – ervaringen in Turnhout) tijdens de spitsuren

•

het fietsverkeer op de Legeweg is zeer beperkt in aantal
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•

de weinige vrachtwagens die werden waargenomen betroffen vermoedelijk lokaal bestemmingsverkeer
(type bouwmaterialen), tijdens de 2 ½ uur durende observatie reden ook 4 tractoren langsheen de
observatiepost

•

de voorrang van rechts op het kruispunt werkt snelheidsvertragend die (zo leren de observaties) door de
overgrote meerderheid van de bestuurders gerespecteerd wordt

•

het kruispunt is relatief ruim gedimensioneerd wat maakt dat
o

het merendeel van de bestuurders een relatief korte bocht nemen in de beweging Legeweg naar
Peter Benoitlaan

o

(in combinatie met de relatief hoge intensiteiten) de oversteekbaarheid, in bijzonder voor jonge
fietsers maar ook voor oudere (onzekere ?) bestuurders, komend van de richting Peter Benoitlaan
– Hogeweg moeizaam verloopt

Door de politie werd aanvullend ook gecontroleerd op snelheid (zie hoger) doch hieruit bleek dat de
snelheidslimiet (50km/u) gerespecteerd werd door ruim 99% van de bestuurders.

•

Aandachtspunt doelgroepen :

Op de bewonersvergadering werd ook gewezen op knelpunten gerelateerd aan een functie in de Zandstraat

•

-

Onafhankelijk Ziekenfonds : het kantoorcomplex met inrit vanuit de ventweg N31 kent een uitrit op de
Zandstraat die een specifiek knelpunt vormt omwille van de slechte zichtbaarheid op voetgangers en
naderend verkeer

-

VTI : sommige leerlingen van de middelbare school durven al eens een te assertief gedrag in het
verkeer aan de dag te leggen.

Aandachtspunt : verouderde infrastructuur

Op het bewonersoverleg werd ook gewezen op de slechte staat van het wegdek en/of nutsvoorzieningen in
diverse straten (o.m. Van Leeg Tot Zand). In het deel 3 wordt hier dieper op ingezoomd.
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4 Deel 3 : voorstellen tot verbetering
4.1 Voorstel 1 : een zone 30 in heel de wijk
Waar er thans slechts t.h.v. de schoolpoorten en in de Pauwstraat – Barbesaenstraat lokaal een zone 30 is,
wordt voorgesteld om in gans de wijk een zone 30 in te voeren.

De resultaten van de bewonersbevraging tonen aan dat er een groot draagvlak is voor deze maatregel :
-

voorstander

69%

-

geen voorstander

22%

-

geen mening

7%

-

blanco

3%

Ter ondersteuning van het snelheidsregime wordt ook in infrastructurele maatregelen voorzien wat kan gaan
van de creatie van een “poorteffect” bij binnenrijden van de wijk tot zelfs een (op termijn) heraanleg van de
rijweg. We verwijzen naar de bespreking van de diverse straten waar hier een reflectie naar gebeurd.
Merk op dat het stadsbestuur vanuit een bewonersgroep ook het voorstel kreeg om de zone 30
uniform in het straatbeeld te brengen door te werken met een doorlopend voetpad waarbij het
voetpad langsheen de Legeweg / Gistelse Steenweg visueel – qua materialisatie doorloopt. Hierdoor
ziet een bestuurder dat hij/zij de zone 30 inrijdt en is het ook duidelijk dat de voetganger hier kan
oversteken. Het stadsbestuur evalueert dit idee als volgt :
o

voor een kruising tussen wegen met een specifieke voorrangsregeling (bvb. een lokale weg en een
secundaire weg als de Gistelse Steenweg waarbij de Gistelse Steenweg in de voorrang zit) is het
stadsbestuur het idee van een doorlopend voetpad genegen, gelet op de relatief grote
infrastructurele impact is dit geen “quick win” en wordt dit slechts weerhouden bij een heraanleg,
in casu neemt het stadsbestuur dit idee mee bij de heraanleg van de Gistelse Steenweg t.h.v. de
straten Zandstraat, Hoogstraat en Witte Beerstraat;

o

voor een kruising tussen wegen waar voorrang van rechts geldt, is het stadsbestuur het idee van
een doorlopend voetpad niet genegen daar dit een foutief gevoel van een voorrangsweg zou
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oproepen wat de verkeersveiligheid in het gedrang brengt en wat ook snelheidsverhogend kan
werken.
Op het infomoment waren er ook vragen of de Legeweg ook gevat dient te worden in de zone 30. Uit de
reacties uit de zaal bleek dat hier gemengde reacties op kwamen. Door de dienst Mobiliteit werd dit besproken
met de lokale politie. Het voorstel wordt negatief beoordeeld :
-

de Legeweg is een wijkverzamelweg waar een vlotte doorstroming belangrijk

-

dankzij de realisatie van fietssuggestiestroken is al in aangepaste fietsinfrastructuur voorzien.

4.2 Voorstel 2 : invoeren BEV Zandstraat (ten dele)
4.2.1 BEV in segment Gistelse Steenweg – Van Leeg Tot Zand
Als antwoord op de knelpunten naar doorstroming werd voorgesteld om beperkt eenrichtingsverkeer (d.w.z.
fietsverkeer is wel toegelaten in beide richtingen) in te voeren in de Zandstraat tussen Gistelse Steenweg en
Van Leeg Tot Zand.
De resultaten van de bewonersbevraging tonen aan dat er een meerderheid voorstander
maatregel die dan ook weerhouden wordt :
-

voorstander

is van deze

65%

o

toegelaten richting Gistelse Steenweg naar N31

38%

o

toegelaten richting N31 naar Gistelse Steenweg

19%

o

beide rijrichtingen zijn goed

8%

-

geen voorstander

27%

-

geen mening

4%

-

blanco

3%

Op het infomoment werden wel volgende kanttekeningen gemaakt :
-

bewoners die in dit segment wonen, kennen wel het risico dat ze bij een te ver doorrijden (en bezette
parkeerplaatsen) een blokje rond dienen te rijden

-

door het wegvallen van voertuigen in tegenrichting zal het verkeer niet meer stremmen doch bestaat
wel het risico dat in de toegelaten richting de snelheid omhoog gaat, de vraag werd dan ook gesteld of
een inrichting als fietsstraat dan wel het treffen van bijkomende snelheidsremmende maatregelen
niet opportuun is
reflectie : het stadsbestuur onderzocht – met positief gevolg - het denkspoor “fietsstraat” (zie
verder)
reflectie (2) : met de lokale politie werd wel de afspraak gemaakt dat de projectmatige
snelheidsprocedure opgestart zal worden na invoeren BEV zodat dit aandachtspunt bewaakt
kan worden
reflectie (3): het treffen van snelheidsremmende maatregelen wordt thans niet weerhouden
maar als blijkt uit de snelheidsprocedure dat de zone 30 niet gerespecteerd wordt dan zal
t.h.v. Zandstraat 10 of 14 een enkelzijdig wegversmalling wordt gerealiseerd waarbij de rijweg
lokaal tot 3m wordt herleid en een fietsdoorsteek fietsers in tegenrichting faciliteert, hiervoor
zullen wel circa 4 à 6 potentiële parkeerplaatsen sneuvelen wat verdedigbaar lijkt
op het infomoment wordt ook gewezen op de mogelijke inzet van verkeerskussens,
echter het stadsbestuur is voorzichtig met de inplanting van verkeerskussens in
woongebieden want bij passage van verkeer is er trilling- en geluidshinder voor de
directe omwonenden wat maakt dat bij realisatie er vaak vragen zijn om deze reeds
meteen te verwijderen
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het stadsbestuur heeft ook de realisatie van fietssuggestiestroken onderzocht doch
niet weerhouden omdat dit een integraal nieuwe toplaag voor de Zandstraat vergt
wat thans niet voorzien is in de meerjarenplanning, om diezelfde reden zijn ook
andere ingrijpendere werkzaamheden niet weerhouden
-

gelet op de relatief hoge parkeerdruk is het wel wenselijk dat aan weerszijden van de straat
geparkeerd kan worden
reflectie : het stadsbestuur begrijpt de bekommernis en zal via belijning de parkeerstroken
aanduiden, er wordt uiteraard rekening gehouden met aanwezige toeritten / garagepoorten /
edm
reflectie (2) : het werken met “T”-markeringen / afgebakende individuele parkeerplaatsen
wordt niet weerhouden omdat dit de capaciteit zal beperken, waar belijning – parkeerstroken
zorgt voor een maximale - flexibele invulling.
reflectie (3) : doordat er aan weerszijden geparkeerd wordt, kan dit bij het parkeren /
uitrijden leiden tot het verrassen van fietsers die in tegenrichting rijden, aan de scholen zal
dan ook gevraagd worden om de leerlingen hier attent op te maken

Afrondend, als antwoord op enkele bedenkingen
-

op het infomoment werd ook de suggestie gemaakt om een dynamische beperkte eenrichtingsverkeer
in te richten (waarbij bvb. verkeersborden enkel oplichten tijdens de woon-school-spits). In
tegenstelling tot de zone 30 (waar dit wel kan, bvb. op gewestwegen waar scholen langsheen zijn
gesitueerd), is dit niet mogelijk volgens de Wegcode voor eenrichtingsverkeer

-

vanuit een deel van de bewoners (14% bevraging) alsook vanuit een bewonersgroep wordt de
suggestie gemaakt om de toegelaten rijrichting om te draaien (d.w.z. richting Gistelse Steenweg), door
het stadsbestuur was dit reeds onderzocht doch niet weerhouden omdat dit 1° de druk op de Gistelse
Steenweg t.h.v. het kruispunt Zandstraat én Hogeweg verhoogt (door het BEV op de Zandstraat zal op
dit punt slechts verkeer uit de Hogeweg de Gistelse Steenweg oprijden) en 2° betekent dat de bus De
Lijn (schoolvervoer VTI) dan in tegenrichting rijdt wat minder wenselijk is in bijzonder bij uitrijden op
de Gistelse Steenweg. Uit de bevraging blijkt dat er een grotere groep (38%) is om dit standpunt van
het stadsbestuur te volgen. Alsook dat er een kleinere groep (8%) die voorstander is van BEV doch
zonder specifieke voorkeur naar rijrichting.

4.2.2 BEV in segment Van Leeg Tot Zand – Noordveldstraat of zelfs tot ventweg N31
De bedenking kan ook gemaakt worden of het wenselijk is om het BEV uit te breiden over een groter segment
van de Zandstraat. Het stadsbestuur heeft dit onderzocht doch zoals ook geduid op het infomoment, zou het
stadsbestuur hierover nog geen beslissing willen nemen. Preferentieel wordt immers eerst de evaluatie
gemaakt van hoger voorstel.

4.3 Voorstel 2bis : Zandstraat als fietsstraat
Gelet op onder meer de hoge fietsaantallen, het beperkte wegprofiel en de vrees dat het invoeren van beperkt
eenrichtingsverkeer zal zorgen voor hogere snelheden (want bestuurders verwachten geen tegenliggers meer),
wordt door meerdere buurtbewoners en een bewonersplatform gepleit om de Zandstraat als fietsstraat in te
richten.
Het Vademecum Fietsvoorzieningen verwijst inzake “fietsstraten” naar het Verkeersreglement die een
fietsstraat als volgt definieert :
Artikel 22novies. Verkeer in fietsstraten
In fietsstraten mogen de fietsers de ganse breedte van de rijbaan gebruiken voor zover deze slechts
opengesteld is in hun rijrichting en de helft van de breedte langs de rechterzijde indien de rijbaan
opengesteld is in beide rijrichtingen. Motorvoertuigen hebben toegang tot fietsstraten. Zij mogen de
fietsers evenwel niet inhalen. De snelheid mag in een fietsstraat nooit hoger liggen dan 30 kilometer
per uur.

13

In het Vademecum Fietsvoorzieningen wordt het toepassingsgebied als volgt gedefinieerd :
Een fietsstraat is een straat binnen een verblijfsgebied, die functioneert als belangrijke fietsverbinding
en die door vormgeving en inrichting als zodanig herkenbaar is Het autoverkeer kan beperkt aanwezig
zijn, maar is duidelijk ondergeschikt aan het fietsverkeer
Reflectie : het stadsbestuur kan de vraag positief bijtreden, een analyse aan het Vademecum
Fietsvoorzieningen leert immers dat de Zandstraat aan de criteria voor een fietsstraat beantwoord :
•

onderdeel van een bovenlokale of een lokale functionele fietsroute; kan ook een straat met druk
fietsverkeer zijn (bv. schoolomgeving waar het autoverkeer wordt geweerd)
➔ de Zandstraat is geselecteerd als bovenlokale functionele fietsroute

•

in een bebouwde omgeving waar de verblijfsfunctie dominant is.
➔ de Zandstraat is gesitueerd in een woonwijk met 2 scholen

•

Uit de verkeerscirculatie (of het verkeerscirculatieplan) moet blijken dat doorgaand autoverkeer
(zonder herkomst/bestemming in de straat) maximaal wordt geweerd; sluipverkeer is niet
compatibel met het concept van de fietsstraat.
➔ dankzij de andere voorstellen in het Wijkmobiliteitsplan wordt hieraan tegemoet gekomen

•

Streefdoel is dat de fietsers in aantal groter zijn dan de gemotoriseerde weggebruikers, met
aandacht voor volgende principes:
➔ de tellingen bevestigen dat in de spitsperiode de fietsintensiteiten hoger zijn (factor x 2) t.o.v.
de intensiteiten gemotoriseerd verkeer

•

Enkel plaatselijk vrachtverkeer (herkomst/bestemming in de straat); geen bediening van
winkelcentra of grootdistributie.
➔ er zijn geen winkelcentra e.d.m. gesitueerd in de Zandstraat, enkel de Aldi is gesitueerd doch
deze wordt bevoorraad vanuit de ventweg N31 (mededeling – afspraken met Aldi en
Renmans)

•

Openbaar vervoer met lage frequentie is toegelaten.
➔ slechts 2 x 2 versterkingsritten schoolvervoer naar het VTI doorkruisen de Zandstraat ’s
ochtends als ’s middags / ’s avonds

•

Langsparkeren buiten de rijloper(s) is mogelijk; wanneer links in de rijrichting wordt geparkeerd
moet een veiligheidsstrook langs de geparkeerde voertuigen (manoeuvreerruimte buiten de
rijloper) in acht worden genomen.
➔ dit is te bewaken in de uitvoering van de parkeerstroken, voorgesteld wordt om de
parkeervakken 2m20 (boordsteen voetpad – binnenrand belijning) breedte te geven wat
ruimer is dan gehanteerd in richtlijnen (2m), hierdoor ontstaat niet alleen een
veiligheidsstrook maar wordt ook geanticipeerd op het risico dat spiegels afgereden worden.

De vraag kan gesteld of de statuut “fietsstraat” enkel toegekend wordt in het stuk Zandstraat dat gevat wordt
in het beperkt eenrichtingsverkeer, dan wel dat de integrale Zandstraat (tot aan ventweg N31) gevat wordt.
reflectie : gelet op de fietsbestemming VTI is het stadsbestuur van oordeel dat het wenselijk is om de
fietsstraat uit te rollen vanaf het kruispunt Gistelse Steenweg tot de woning Zandstraat 199. Het
segment tussen Zandstraat 199 en de ventweg N31 wordt niet gevat gelet op de breedte, de toegang
tot Aldi en de halteplaats voor De Lijn. De aanduiding als fietsstraat (o.m. met thermoplast-markering
op de rijweg) zal als een poorteffect werken bij aankondiging van de woonwijk.
Afrondend, door een bewonersgroep wordt ook gewezen op een eerder engagement van het stadsbestuur om
een fietsstraat te bestuderen. Dit klopt, in 2017 werd reeds een eerste onderzoek uitgevoerd doch bij gebrek
aan een cijfermatige onderbouwing werd dit toen niet weerhouden. Dankzij de nieuwe tellingen in 2018 kan de
toets aan de criteria uit het Vademecum thans wel met succes doorlopen worden.
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4.4 Voorstel 2tris : Zandstraat als schoolstraat
Vanuit diverse burgers kwam ook het voorstel om de Zandstraat als schoolstraat in te richten, of toch het
gedeelte ter hoogte van de basisschool wat in de praktijk zou neerkomen op het segment tussen de Gistelse
Steenweg en Van Leeg Tot Zand.
Ter ingeleide, het Brugse stadsbestuur hanteert als definitie van een schoolstraat :
Een schoolstraat is een straat waarin de ingang van een school gevestigd is en die bij het begin en het
einde van de schooldag gedurende een half uur wordt afgezet voor het gemotoriseerd verkeer. Er is dan
enkel doorgaand verkeer mogelijk te voet of met de fiets. Bewoners uit de straat mogen de straat tijdens
die periode wel uitrijden, maar niet inrijden. Vanzelfsprekend mogen hulpdiensten wel op elk moment de
straat inrijden.
[ kanttekening : in het federaal parlement wordt thans ook de discussie gevoerd voor een wettelijke
verankering in de Wegcode ]
Als motivatie wordt volgend opgegeven (bron : ons Brugse draaiboek)
Het doel van een schoolstraat is om een veiligere schoolomgeving te creëren. Aangezien de meerderheid
van de kinderen op hetzelfde moment worden afgezet of opgehaald aan de school, kan dit voor
chaotische situaties zorgen. Het is ook die chaos die ervoor zorgt dat veel ouders ervoor kiezen om hun
kinderen met de auto naar school te brengen, ze gaan er van uit dat dit de meest veilige optie is. Veel
ouders vinden het te gevaarlijk om, tussen al die auto’s, hun kind met de fiets of te voet te laten komen.
Met een schoolstraat willen we kortom letterlijk ruimte maken aan de schoolpoort voor fietsers en
voetgangers.
Ook al zijn er dus voordelen, er zijn ook diverse aandachtspunten :
•

Het gevaar bestaat dat de parkeerdruk verplaatst
Reflectie : dit zou kunnen betekenen dat er meer gehalteerd wordt op de Gistelse Steenweg
(geenszins wenselijk gelet op o.m. drukke intensiteiten, hoge parkeerdruk) dan wel in de
zijstraten (wat de parkeerdruk en -chaos zal verplaatsen).

•

De inrichting van een schoolstraat vergt ook een grote inspanning van de school of andere trekkers
immers een nadar dient bij begin en einde geplaatst te worden, ervaring in Brugge leert dat dit geen
evidentie is, zeker niet als de schoolstraat vrij lang is.
Reflectie : gelet op de lengte van de schoolstraat (330 m) zal dit een loodzware uitdaging zijn,
zelfs bij het invoeren van beperkt eenrichtingsverkeer zal een nadar op 280 m van de
schoolpoort geplaatst worden wat geen evidentie is voor het schoolteam.

•

De inrichting van een schoolstraat betekent ook dat bewoners niet hun woning kunnen bereiken
tijdens de periode van de schoolstraat.
Reflectie : gelet op de dense rijwoningen is dit geen evidentie, vaak zorgt dit voor wrevel
tussen school en sommige bewoners, uit de reacties op het infomoment bleek reeds dat er
gemengde reacties kwamen op het voorstel;
Reflectie (2) : ook de bus voor het VTI kan dan niet door en dient via de Lange Muntstraat te
rijden wat 2 90° bochten (t.h.v. de gewestweg en t.h.v. Zandstraat) betekent, wat niet evident
is in bijzonder niet voor gelede bussen en wat o.m. een risico voor dode hoek-ongevallen
inhoudt.

Conclusie : een schoolstraat wordt niet weerhouden als actie.

4.4.1 Voorstel 2 quater : Zandstraat als bovenlokale functionele fietsroute
Door diverse bewoners, het bewonersplatform en de Fietsersbond wordt gewezen op de selectie van de
Zandstraat als “bovenlokale functionele fietsroute” (BFF). Vanuit de Fietsersbond wordt dit ook gekoppeld aan
het oude dossier van een ongelijkvloerse kruising (type brug of tunnel) over/onder de N31. Als motivatie wordt
o.m. gewezen op de ontvlechting van de fietsstromen op de Gistelse Steenweg die vandaag een weinig
attractieve en comfortabele route vormt voor fietsers.
Het stadsbestuur is dit idee nog steeds genegen echter de voorgeschiedenis van dit dossier leert dat een lokaal
draagvlak cruciaal is. Medio jaren 1980 werd door de gewestwegbeheer reeds budget uitgetrokken, een
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vergunning bekomen als werd ook reeds de eerste spade in de grond gestoken … om vervolgens gestaakt te
worden door een procedure in kortgeding aangespannen door meerdere buurtbewoners die spraken voor een
grotere groep omwonenden. Als motivatie werd gewezen op vrees voor schade aan de woningen door de
werfwerkzaamheden en vrees voor sociale onveiligheid in een “donkere tunnel”.
Met de nakende opmaak van een regionaal mobiliteitsplan (cfr. beleidsambitie vanuit de Vlaamse overheid),
lijkt een nieuwe opportuniteit zich aan te dienen om dit dossier terug op tafel te leggen. Temeer ervaring leert
dat op de (begrijpelijke) kritiek van omwonenden een antwoord geboden kan worden door bvb. het gebruik
van state-of-the-art bouwtechnieken. Al dient dit dossier met de nodige voorzichtigheid benadert te worden :
-

vooreerst is het noodzakelijk om een maatschappelijk draagvlak te vinden voor deze maatregel, een
participatief traject met omwonenden lijkt een conditio sine qua non;

-

vervolgens is het ook noodzakelijk om de planningscontext te actualiseren immers de toerit van Aldi
ligt ter hoogte van de dan geplande tunnelmand.

Het stadsbestuur zal dan ook bij de Vlaamse overheid, de provincie (als trekker van de BFF-routes) en bij het
gemeentebestuur Jabbeke (waar de BFF-route start) bepleiten om in het regionaal mobiliteitsplan “het
onderzoek naar de realisatie van een ongelijkvloerse kruising op de N31” op te nemen.

4.5 Voorstel 3 : invoeren van BEV in Van Leeg tot Zand en Noordveldstraat
Aansluitend bij voorstel 2 werd voorgesteld om ook beperkt eenrichtingsverkeer in te voeren in Van Leeg tot
Zand en Noordveldstraat (alternerende richting).
De resultaten van de bewonersbevraging tonen aan dat er geen draagvlak is voor deze maatregel die daarom
niet wordt weerhouden :
-

voorstander

34%

-

geen voorstander

44%

-

geen mening

18%

-

blanco

4%.

Merk op dat bij een invoeren van Noordveldstraat de zone tussen Legeweg en de school Noordveld wel
tweerichting blijft (om te garanderen dat het woon-school-vervoer de kortste route, via de Legeweg, kan
volgen richting de N31). We verwijzen naar de situatie in de Joseph Wautersstraat waar een soortgelijke
situatie geldt i.f.v. de bereikbaarheid van een studentenhome.
Door een bewonersgroep werd ook een alternatief op tafel gelegd om beide straten te knippen. Quote :
•

de Noordveldstraat wordt geknipt ter hoogte van de Zandstraat (of net ten zuiden van de annex). De
Noordveldstraat wordt dan een doodlopende straat voor gemotoriseerd verkeer. Er is ruimte genoeg
om een draaimogelijkheid in te richten

•

Van Leeg Tot Zand wordt geknipt, wellicht best ter hoogte van (= ten zuiden van) de geplande nieuwe
zijweg voor de nieuwe woningen.

Als voordelen wordt gewezen op het feit zo enkel bestemmingsverkeer in deze straten terechtkomt, dat
het sluipverkeer wordt geweerd en duurzaam woon-school-verkeer wordt aangemoedigd.
Het stadsbestuur begrijpt de motivatie doch vreest dat hierdoor de druk op de Hogeweg nog zal toenemen
daar dit de enige route zal zijn tussen Legeweg en Gistelse Steenweg. Bovendien (doch ondergeschikt) zal dit
maken dat bewoners van de Zandstraat niet naar de Legeweg kunnen rijden. Het stadsbestuur is daarom
voorstander om – als antwoord op de achterliggende motivaties – bij een heraanleg o.m. snelheidsremmende
maatregelen te treffen die het sluipverkeer te ontmoedigen (zie verder) of te streven naar brede, comfortabele
voetpaden. Ook de inrichting als een woonerf (zie verder) zou o.i. tegemoet kunnen komen aan de vraag om de
verkeersleefbaarheid te bewaken doch ook dit is uit te klaren bij een participatieve ontwerpoefening.
Opgemerkt dient overigens te worden dat dit sluipverkeer in beide straten overigens beperkt in aantal is
(cfr. tellingen), dit in vergelijking met zo’n 15 jaar terug (voor de heraanleg N31) toen de Legeweg hoge
aantallen sluipverkeer (incl. zwaar verkeer) te slikken kreeg.
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4.6 Voorstel 3bis : heraanleg Noordveldstraat
Een belangrijke kanttekening bij het al dan niet invoeren van BEV is dat de rijweg in de Noordveldstraat
versmald. Het huidige brede wegprofiel zou eenrichtingsverkeer immers ongeloofwaardig maken. De vraag die
dan ook gesteld kan worden is of een heraanleg daarom niet aangewezen is. In de recent opgemaakte
meerjarenplanning van de cluster Openbaar Domein blijkt echter dat er andere straten een hogere prioriteit
krijgen dan de Noordveldstraat, Bovendien is er geen nood om de nutsvoorzieningen te vernieuwen. Een
heraanleg is dan ook niet, tevens gelet op het niet weerhouden van het BEV (cfr bevraging), aan de orde op
korte termijn (< 3 jaar).
Als quick win wordt wel voorgesteld om het kruispunt Zandstraat en Noordveldstraat in te snoeren. Of beter
gezegd : bijkomend in te snoeren. Het kruispunt werd immers reeds enkele jaren terug ingesnoerd. Vanuit
leerlingen (bevraging Jeugddienst) alsook vanuit bewoners wordt de situatie echter nog steeds als “gevaarlijk”
of “chaotisch” – “weinig overzichtelijk” ervaren. Dit heeft ook te maken met de parkeerdrukpiek bij
aanvang/einde van de school, maar het is juist dan dat leerlingen ook op pad gaan.
Vanuit bijkomende observaties begin mei worden volgende acties weerhouden om het kruispunt
Zandstraat x Lange Muntstraat / Noordveldstraat overzichtelijker te maken en om de oversteekbaarheid
te verbeteren :
•

de realisatie van een uitstulpend voetpad t.h.v. de oversteek Noordveldstraat
vandaag is reeds aan de Westzijde (zijde N31) een uitstulpend voetpad aanwezig, deze markeert
tevens het einde van de parkeerstrook, eenzelfde concept wordt aan de Oostzijde (zijde
centrum) gerealiseerd, hierdoor wordt het 4-takskruispunt minder asymmetrisch (wat aanleiding
geeft tot een slechte overzichtelijkheid) en verkleint de lengt van het zebrapad (en verbetert dus
de oversteekbaarheid)

•

het 5m opschuiven van het zebrapad in de Noordveldstraat tot “einde” uitstulpend voetpaden
door het opschuiven van het zebrapad tot begin/einde parkeervakken en uitstulpend voetpad,
zal een uit de Noordveldstraat rijdend voertuig niet langer het zebrapad bezetten

•

het beperkt opschuiven dan wel het verbreden van het zebrapad over de Zandstraat aan de
Westzijde (zijde centrum / basisschool)
dankzij het uitstulpend voetpad kan het zebrapad opschuiven dan wel verbreden (inschatting te
maken door de cluster openbaar domein dan wel de aannemer die de belijning verzorgt) zal deze
belangrijke oversteek (immers looplijn naar de basisschool) nog prominenter in beeld komen en
zal het zebrapad ook dichter tegen de hoek met de Lange Muntstraat komen te liggen (waardoor
het nog manifester duidelijk wordt dat parkeren tussen zebrapad en de hoek niet mogelijk is, wat
vandaag door de relatief grote afstand wel vaak gebeurt … ook al is er een parkeerverbod nabij
een kruispunt én nabij een zebrapad)

Bovendien engageert de politie zich (zie ook verder) om toe te zien op het foutparkeren (eerst sensibiliserend,
later desgevallend repressief optredend).Door de Jeugddienst en de cluster Openbaar Domein werd 29 maart
een workshop georganiseerd waarbij een eventuele herinrichting van de straat, hetzij integraal (als input voor
een latere heraanleg), hetzij beperkt tot de zone ter hoogte van de basisschool Noordveld besproken werd met
buurtbewoners, inclusief de jongste. De cluster Openbaar Domein zal de notities verwerken en bijhouden tot
er zicht is op een mogelijke heraanleg van de straat (timing niet gekend en timing thans minder dringend gelet
op het niet weerhouden van een aangepaste circulatie)..

4.7 Voorstel 3tris : heraanleg Van Leeg tot Zand
Weliswaar niet per sé noodzakelijk voor het al dan niet invoeren van BEV, door diverse buurtbewoners werd
ook aangedrongen op een heraanleg van Van Leeg Tot Zand. Gewezen werd op de slechte staat van het
wegdek waardoor o.m. fietsers ook vaak het fietspad gebruiken en de slechte staat van nutsvoorzieningen.
Reflectie: de burgemeester beaamde de “Parijs-Roubaix”-staat van het wegdek en engageerde zich om
navraag te doen of en zo ja, wanneer de straat op de meerjarenplanning staat voor de heraanleg. De
burgemeester wees hierbij wel op het geplande project van de sociale huisvestingsmaatschappij
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Vivendo die zal zorgen voor een nieuw kruispunt(je) op de straat. Navraag bij de dienst ruimtelijke
ordening leert dat de plannen van Vivendo nog op de tekentafel liggen zonder concrete timing
(informatief : een omgevingsvergunning dient nog aangevraagd te worden). Naar tijdshorizon dient dit
project dan ook op (middel)lange termijn ingeschat te worden. Vanuit het stadsbestuur wordt
geoordeeld dat voor een heraanleg van Van Leeg tot Zand niet gewacht dient te worden op dit project.
Reflectie (2) : gelet op het voorstel inrichting als zone 30 dient het nieuwe kruispunt niet op een
verkeersplateau uitgevoerd te worden (nuance bij bespreking op het infomoment). Het is opportuner
om i.k.v. het infrastructureel afdwingen van de zone 30 in het wegontwerp in te zetten op een versmald
wegprofiel (eventueel gekoppeld aan asverschuivingen) waarbij het nieuwe kruispunt ingesnoerd kan
uitgevoerd worden. Dit zal bij een heraanleg bewaakt worden door de cluster Openbaar Domein.
Reflectie (3) : door een bewonersgroep wordt ook gepleit om van de straat een woonerf te maken, dit is
voor het stadsbestuur een verdedigbaar denkspoor dat nader te bestuderen is bij de opmaak van
plannen. Al wenst het stadsbestuur reeds de bedenking te maken dat het ook een denkspoor kan zijn
om een “erfachtige” aanleg na te streven waarbij erf-principes als asverschuivingen, versmalde
wegprofielen, … geïmplementeerd worden. Wordt vervolgd …
Navraag bij de cluster Openbaar Domein wees uit dat de straat op korte termijn (< 3 jaar) zal heraangelegd
worden. Hogere reflectie (erfachtige aanleg dan wel aanleg als erf, geen verkeersplateau) wordt meegenomen.
Het stadsbestuur engageert zich om de heraanleg in een participatief traject met de omwonenden uit te
werken.

4.8 Voorstel 4 : invoeren BEV in Lange Muntstraat
Gelet op het moeilijk uitrijden van de Lange Muntstraat op de Gistelse Steenweg en aansluitend bij vorige
voorstellen, wordt voorgesteld om in de Lange Muntstraat ook beperkt eenrichtingsverkeer in te voeren (met
toegelaten richting naar de Zandstraat). Het BEV in E. De Jansstraat (met toegelaten richting naar de Gistelse
Steenweg) wordt behouden.
De resultaten van de bewonersbevraging tonen aan dat er geen draagvlak is voor deze maatregel, de maatregel
wordt dan ook niet weerhouden :
-

voorstander

34%

-

geen voorstander

44%

-

geen mening

21%

-

blanco

2%

Om de aanvang van de zone 30 te accentueren, de oversteekbaarheid te verhogen alsook het foutparkeren op
de hoek tegen te gaan zal het kruispunt in de Lange Muntstraat ingesnoerd worden met een uitstulpend
voetpad.
Als snelheidsremmende maatregel (en om het huidige verbod op parkeren in de rijrichting naar de Gistelse
Steenweg nog scherper in beeld te brengen) wordt tevens parkeerbelijning aangebracht. Hierdoor zal de rijweg
visueel versmallen wat snelheidsverlagend werkt. Gelet op het brede wegprofiel wordt het parkeervak 2m30
(i.p.v. 2m) breed ingetekend. Dit zal ook zorgen dat de kans op afrijden van spiegels verkleind en schept ook
een grotere afstand tot voorbijrijdende fietsers (gevaar openen autodeuren).

4.9 Voorstel 4bis : heraanleg Lange Muntstraat
Diverse buurtbewoners wezen ook op de slechte staat van de riolering alsook de slechte toestand van
voetpaden – wegdek in de Lange Muntstraat.
Navraag bij de cluster Openbaar Domein leert dat andere straten een hogere prioriteit kennen waardoor de
Lange Muntstraat niet weerhouden is op de korte termijnplanning (1e 3 jaar) van de cluster Openbaar Domein.
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4.10 Legeweg
•

Reflectie fietsvoorzieningen

Door het stadsbestuur werden in 2018 (n.a.v. de vernieuwing van de toplaag van de rijweg)
fietssuggestiestroken voorzien in de Legeweg.
Op het bewonersoverleg kwam de vraag of ook een (dubbel)richtingsfietspad werd overwogen. Zoals
toegelicht op het bewonersoverleg hanteert het stadsbestuur het afwegingskader uit het Vademecum
Fietsvoorzieningen om te beslissen of er überhaupt nood is aan fietsinfrastructuur. In een zone 30 zijn
bijvoorbeeld fietssuggestiestroken in de regel niet opportuun. Op basis van de verkeersintensiteiten en het
snelheidsregime (50 km/u) bleek er motivatie om in fietsinfrastructuur te voorzien (we verwijzen naar de
PowerPoint voor meer info). Het wegprofiel van de Legeweg bleek echter te smal om in fietspaden te voorzien
(tenzij er aan weerszijden geen parkeerstrook zou voorzien worden, wat echter niet wenselijk werd bevonden
gelet op de gekende – weliswaar beperkte – parkeerdruk).
•

Reflectie oversteekbaarheid

Zoals bleek uit de kruispunttelling Noordveldstraat x Legeweg (waarbij ook de doorsteek naar Hertsvelde werd
geteld) en de bijgaande observaties, bleek de oversteekbaarheid van de Legeweg geen evidentie. In bijzonder
voor jongere kinderen (bvb. leerlingen 5e of 6e leerjaar lager onderwijs) zorgen de relatief hoge intensiteiten
voor een moeilijke “hindernis”. (we verwijzen naar de PowerPoint voor meer info, incl. het gehanteerde
beoordelingskader) Zoals geduid op het bewonersoverleg wordt daarom voorgesteld om het voetpad
uitstulpend te maken wat de oversteeklengte zal beperken en zo de oversteekbaarheid zal verhogen (de schets
getoond op het bewonersoverleg “vergat” wel de fietssuggestiestrook, de uitvoering zal dan ook beperkt
anders zijn).
Uit de bewonersbevraging kwam ook de suggestie om ook ter hoogte van Van Leeg Tot Zand een uitstulpend
voetpad te voorzien. Dit werd onderzocht door de cluster openbaar domein en wordt ook weerhouden.
Ter hoogte van park Les Acacias (Legeweg 70) zal ook een zebrapad voorzien worden, dit als antwoord op de
terechte vraag van diverse bewoners om deze looplijn naar het nieuwe park te faciliteren.

4.11 Hogeweg
Als antwoord op de vragen van bewoners van de Hogeweg werd bijkomend studiewerk verricht over de
Hogeweg.
•

Reflectie quick wins

Uit de bewonersbevraging kwamen diverse oplossingen naar die als “quick win” (te realiseren op korte termijn)
bestempeld werden door de bewoners :
-

de realisatie van een fietsdoorsteek door het park Les Acacias
reflectie : navraag leert dat het reeds toegelaten is dat fietsers zich doorheen het park
verplaatsen, al leert een plaatsbezoek dat afwezigheid van signalisatie die dit expliciet toelaat
wellicht zorgt voor een drempelvrees
voorstel : aan de bewoners wordt meegedeeld dat het fietsen door het park Les Acacias
toegelaten is, aan de toegangspoort wordt het verkeersbord D10 (gemengd voetgangersfietsverkeer) bevestigd

-

de realisatie van een zebrapad t.h.v. de toegang tot park Les Acacias in de Hogeweg en de Legeweg
reflectie (1) : in een (toekomstige) zone 30 is het niet opportuun om zebrapaden te voorzien
tenzij op specifieke looproutes voor kinderen naar scholen (beleidslijn die de dienst Mobiliteit
en lokale politie hanteren), in de Hogeweg wordt dan een zebrapad dan ook niet weerhouden
reflectie (2) : de voertuigintensiteiten en het snelheidsregime op de Legeweg (50 km/u)
maken dat het hier wél verdedigbaar lijkt om wel in een zebrapad te voorzien, dit wordt
voorzien t.h.v. Legeweg 70.
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-

de uitrusting van het kruispunt Legeweg x Hogeweg met een spiegel
reflectie : een spiegel zorgt dat afstanden verkeerd ingeschat worden en wordt dan ook niet
weerhouden (ter info : overal in Brugge, m.u.v. Kruispoort, werden spiegels de laatste jaren
verwijderd)

-

de uitrusting van de Hogeweg met fietssuggestiestroken
reflectie : de dienst Mobiliteit en de lokale politie hanteren een toetsingskader (die
binnenkort voor goedkeuring wordt voorgelegd aan het college) voor fietssuggestiestroken,
deze worden o.m. slechts weerhouden als de straat een afdoende breed profiel kent, als er
ook sprake is van hoge fietsintensiteiten (hoger dan gemotoriseerd verkeer), e.a.; uit een
reflectie naar dit toetsingskader en in bijzonder de aanbeveling uit het Vademecum
Fietsvoorzieningen dat in een zone 30 fietssuggestiestroken in principe niet thuishoren, blijkt
dat de Hogeweg niet in aanmerking komt, deze maatregel wordt dan ook niet weerhouden

•

Reflectie snelheid Hogeweg

Door diverse bewoners van de Hogeweg wordt de reflectie gemaakt dat een zone 30 moeilijk te handhaven is
in de Hogeweg (tussen de kruispunten x Legeweg en x Gistelse Steenweg). De redenering is dat de bocht
relatief breed is, rechtdoor loopt en zodoende uitnodigt om sneller te rijden.
Bij de lokale politie was deze melding nieuw waardoor we niet kunnen terugvallen op een analyse uit de
snelheidsprocedure. In opvolging heeft de lokale politie in april de snelheidsprocedure opgestart in de
Hogeweg.
Deze procedure houdt in dat via een getrapte werkwijze gewaakt zal worden over het snelheidsregime.
Stap 1 houdt in dat via een anoniem telapparaat de snelheid geregistreerd wordt. Bij te hoge snelheden
wordt stap 2 geïnitieerd waarbij een snelheidsindicatiebord (“smileybord”) wordt geplaatst dat
sensibiliseren werkt en veeal al leidt tot een verdere reductie van de snelheid. Als ook deze stap geen
vruchten afwerpt wordt repressief opgetreden (flitsen). Zo ook dit geen soelaas biedt aan snelheidsduivels,
kan eventueel ook een infrastructurele ingreep (bvb. verkeersdrempel) bestudeerd worden.
Uit stap 1 blijkt dat ruim 99% van de bestuurders de snelheid respecteren. Al kan opgemerkt worden dat deze
thans 50 km/u bedraagt en dat dit wijkmobiliteitsplan de uitbreiding van de zone 30 beoogt. Navraag bij de
politie leert dat de V85 46 km/u bedraagt (d.w.z. 85% van de bestuurders reeds 46 km/u of minder). De dienst
Mobiliteit en lokale politie achten het daarom opportuun om na de uitbreiding zone 30 volgende stappen te
ondernemen :
-

de opstart van een nieuwe snelheidsprocedure door de lokale politie

-

zo een snelheidsprobleem wordt vastgesteld dan zal ter hoogte van park Les Acacias een
snelheidsremmende maatregel voorzien worden.
Een eerste reflectie op het type maatregel door de cluster Openbaar Domein en dienst Mobiliteit leert
dat omwille van het smalle wegprofiel een wegversmalling of asverschuiving niet mogelijk is. Een
verkeersdrempel of -plateau lijkt wel een te weerhouden denkspoor. Dit is nog nader te onderzoeken.

•

Reflectie kruispunt Hogeweg x Legeweg

Gelet op de melding van sluipverkeer op de Hogeweg (die weliswaar genuanceerd wordt door de tellingen)
alsook de gevaarlijke configuratie van het kruispunt x Legeweg (o.m. resulterend in een moeilijke oversteek),
werden twee scenario’s onderzocht: een knip van de Hogeweg en een voetpaduitstulping.
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-

knip van de Hogeweg
Door de cluster Openbaar Domein werd in 2016 een voorstudie gemaakt :

De knip werd destijds niet uitgevoerd, wel werd toen in een bijkomend zebrapad (kruising Legeweg)
voorzien op het kruispunt.
Reflectie van het concept “knip” :
o

hét voordeel is dat het sluipverkeer geweerd wordt en de functie van Hogeweg (of toch
gedeelte tussen Legeweg en Gistelse Steenweg) als woonstraat een feit zal zijn
[ door het project Les Acacias zal de verkeersintensiteiten van de verblijfsfunctie wel
nog toenemen doch dit zal nog steeds resulteren in een – sterke – terugval van het
sluipverkeer ]

o

een nadeel is dat bewoners van de Hogeweg slechts vanuit de Gistelse Steenweg toegang
hebben tot hun straat
[ gelet op de geplande werken op de Gistelse Steenweg – weliswaar op middellange
termijn – is het daarom wenselijk om de knip minimaal uit te stellen na uitvoering
van deze werken dan wel om de knip als reversibele maatregel (bvb. wegneembare
paaltjes) uit te voeren ]

o

een nadeel is dat de knip als voorgesteld vrij hard is en ook geldt voor fietsers (fietsers zouden
in dit concept door park Les Acacias rijden), het supprimeren van 1 parkeerplaats en het
voorzien van een fietsdoorsteek zou dit wel kunnen remediëren

o

een nadeel van de knip is dat de Hogeweg dubbelrichting wordt wat o.m. in de haakse bocht
voor een gestremde doorstroming kan zorgen, al zal dit beperkt zijn gelet op het beperkt
aantal voertuigen

o

een nadeel van de knip is dat in een keerpunt voorzien dient te worden, hiervoor dienen
diverse bomen gekapt te worden

Conclusie : het stadsbestuur weerhoudt de knip niet (ook gelet op de negatieve beoordeling in de
bevraging van bijkomende circulatiemaatregelen in de zijstraten Zandstraat wat het vermoeden wekt
dat voor een hardere knip evenmin een draagvlak te vinden is)
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-

kruispuntaanpassing
Het kruispunt kent geen optimale 4-taksconfiguratie daar het lengteprofiel van de Legeweg
enigszins verspringt. Bovendien is het kruispunt ook vrij ruim gedimensioneerd. Het voorstel zou
kunnen zijn om 1° de knik in de Legeweg reeds te situeren bij nadering van het kruispunt en 2° de
Noord-Westelijke hoek Hogeweg x Legeweg uitstulpend te maken .

Conclusie

Reflectie (1) knik Legeweg – uitstulpend voetpad (zijde Gistelse Steenweg) :
o

er is geen slikker aanwezig, de goot kan dan ook verlegd worden zonder zware
infrastructurele aanpassingen aan de afvoer van regenwater

o

er zijn wel diverse putjes gesitueerd voor drinkwater, deze in de voetpadzone maakt dat deze
minder gevoelig zijn voor schade doch dient wel uitgeklaard te worden met de
drinkwatergroep

o

door de uitbreiding van het voetpad zal een zeker poorteffect gecreëerd worden wat de zone
30 in de Hogeweg zal accentueren

Reflectie (2) uitstulpend voetpad (zijde Peter Benoitstraat)
o

voor de bus van De Lijn is de nieuwe bocht geen evidentie en kan dergelijke ingreep dan ook
niet weerhouden worden.

Conclusie :
Slechts een aanpassing aan het kruispunt (cfr. wegwerken knik / creatie uitstulpende voetpad) kan
weerhouden worden. Via de cluster Openbaar Domein zal een proefopstelling (markering in
combinatie met paaltjes) gerealiseerd worden. Bij een positieve evaluatie kan dan een structurele
aanpassing (uitbreiding voetpadzone) overwogen worden en kan dit uitgevoerd worden samen met de
geplande heraanleg van het voetpad.

Afrondend, uit de bewonersbevraging kwam ook de suggestie om een bord “enkel plaatselijk verkeer” te
plaatsen. Ervaring leert echter dat dit bijzonder moeilijk te handhaven is waardoor de maatregel op papier
goed klinkt doch in de praktijk vaak dode letter blijft. Dit voorstel wordt dan ook niet weerhouden.
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•

Reflectie sluipverkeer Legeweg – Hogeweg / Peter Benoitlaan

Op basis van de kruispunttelling Hogeweg x Legeweg bleek er een hoge verkeersintensiteit te zijn op de route
Legeweg richting Peter Benoitlaan (en terug). Zoals besproken in deel 2 “aandachtspunten” is het niet duidelijk
of deze intensiteiten te verklaren zijn door de werken aan de Canadabrug dan wel wijzen op een structurele
sluiproute.
De dienst Mobiliteit en de lokale politie engageren zich om deze route nader te bestuderen en binnen het jaar
een evaluatie-kruispunttelling te organiseren.
Afrondend wenst het stadsbestuur op te merken dat binnenkort langsheen de Hogeweg (ten Noorden van x
Legeweg) en Peter Benoitlaan ook fietssuggestiestroken worden voorzien (collegebeslissing van 10 december
2018).

4.12 Witte Beerstraat
Als opvolging van de feedback van bewoners van de Witte Beerstraat worden volgende acties genomen (zie
ook verder) :
-

het politioneel handhaven van het beperkt eenrichtingsverkeer (cfr. meldingen van voertuigen die in
tegenrichting rijden)

-

de realisatie van een fietssuggestiestrook in tegenrichting van de toegelaten rijrichting gemotoriseerd
verkeer, hierdoor wordt de rijweg visueel versmald wat snelheidsremmend zal werken
[ een fietspad wordt niet weerhouden gelet op 1° het beperkte wegprofiel, 2° mogelijke
misverstanden bij fietsers (die dit fietspad als dubbelrichtingsfietspad zouden kunnen
aanzien) en 3° het feit dat op een fietspad niet gehalteerd kan worden voor laden en lossen –
cfr. rijwoningen aan weerszijden van de Witte Beerstraat ]

Aanvullend wordt aan gewestwegbeheerder AWV volgende voorstellen overgemaakt :
-

-

het hetzij
o

insnoeren van de Witte Beerstraat t.h.v. het kruispunt met de Gistelse Steenweg waardoor
een poorteffect wordt gecreëerd en de BEV wordt benadrukt

o

voorzien van een doorlopend voetpad langsheen de Gistelse Steenweg waardoor een sterk
poorteffect wordt gecreëerd i.f.v. zone 30 (doch de BEV minder wordt benadrukt)

het voorzien van een zebrapad over de Gistelse Steenweg nabij het kruispunt met de Witte Beerstraat.

4.13 Pauwstraat
4.13.1 Accentueren zone 30 – insnoeren kruispunt Legeweg
Zoals gemotiveerd in voorstel 1 zal de zone 30 in gans de wijk (m.u.v. de Legeweg) gelden. Idealiter wordt dit
snelheidsregime ook weerspiegeld in het wegbeeld (in mobiliteitstermen wordt dit principe vaak bestempeld
als “self explaining road” d.w.z. de infrastructuur spreekt voor zich en zorgt voor een aangepast gedrag).
Voor het kruispunt Pauwstraat x Legeweg, dat thans zeer ruim gedimensioneerd is (wat betekent dat het – in
theorie – aan hogere snelheid genomen kan worden), wordt dan ook voorgesteld om dit in te snoeren (zoals
reeds gebeurd is bij het kruispunt Noordveldstraat x Legeweg).

4.13.2 Faciliteren linksafbeweging voor fietsers
Bij het overleg met de directie VTI werd ook gewezen op de schoolpoort in de Pauwstraat. Dit betekent ook dat
veel leerlingen via de Legeweg de school bereiken. Het is echter niet evident om als fietser (komende uit
Brugge) de linksaf-beweging naar de Pauwstraat te maken door het drukke verkeer waardoor fietsers aan de
rand van de rijweg wordt “gedrongen”. De directie VTI is dan ook vragende partij om te onderzoeken of een
middeneiland of andere maatregel soelaas zou kunnen bieden.
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Reflectie : door de cluster openbaar domein werd de suggestie onderzocht doch door de positionering van de
fietssuggestiestroken en de parkeervakken, is een linksafsafstrook of middeneiland niet haalbaar.

4.14 Aanpassing Blauwe Zone
Op de bewonersvergadering, uit de bewonersbevraging en uit een reactie vanuit een bewonersgroep werd de
wenselijkheid voor een al dan niet uitbreiding van de blauwe zone meermaals aangekaart. Hierbij wordt vooral
een grens bepleit tot aan de Expresweg (N31) omdat dit – zo wordt geargumenteerd – een logische mentale en
natuurlijke barrière vormt. Zoals de burgemeester ook aangaf op de bewonersvergadering is dit geen evidente
oefening.
De reden voor het invoeren van de blauwe zone was te vinden in het invoeren van betalend parkeren in de
binnenstad waarbij het stadsbestuur wenste te anticiperen op een verhoogde parkeerdruk door bestuurders
die het betalend parkeren in de binnenstad wensen te ontlopen. Bij de afbakening werd vervolgens een 400 –
500 m grens gehanteerd daar internationale onderzoek leert dat dit een psychologische drempel is om al dan
niet nog te voet de verplaatsing parkeerplaats – bestemming (binnenstad) te maken. In 2016 – 2017 gebeurde
ook reeds een eerste evaluatie waarbij lokaal de perimeter werd verfijnd.
Het stadsbestuur is zich bewust van het probleem dat er juist buiten de blauwe zone ook een zekere
parkeerdruk is van deze “free riders”, al leert de evaluatie dat het over een beperkt aantal voertuigen gaat.
Bovendien bestaat de vrees dat bij een opschuiven van de blauwe zone (bvb. tot aan de N31) deze “free riders”
ook mee zullen opschuiven. Dit (en de praktische – administratieve rompslomp bij het instellen van een blauwe
zone, bvb. uitreiken bewonerskaarten) maakt dat het stadsbestuur terughoudend is om de blauwe zone uit te
breiden.
Gelet op de gemengde reacties op het infomoment, stelt het stadsbestuur dan ook voor om thans geen
aanpassing te doen aan de afbakening van de blauwe zone.

4.15 Scholen
4.15.1 Schoolomgeving Zandstraat
In functie van een verbeterde oversteekbaarheid en in functie van de creatie van een Kiss&Ride voor fietsers,
wordt het uitstulpend voetpad aan weerszijden van het zebrapad in de Zandstraat verbreed. Bij aanvang /
einde van de zone worden anti-parkeerpaaltjes geplaatst. Ouders die hun kinderen afzetten of opzetten
kunnen deze zone gebruiken als Kiss&Bike.

Het stadsbestuur gaat thans niet in op de vraag om fietsparkeren voor leerlingen te organiseren op het
openbaar domein. Thans is er immers nog geen beleidskader voor dergelijke vragen, instemmen zou dan ook
een precedent kunnen schepen die een zeer grote claim op het openbaar domein in Brugge zou leggen (“wat
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als elke school het fietsparkeren op straat zou organiseren …”). De dienst Mobiliteit engageert zich wel om
deze vraag ten gronde te behandelen met de dienst preventie, het college heeft immers in haar
bestuursakkoord opgenomen dat ze bereid is om hier een beleid rond te ontwikkelen. Het stadsbestuur stelt
daarom voor om de discussie ten gronde te voeren binnen de opmaak van het schoolvervoerplan dat komend
schooljaar (2019 – 2020) opgemaakt zal worden.
Op de vraag voor de inrichting van een Kiss&Ride voor auto’s wordt negatief geadviseerd door het
stadsbestuur. Het is immers een beleidslijn dat er nergens een Kiss&Ride wordt ingericht. Niet alleen geef je
een verkeerd signaal (“auto is welkom en krijgt een plaats vlakbij de schoolpoort”), ook leert ervaring in andere
gemeentes dat een Kiss&Ride per definitief ondergedimensioneerd is (want in functie van een
piekparkeervraag) tenzij je kiest voor veel K&R-plaatsen wat dan echter zal drukken op het aantal plaatsen voor
omwonenden wat uiteraard niet wenselijk is.
Op de vraag om een plaats te voorzien voor een schoolbus die kinderen brengt naar bvb. de zwemles, werd
door de dienst Mobiliteit navraag gedaan bij de school. Navraag leert dat de school geen eigen schoolbus heeft
en dat de problematiek zich slechts beperkt in tijd voordoet. Enerzijds op maandagmiddag (zwemles).
Anderzijds bij verplaatsen naar toneel, film e.d.m. Er stelt zich dan ook occasioneel een knelpunt want de
rijweg is beperkt waardoor het verkeer dan beperkt in tijd gestremd is. De vraag is dan ook of een specifieke
plaats voorzien voor een bus opportuun is. Het stadsbestuur evalueert de vraag negatief gelet op het gebruik
dat zeer beperkt in tijd is.

4.15.2 Trajectvoering schoolvervoer VTI
In opvolging het bewonersoverleg is de dienst Mobiliteit nogmaals in overleg getreden met De Lijn over het
traject van de bussen naar het VTI. In het verlengde van de eerdere besprekingen (cfr. PowerPoint op het
infomoment) wees De Lijn op volgende motivatie :
-

het is niet toegelaten noch wenselijk om te halteren op de ventweg van de N31, temeer hier slechts
één baanvak is wat betekent dat een halterende bus (bij het oppikken van de leerlingen kan dit tot 10’
en langer zijn) een significante impact zal hebben op de doorstroming, deze visie wordt onderschreven
door gewestwegbeheerder AWV die hierop ook aangesproken werd;

-

het halteren op de parking Aldi is geen optie omdat dit een privaat domein is (dit werd ook zo
bevestigd door Aldi met wie dienst Mobiliteit het infomoment ook terugkoppelde, de contactpersoon
bij Aldi wees op juridisch (privaat domein) alsook praktische (nood aan de volle beschikking van
parkeerterrein) bezwaren), vanuit De Lijn wordt bovendien ook gewezen op de impact op de
parkeerorganisatie want i.f.v. draaicirkels van een gelede bus (die niet achteruit mag rijden, is wettelijk
verboden) zou dit het supprimeren van parkeerplaatsen noodzaken (wat voor Aldi nog meer
onbespreekbaar zou zijn);

-

het halteren in de Gistelse Steenweg en de Legeweg (denkspoor genoteerd op het infomoment) wordt
niet weerhouden omdat de 2 bussen (incl. vaak een gelede bus) dan op de rijweg dient te halteren wat
zowel voor de Gistelse Steenweg als de Legeweg een grote impact zal hebben op de doorstroming

De huidige route zal dan ook behouden worden. Door de invoering van beperkt eenrichtingsverkeer en het
statuut “fietsstraat” zullen de huidige problemen naar doorstroming wel grotendeels opgelost worden.

4.16 Doelgroepen
•

Onafhankelijk Ziekenfonds

Op het bewonersoverleg werd door diverse bewoners gewezen op de uitrit van het kantoorcomplex OZ (met
inrit aan de ventweg Expresweg). Hét probleem is het uitrijden wat geen evidentie is daar de smalle uitrit
gesitueerd is tussen hoge muur en een woning waardoor bestuurders pas op het voetpad zicht krijgen op
eventuele voetgangers en voertuigen / fietsen op de Zandstraat. Dit zou potentieel (zo er niet voorzichtig
uitgereden wordt) voor conflicten met in bijzonder voetgangers kunnen zorgen. Bovendien zorgen de
verkeersdrempels voor geluids- en trillingshinder bij de aanpalende buren.
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Het stadsbestuur heeft reeds eerder deze melding besproken in de stedelijke werkgroep verkeer en heeft toen
de realisatie van drempels aanbevolen (die ook effectief gerealiseerd werden). Het opstellen van een spiegel
werd negatief geadviseerd.
Naar aanleiding van het infomoment / de bewonersbevraging engageerde de dienst Mobiliteit zich om de
problematiek nogmaals te bestuderen. Op dit ogenblik (mei 2019, nvda) zijn constructieve gesprekken lopende
met OZ doch concrete afspraken werden nog niet afgeklopt. De dienst Mobiliteit zal daarom over de resultaten
van het overleg afzonderlijk communiceren naar de directe buren.
Volledigheidshalve werd door de dienst Mobiliteit ook onderzocht of een toerit op de ventweg van de N31
soelaas zou kunnen bieden echter (zoals verwacht) hanteert AWV strikt de beleidslijn dat het niet wenselijk is
om op ventwegen van autowegen type N31 nieuwe private toeritten toe te staan. Het stadsbestuur begrijpt dit
standpunt, in bijzonder ook gelet op de situering van een dubbelrichtingsfietspad langsheen de ventweg.
•

VTI

Op het bewonersoverleg werd door diverse bewoners gewezen op het gedrag van sommige leerlingen VTI. Zo
werd gewezen op gevaarlijk rijgedrag (tot 4 leerlingen naast elkaar – vnl. op einde van de schooldag) alsook op
een assertieve tot zelfs agressief ervaren houding ten aanzien van andere weggebruikers. De dienst Mobiliteit
koppelde deze feedback terug met de schooldirectie VTI die zich engageerde om leerlingen hierop aan te
spreken en ook af en toe een extra oogje in het zeil te houden.

4.17 Politioneel
Als reflectie op de feedback van bewoners engageert de lokale politie zich om volgende aspecten op te volgen :
-

het handhaven BEV Witte Beerstraat (cfr. melding van burgers dat er vaak voertuigen in tegenrichting
rijden)

-

het handhaven van het parkeerverbod op 5 m van een kruispunt, in bijzonder de hoek Lange
Muntstraat x Gistelse Steenweg (t.h.v. een nachtshop) is een punt waar vaak foutief geparkeerd wordt

Alsook zal de lokale politie (zoals bij de andere basisscholen in Brugge) ook sporadisch aanwezig zijn in de
schoolomgeving om te waken over een correct parkeren e.a. Bij knelpunten zal eerst sensibiliserend en bij
herhaling of zo nodig zal ook verbaliserend opgetreden worden.
Als antwoord op de mededeling vanuit buurtbewoners en Aldi dat het occasioneel gebeurt dat vrachtwagens in
de Zandstraat en dit nabij de toerit of zelfs op de parking Aldi parkeren voor een korte (of zelfs langere) stop,
zal de lokale politie ook een oogje in het zeil houden en desgevallend de vrachtwagenbestuurders aanspreken
dat de Zandstraat een woonstraat is.
Tevens zal (zoals hoger besproken) na het instellen van de zone 30 een nieuwe snelheidsprocedure opgestart
worden in de Hogeweg om na te gaan of het gewijzigde snelheidsregime gerespecteerd zal worden (dan wel
dat er bijkomende infrastructurele maatregelen noodzakelijk zijn).
Volgende zaken worden echter niet weerhouden :
-

het invoeren van een tonnagebeperking
probleemstelling : diverse bewoners wezen op het occasioneel gebruik van de Zandstraat en Legeweg
door vrachtwagens (o.m. Volvo-garage), op de Legeweg wordt ’s zomers ook vaak tractoren gespot
reflectie :
▪

door de herinrichting van de N31 is het vrachtverkeer al drastisch teruggevoerd (in een studie
uit 2006 werd dit nog als een belangrijk knelpunt aangestipt), bij observaties –
kruispunttelingen werden geen vrachtwagens geteld tenzij met bouwmaterialen wat zou
kunnen wijzen op lokaal bestemmingsverkeer (m.u.v. de recente kruispunttelling aan
Legeweg x Hogeweg waar 4 tractoren gedurende 3 uur observatie werden gespot)

▪

de dienst Mobiliteit zal contact nemen met lokale bedrijven om te wijzen op een gewenste
rijroute (dit was eind 2018 al gebeurd met Aldi en Renmans met wie de afspraak is gemaakt
om slechts de route via de ventweg N31 te gebruiken)
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▪

het instellen van een tonnageberking op papier is relatief weinig werk, echter zonder
handhaving blijft dit dode letter en zoals het stadsbestuur vernam gaat het over sporadisch
zwaar verkeer wat de handhaving schier onmogelijk maakt, temeer de politie reeds druk
bevraagd is en prioriteiten dient te stellen (bvb. snelheidscontrole – sluipvrachtverkeer op
gekende routes als over de Buffelbrug - …).

Een tonnagebeperking wordt dan ook niet weerhouden.

4.18 Opvolging naar het Agentschap Wegen en Verkeer
Aan gewestwegbeheerder AWV worden (dit tevens i.f.v. de geplande heraanleg van de Gistelse Steenweg
tussen kruispunt De Phare en kruispunt Zandstraat / Hogeweg) volgende zaken doorgespeeld
-

de beperkte breedte van de fietspaden waarbij ook de smalle parkeervakken / foutparkeren ook
aanleiding geeft tot voertuigen die op het fietspad staan

-

de vraag voor een zebrapad t.h.v. het kruispunt met de Witte Beerstraat

-

de vraag voor een insnoeren van het kruispunt met de Witte Beerstraat

-

de vraag voor een verbeterde voetgangersoversteek van de Gistelse Steenweg t.h.v. de versmarkt
waarbij (suggestie uit de bevraging van de Jeugddienst) wordt voorzien in een middeneiland

Al dient reeds – zoals ook reeds meegedeeld werd op de info-avond – gewezen te worden op het beperkte
wegprofiel waardoor keuzes gemaakt zullen moeten worden.
Op het infomoment wordt ook de suggestie gemaakt om de in/uitrit van Aldi te situeren op de ventweg N31.
Het stadsbestuur weet uit ervaring dat de gewestwegbeheerder hier nooit toestemming voor zal geven (zie ook
onderzoek rond de ontsluiting van OZ) daar de beleidslijn is om geen nieuwe private toeritten op dit type
wegen toe te laten (slechts oude vergunde projecten worden gekenmerkt door zulke toeritten).

4.19 Andere feedback
4.19.1 Fietsparkeren
Door diverse bewoners wordt verwezen naar fietstrommels die het stadsbestuur ter beschikking stelt om te
zorgen dat bewoners (die geen plaats in huis hebben voor hun fiets – bvb een rijwoning met slechts een smalle
gang na de voordeur) ook hun fiets veilig kunnen stallen.
Een fietstrommel kan tot wel 5 fietsen herbergen. De bewoner kan een plaats huren en krijgt dan tevens ook
een sleutel om zo toegang tot de trommel te krijgen. Het huren van een fietstrommel bedraagt vanaf april 2019
per jaar rond de € 63,00. Hierbij komt een eenmalige borgsom van € 30,00.
Een keerzijde van de medaille is wel dat de fietstrommel in de regel wordt geplaatst op een parkeerplaats en
dat er dus een beperkt verlies aan parkeercapaciteit is (maar weet: één parkeerplaats = één fietstrommel = vijf
fietsplaatsen).
Het stadsbestuur zal bij de terugkoppeling over de bevraging over het wijkmobiliteitsplan ook een bevraging
organiseren over de nood aan bijkomende fietstrommels organiseren.

4.19.2 Verkaveling Varsenare Noord
Door diverse buurtbewoners wordt ook de vrees geuit dat de (geplande) verkaveling Varsenare Noord zal
zorgen voor een toename van de verkeersintensiteiten op de Legeweg. Het stadsbestuur engageert zich om in
overleg te gaan met het gemeentebestuur Jabbeke .
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5 Bijlages
5.1 PowerPoint infomoment 11 03 2018
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5.2 Kruispunttelling Hogeweg x Legeweg
Op volgende momenten werd geteld :
-

Maandag 18 maart 2019 tussen 7u15 en 8u30

-

Vrijdag 22 maart 2019 tussen 15u55 en 17u25

De resultaten van de ochtendtelling :
Hogeweg richting Bevrijdingslaan
A

7u15 7u30 7u45 8u
13

24

27

15

21

24

38

47

57

3

1

2

1

F

Legeweg - richting N31

F

7u15 7u30 7u45 8u
37

48

2
4

7u15 7u30 7u45 8u

8u15

1

3

1

9

5

2

5

4

10

6

3

2

8u15

A

7u15 7u30 7u45 8u

61

68

69

3

4

8

5

17

3

13

9

11

7u15 7u30 7u45 8u

8u15

6

8

11

13

10

1

4

15

43

9

4

3

15

28

4

F

8u15

1

1

1

1

8

5

14

16

15

5

10

13

16

7u15 7u30 7u45 8u

10
8u15
1

4

3

5
1

F

7u15 7u30 7u45 8u
1

3

1

1

2

11

7
1

Legeweg - richting centrum

A

8u15

12

8u15
2
1

1
1

Hogeweg richting Gist. St.
Totalen Legeweg gemotoriseerd verkeer

7u15 7u30 7u45
21

piekuur

26

50

8u

8u15

52

36

164
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De resultaten van de avondtelling :
Hogeweg richting Bevrijdingslaan
A

15u55 16u10 16u25 16u40 16u55 17u10
22

27

28

38

31

31

38

63

75

89

67

75

1

1

7

1

F

Legeweg - richting N31

F

2

6

5

3

5

5

3

11

2

11

6

9

1

1

2

1

4

15u55 16u10 16u25 16u40 16u55 17u10

A

15u55 16u10 16u25 16u40 16u55 17u10

58

55

45

61

38

43

3

3

5

4

3

2

9

7

5

7

8

16

17

14

19

24

17

21

6

7

7

11

8

12

13

19

19

23

16

19

15u55 16u10 16u25 16u40 16u55 17u10

F

15u55 16u10 16u25 16u40 16u55 17u10

11

7

9

10

4

5

1

2

1

6

3

11

4

10

7

8

8

13

16

9

20

3

5

1

2

2

2

3

1

2

2

F

15u45 16u
2

9

Legeweg - richting centrum

A

15u55 16u10 16u25 16u40 16u55 17u10

16u15 16u30 16u45 17u
4

1

8

3

1

2

4
2

Hogeweg richting Gist. St.
Totalen Legeweg gemotoriseerd verkeer

7u15 7u30 7u45
41

piekuur

53

54

8u

8u15

72

55

234

Voor de interpretatie van deze data en de reflectie bij de observaties wordt gewezen naar hoofdstuk 3.3.
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5.3 Bevraging door Jeugddienst
In Basisschool Sint-Lodewijkscollege werden 3 klassen bevraagd (derde, vierde en zesde leerjaar) en in BUSO
Noordveld werden de oudste kinderen (ongeveer 9 tot 13 jaar) in 2 groepen verdeeld.
(merk op dat in het wijkmobiliteitsplan de diverse suggesties ook meegenomen waren)

Punten die als gevaarlijk/onveilig wordt beschouwd door de kinderen:
•

•

•

•

•

•

Quasi alle kinderen geven aan het kruispunt van de Zandstraat en de Noordveldstraat gevaarlijk te
vinden. Ze ervaren het als een complex kruispunt die ze vaak nodig hebben/gebruiken waar veel
verkeersdrukte en soms chaos heerst. Vooral op de start- en einduren van de scholen. Er is een
zebrapad aanwezig om over te steken, maar veel kinderen geven aan dat de auto’s tot vlak tegen het
zebrapad parkeren en dit hun zicht op de weg sterk belemmert, waardoor ze al op straat moeten
staan om te zien als ze veilig kunnen oversteken. Als oplossing denken ze hierbij spontaan aan een
uitstulping van het voetpad die het parkeren tot tegen het zebrapad onmogelijk maakt en het zicht op
de straat sterk zou verbeteren;
Enkele kinderen geven aan da de oversteek van de Legeweg t.h.v. de Noordveldstraat moeilijk en
gevaarlijk is. Auto’s rijden er vaak te snel en er is vaak veel verkeer. Kinderen nemen de oversteek
vooral om via de trage wegen van en naar de school te komen of om het speelplein ‘Paul Gislon’ te
bezoeken;
Enkele kinderen vinden de oversteek van de Gistelse Steenweg t.h.v. de Manitobalaan moeilijk en
gevaarlijk. Een breder zebrapad met eiland in het midden van de straat kan hier misschien een
oplossing brengen en voor de oversteek eenvoudiger maken;
De 2 zebrapaden op de Gistelse Steenweg t.h.v. de versmarkt dicht tegen het Canadaplein wordt
door quasi alle kinderen als gevaarlijk beschouwd en vermeden. Zelf bij begeleide schooluitstappen
worden beide zebrapaden niet genomen en blijft met bewust aan dezelfde zijde van de straat. De
zebrapaden zijn erg lang en liggen in een drukke bocht. Kinderen geven aan dat een breder zebrapad
met eiland in het midden of een versmalde weg met uitstulpingen van de voetpaden hun oversteek
zou verkorten en dus eenvoudiger zou maken;
De meeste kinderen vinden de fietssuggestiestroken langs de Legeweg eerder verwarrend. Dat wordt
door hen niet specifiek als veiliger beschouwd. Kinderen blijven pleiten voor ‘echte’ fietspaden, wat
voor hen duidelijk wel als veilig beschouwd wordt;
Algemeen genomen ervaren de meeste kinderen dat auto’s moeilijk tot niet stoppen aan de
zebrapaden wat de oversteek van de straat extra bemoeilijkt.

Kindvriendelijke aanpassingen in het openbaar domein/weginfrastructuur:
•

•

Kindvriendelijke ‘geleider’ in het voetbad of kindvriendelijke aanduiding op plekken waar veel
kinderen komen/passeren:
o Speelse/kleurrijke stapstenen
o Kleine uitstulpingen als spelprikkel/zitelementen
o Verlichting als speellint
De ongebruikte groenzone in Van Leeg tot Zand werd in het verleden bij de herinrichting van de
schoolspeelplaats in Sint-Lodewijkscollege gemaaid en gebruikt als extra sport- en speelruimte door
de school. Momenteel wordt daar niet meer gemaaid en de kinderen/school zijn vragende partij om in
afwachting van de start van de verkaveling dat opnieuw regelmatig te maaien zodat die zone nuttig
gebruikt kan worden als graszone.
[ dit werd overgemaakt aan Vivendo ]
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Oplossingen die kinderen vaak aanreiken:
•
•
•
•

Oversteek zebrapaden eenvoudiger maken door aanpassingen in de weginfrastructuur (uitstulping
voetpad, breder voetpad met eiland in het midden, parkeren tegen zebrapad onmogelijk maken);
Speelse aanduidingen in de voetpaden op plaatsen waar veel kinderen komen/passeren als speellint;
Eénrichtingsverkeer in de straten rond de scholen kan (deel)s een oplossing bieden voor de
verkeerschaos bij start en einde van de school;
School- en fietsstraten zet hen als zwakke weggebruiker in de kijker en als hoofdgebruiker van de weg.

Specifieke zaken vanuit BUSO Noordveld:
•

•
•

•
•

De schoolbus komt vanuit de Legeweg in de Noorveldstraat gereden en moet omwille van de
specifieke zorg en beperkingen van sommige kinderen kunnen oprijden en de kinderen vlak aan de
toegangsdeur aan de zijkant van de school kunnen afzetten;
Daarnaast is er ook nood aan een laad- en loszone vlak voor de school voor het kleinere busje die de
kinderen met de fysiek zwaarste beperking van en naar school brengt;
De school geeft aan dat een minimum aan 30 parkeerplaatsen rond de school noodzakelijk is. De
illustratief ingetekende parkeerhaven voor de school zien zij liever aan de andere zijde van de school
ten aanzien van de blinde muur. Ze willen het voorportaal van de school eerder aantrekkelijk ingericht
zien als zit- en speelse groenzone die ook dienst doet als wachtruimte voor de schoolbus;
Er is een hoge nood aan fietstallingen aan het voorportaal van de school;
Groene strook langs de flank van de school in de doodlopende straat wordt vaak gebruikt als
parkeerplaats door het personeel van de school en is ook eigendom van de school. De school heeft
een afnemend aantal leerlingen waardoor ook de subsidies zakken, daarom denken ze na over een
mogelijke verkoop of andere invulling van die zone. De invulling van die groenzone is dus nauw
verbonden met de toekomst van de school.

Invulling van de groenzone voor de school Noordveld:
We vroegen de kinderen van de school ook hoe ze de groenzone voor de school het liefst zouden zien ingericht.
Volgende voorstellen kwamen hierbij naar voor:
•
•
•

•

•

•
•

Groot en speels ijkpunt als herkenning van de school;
Uitgebouwde zit- en picknickzone met aandacht voor alle gebruikers (kinderen met en zonder
beperking, volwassenen en senioren);
Sportmogelijkheden:
o Minipitch
o Pingpong tafel
o Minigolf
Speelmogelijkheden:
o Klimmen en klauteren
o Hoogteverschillen
o Boomhut
Groen:
o Meer opgaand groen in de vorm van bomen en struiken
o Wildere beplanting
o Bloemen
o Bijenhuis
Afscheiding van de straatkant voor de jongste kinderen;
Alles moet rolstoeltoegankelijk zijn.
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De directie en leerkrachten van de school willen de groenzone voor de school graag ingericht zien als een soort
verbindingszone en ontmoetingsplek tussen de school en de buurt.

Inspraak met buurtbewoners:
De inspraaksessie met de buurtbewoners trok weinig volk. Dat valt wellicht te verklaren in het feit dat heel wat
mensen reeds aanwezig waren op de eerder georganiseerd inspraakvergadering door dienst Mobiliteit en heel
wat kinderen uit de buurt reeds deelnamen aan de inspraaksessies in de scholen.
De aanwezige buurtbewoners gaven nog volgende opmerkingen/aandachtspunten:
•
•
•
•
•
•
•
•

De bewoners zijn algemeen bezorgd over de parkeerproblematiek en de aanpak daarvan. Ze willen de
parkeerdruk in de woonstraten drastisch verlaagd zien!
Snelheidsremmende maatregelen nemen in de Noordveldstraat;
1 ouder geeft aan graag een soort verharde zone te willen om kinderen te leren fietsen en te steppen;
Enkele personen geven aan graag een ontmoetingsplek en picknick zone te hebben;
1 ouder wil graag diverse schommels, waar ook volwassenen kunnen schommelen;
Meer avontuurlijke en opgaand groen voorzien in de groenzone;
Uitbouwen van avontuurlijke en natuurlijke speelzone voor kleine kinderen;
Fruitbomen.
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