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1 SITUERING BINNEN DE PARTICIPATIE-INITIATIEVEN 

De vervoerregio Aalst bestaat uit een samenwerking van de gemeenten Aalst, Berlare, Denderleeuw, 
Dendermonde, Erpe-Mere, Haaltert, Hamme, Lebbeke, Lede, Ninove en Wichelen met het departement 
Mobiliteit en Openbare Werken. Het bestuursorgaan, de vervoervoerregioraad, heeft als opdracht om een 
korte termijn openbaar vervoerplan op te maken en een langere termijn maar breder mobiliteitsplan waarin 
alle mobiliteitsaspecten van de regio aangepakt worden. 
 
De opmaak van het regionaal mobiliteitsplan maakt ruim gebruik van participatie. Alle betrokkenen moeten de 
kans krijgen bij te dragen aan het regionaal mobiliteitsplan, door het aanrijken van bezorgdheden, 
verzuchtingen, vragen, ideeën en oplossingen. Volgende participatie-instrumenten werden reeds 
ingeschakeld: 

− Een startmoment met raadsleden. 
− Een startmoment met stakeholders. 
− Een uitgegeven projectgids, naslagwerk voor alle betrokkenen gedurende het project. 
− Peergroupsessies met mensen met mobiliteitsbeperking en met jongeren. 
− Een mini documentaire, te bekijken op https://www.vlaanderen.be/vervoerregios/vervoerregio-aalst  
− Een online bevraging van willekeurige burgers. 
− Een bevraging van stakeholders op basis van waaiers beleidsmogelijkheden 
− Overleg met stakeholders over het openbaar vervoerplan. 
− Overleg met stakeholders over de thema’s: 

o ruimte en mobiliteit. 
o fiets, parkeren en toegankelijkheid. 
o wagen en vrachtvervoer. 
o veiligheid en openbaar vervoer lange termijn. 

 
Het voorliggende rapport en zijn bijlagen gaat over de online bevraging bij de burgers. De resultaten van deze 
bevraging dienen als input voor de opmaak van de verdere scenario’s. De beleidsmaker hoeft de trends of de 
ideeën uit de bevraging niet te volgen, maar zal ze wel minstens in overweging nemen en beargumenteren. 

  

https://www.vlaanderen.be/vervoerregios/vervoerregio-aalst
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2 METHODIEK VAN DE ONLINE BEVRAGING 

2.1 VRAGENLIJST 

De vragenlijst, opgenomen in bijlage 1, bestaat uit 
• Een aantal vragen om de respondent te situeren: dit kan gebruikt worden om de verdere antwoorden 

te differentiëren per type respondent. We hebben dit gedaan voor een aantal dilemma’s maar de 
database met de antwoorden staat nog verdere differentiatie toe, nodig in functie van de vragen van 
de mobiliteitsexperts. 

• Keuze voor beleidsacties: de respondent wordt opgelegd om slechts twee van de meest gewenste 
beleidsacties aan te duiden. Op die manier kunnen we aflezen welke maatregelen het meest en het 
minst populair zijn. We bevragen het verkeer van de toekomst, het reduceren van het autoverkeer, 
het versterken van de verkeersveiligheid. 

• Dilemma’s: de respondent wordt verplicht een keuze te maken tussen twee dilemma’s, twee 
tegengestelde mogelijke maatregelen. Er zijn geen tussenposities of nuanceringen mogelijk, om zo een 
zo duidelijk mogelijk beeld te kunnen krijgen. 

• Regionale ideeën: waar de andere vragen min of meer gelijklopend zijn voor de zeven vervoerregio’s 
begeleid door atelier\demitro2 (Aalst, Brugge, Oostende, Roeselare, Vlaamse Ardennen, Waasland, 
Westhoek), krijgt de respondent nu de keuze voor heel specifieke regio-gebonden 
beleidsmaatregelen. De respondent mag kiezen tussen zeer slecht idee, slecht idee, goed idee, zeer 
goed idee of geen mening. 

• Vrij tekstvak: de respondent kan binnen de beperking van 200 tekens verdere ideeën of opmerkingen 
doorgeven aan de vervoerregioraad. Hier is zeer ruim gebruik van gemaakt wat aantoont dat de 
betrokkenheid bij mobiliteit hoog ligt. 

 

2.2 BEVRAGING 

Er werd een oproep gelanceerd naar de bevolking in de gemeenten van de vervoerregio. We streven naar een 
respons van 500 met een spreiding in verhouding tot de bevolkingsgrootte in elke gemeente. De 
geïnteresseerde burgers bekeken de mini-documentaire en vulden de questionnaire in. De bevraging is 
opgemaakt in de webapplicatie Surveymonkey. In totaal bereikten we zelfs 1591 respondenten. 
 
De resultaten zijn vergelijkbaar met de resultaten uit vervoerregio’s waarin een andere aanpak toegepast 
werd. Er werden in vervoerregio’s Brugge, Waasland en de Vlaamse Ardennen 5000 burgers aselect 
aangeschreven. Aangezien dit leidde tot vergelijkbare resultaten nemen we aan dat de aanpak voor 
vervoerregio Aalst met een vrije oproep niet heeft geleid tot vertekeningen of tot onder- of 
oververtegenwoordigingen. 
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Tabel 1. Responsgraad 
 
We vergelijken de respons met de beoogde respons en drukken dit uit in een percentage. 100% is zoals beoogd. De responsgraad ligt hoger dan beoogd 
en dit voor alle steden en gemeenten. 

    respons groepering respons bevolking beoogde 
populatie 

beoogde 
respons 

percentage 

9200 Dendermonde, Appels, 
Baasrode, Grembergen, 
Mespelare, Oudegem, 
Schoonaarde, St-Gillis 

103 Dendermonde 103 45769 716 72 144 

9220 Hamme, Moerzeke 283 Hamme 283 24865 389 39 728 

9260 Wichelen, Serskamp, 
Schellebelle 

157 Wichelen 157 11672 183 18 858 

9280 Lebbeke, Denderbelle, Wieze 101 Lebbeke 101 19321 302 30 334 

9290 Berlare, Overmere, Uitbergen 161 Berlare 161 14958 234 23 688 

9300 Aalst 110 Aalst 164 86445 1353 135 121 

9308 Gijzegem, Hofstade 17 

9310 Baardegem, Herdersem, 
Meldert, Moorsel 

14 

9320 Erembodegem, Nieuwerkerken 23 

9340 Lede, Impe, Oordegem, 
Smetlede, Wanzele 

126 Lede 126 18701 293 29 430 

9400 Ninove, Appelterre-Eichem, 
Denderwindeke, Lieferinge, 
Nederhasselt, Okegem, Voorde 

132 Ninove 181 38911 609 61 297 

9401 Pollare 5 

9402 Meerbeke 17 

9403 Neigem 3 

9404 Aspelare 9 
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9406 Outer 15 

9420 Erpe-Mere, Aaigem, Bambrugge, 
Burst, Erondegem, Ottergem, 
Vlekkem 

132 Erpe-Mere 132 19811 310 31 426 

9450 Haaltert, Heldergem, 
Denderhoutem 

122 Haaltert 139 18633 292 29 476 

9451 Kerksken 17 

9470 Denderleeuw 25 Denderleeuw 44 20338 318 32 138 

9472 Iddergem 6 

9473 Welle 13 

een andere 
postcode 

 
12             

  

som 1603   1591 319424 5000 500 318 
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2.3 LINK MET DOELSTELLINGEN 

In de vervoerregio werden acht strategische doelstellingen bepaald. Doorheen de publicatie verwijzen iconen 
naar welke doelstelling van toepassing is op welke resultaten. De doelstellingen zijn: 
 

 
 
 

3 SITUERING VAN DE RESPONDENTEN  

3.1 LEEFTIJDSVERDELING 

 
 
De respondenten zitten in alle leeftijdsklassen gespreid. 
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3.2 BEROEPSACTIVITEIT 

 

 
 
Hier resulteert de bevraging in een evenwichtige verdeling volgens de verwachtingen. De groep 
gepensioneerden correspondeert met de leeftijdsverdeling. Belangrijk is de stevige vertegenwoordiging van 
mensen met een betaalde job, maar ook de aanwezigheid van scholieren en van mensen met een 
arbeidsongeschiktheid. 
 

3.3 MOBILITEITSCONSUMPTIE 

3.3.1 Tijdsbeslag 

 
 

beroepsactiviteit

scholier/student

arbeidsongeschikt

gepensionneerd

werkloos

onbetaalde job

betaalde job
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De grootste groep mensen is een halfuur tot een uur onderweg naar het werk. Opvallend is de groep die 
langer onder de baan is,1 tot 2 uur is niet uitzonderlijk in de vervoerregio Aalst. 
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3.3.2 Keuze vervoersmodi 

 
 
De auto is het populairst maar ook te voet gaan en de fiets of elektrische fiets doen het in deze regio goed. De 
trein is redelijk populair en scoort met 23% eerder hoog. De belbus, deelauto en taxi is bijzonder impopulair. 
Deelwagens en -fietsen zijn nog niet doorgebroken.  
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3.3.3 Impact Coronacrisis op mobiliteit  

 
 
Een kleine helft van de respondenten geeft aan dat de coronacrisis geen effect heeft op hun mobiliteit. 
26% van de werkenden in regio Aalst doet meer aan telewerk omwille van corona, en neemt daardoor minder 
deel aan het verkeer. 16% spaart verplaatsingen voor vergaderingen uit maar werkt mogelijk wel nog uithuizig. 
 

3.3.4 Bedrijfswagen 

Van alle respondenten met een rijbewijs voor de wagen en een betaalde job maakt 26% gebruik van een 
bedrijfswagen voor privédoeleinden. 
 

 

4 KEUZE VOOR BELEIDSACTIES 

Aan de respondenten werd een waaier van beleidsacties voorgelegd. Men mocht er twee favoriete acties uit 
kiezen. Hiermee kan een inschatting gemaakt worden van de populariteit van elk van deze acties. Een lage 
score wijst niet op een afwijzen van de maatregel of een laag draagvlak, wel op een lage populariteit in 
vergelijking  met de andere voorgestelde maatregelen. 

26%

74%

bedrijfswagens regio Aalst

prive gebruik van een bedrijfswagen geen prive gebruik van een bedrijfswagen
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4.1 GROOTSTE WENS VOOR HET VERKEER VAN DE TOEKOMST 

 
 
toepasselijke doelstellingen: 

      
 
De vraag naar veilig verkeer, zonder verkeersslachtoffers, klinkt luid, net zoals in de andere vervoerregio’s. Het 
valt op dat de prioriteiten in de zeven ondervraagde vervoerregio’s opvallend gelijklopend zijn. De 
omschakeling naar de fiets, openbaar vervoer of te voet en een file-loos verkeer staan in elke vervoerregio 
hoog genoteerd. 
 
Vervuiling wordt in de regio Aalst opvallend laag ingeschat. Het weegt net minder zwaar door dan overlast of 
reductie van de leefbaarheid. Het algemeen perspectief is hier iets minder belangrijk dan de individuele last. 
 
Er wordt minder verwacht van technologische oplossingen in verhouding tot de andere mogelijkheden.  Voor 
toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor iedereen is minder animo wanneer men niet tot een 
specifieke doelgroep behoort. 
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4.2 HOE HET AUTOGEBRUIK DOEN DALEN? 

 
toepasselijke doelstelling: 

 
 
De maatregel rond het ingrijpen in de infrastructuur door busbanen en fietspaden aan te leggen op de 
belangrijkste invalswegen krijgt bijval van de respondenten. Hierdoor krijgen bussen en fietsers vlottere 
doorgang. Parkeerplaatsen mogen daarvoor opgeofferd worden. Verder krijgt ook de actie met betrekking tot 
de kilometerheffing steun van de respondenten in vergelijking met de andere maatregelen.  
De andere maatregelen krijgen in verhouding veel minder sympathie 
 
Opvallend is dat rekeningrijden wel geapprecieerd wordt, maar andere maatregelen die autogebruik duurder 
maken absoluut onderaan staan. Rekeningrijden wordt dus niet gezien als een extra kost maar als een 
verschuiving waar men eventueel ook zelf baat bij kan hebben. Daarnaast worden infrastructurele 
maatregelen verkozen boven maatregelen die meer rechtstreeks ingrijpen op het autogebruik. Om draagvlak 
te krijgen voor deze maatregelen zal dus nog wel wat sensibilisering noodzakelijk zijn. 
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4.3 HOE ONGEVALLEN VERMIJDEN? 

 
toepasselijke doelstelling:  

 
 
De voorstellen worden gradueel geschikt zonder al te grote uitschieter. Vier maatregelen die deels of volledig 
over snelheid en alcohol gaan staan bovenaan. Opvallend is dat snelheidsbegrenzing tot 100 km/h 
respectievelijk 30 km/h niet in deze groep staat. Merk dat men wél kiest voor een snelheidsbegrenzer in elke 
auto. 
 
Men is minder voorstander van het sluiten van landelijke éénvakswegen voor doorgaand verkeer. Het is niet 
duidelijk of dit komt wegens aversie tegen deze regel of omdat men de voorgaande regels efficiënter vindt, 
maar ook in de vraag over het autogebruik was er minder enthousiasme. 
 
Men is in verhouding zeker niet akkoord met een strategie van ‘niets doen’. Veiligheid is te belangrijk, dus 
doen de respondenten een oproep tot actie. Dit is een sterke boodschap: als het gaat over veiligheid willen 
burgers handhaving en harde afdwingende maatregelen: ISA, een alcoholslot en een alcoholverbod zijn de top 
4. Opvallend, snelheidsbegrenzers en alcoholsloten toe te passen in elke auto. 
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5 DILEMMA’S 

We leggen twaalf dilemma’s voor aan de respondent, waarbij we hem opleggen om tussen één van beide te 
kiezen. 
 
Als het onderscheid tussen beide dilemma’s kleiner is dan 10% van de waarde van de hoogste score dan 
beschouwen we het onderscheid als verwaarloosbaar en krijgt het verschil het label ‘niet significant’. Als het 
onderscheid tussen beide dilemma’s tussen de 10% en de 50% zit van de waarde van de hoogste score dan 
krijgt het het label ‘significant’. Als het onderscheid nog groter is dan krijgt het het label ‘zeer significant.’ Dit 
kan nog verder statistisch uitgeklaard worden. 
 
 

5.1 DILEMMA 1 – SPREIDING OPENBAAR VERVOER 

 
 
toepasselijke doelstelling: 

 
 
Het onderscheid is significant. Mensen willen eerder meer openbaar vervoer op het platteland dan frequenter 
openbaar vervoer in de stedelijke context, maar het onderscheid is niet zo groot. Mogelijk willen ze beide. 
 
We onderzoeken dit verder. Mensen die binnen de bebouwde kom wonen hebben nog steeds een voorkeur 
voor de bediening van het platteland, maar iets minder. Mensen die op het platteland wonen kiezen duidelijk 
meer voor meer landelijke bediening.  
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5.2 DILEMMA 2 - PARKEERBELEID 

 
 
toepasselijke doelstelling: 

 
 
Het onderscheid is zeer significant. Respondenten kiezen sterk voor randparkings. Mogelijk speelt een verschil 
tussen gratis en betalend een determinerende rol. Als we parkeren in de stad willen beperken maken we best 
de randparkings gratis en de stadsparkings betalend.  
 
We onderzoeken dit dilemma verder via de situering van de respondenten. Zouden gepensioneerden kiezen 
voor het gemak van de stadsparking om een wandeling te vermijden, en zijn ze bereid om daarvoor te 
betalen? De gepensioneerden gedragen zich echter quasi exact als het gemiddelde van de bevraagde 
populatie, weergegeven onder ‘algemeen’ hieronder.  

 
 

5.3 DILEMMA 3 – VERVOER NAAR STATION 

 
 
toepasselijke doelstelling: 
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Het onderscheid is significant. De gemiddelde respondent geeft aan het niet erg te vinden om per fiets of per 
bus naar het station te gaan. Hou er rekening mee dat in deze bevraging zowel de treingebruikers als de niet-
treingebruikers zijn opgenomen. Het kan dus deels een antwoord zijn dat vrijblijvend is en geïnspireerd is door 
conformisme met wenselijk gedrag. 
 
 
Reageren mensen die nooit of amper de fiets of de bus nemen anders op dit dilemma. En hoe reageren de 
frequente treingebruikers, de eigenlijke doelgroep?  

  
Een meerderheid van wie nooit of amper de fiets of de bus neemt zegt liever met de eigen wagen naar het 
station te komen. Ze hebben dus duidelijk een andere visie dan de totale populatie. Verrassend is dat wel nog 
steeds een grote minderheid zegt fiets of bus te willen nemen.  
 
De eigenlijke treingebruikers kiezen nog meer voor de fiets of de bus dan de algemene populatie. 
 
 

5.4 DILEMMA 4 – LOCATIE FIETSCOMFORT 

 
 
toepasselijke doelstelling: 

 
 
Het onderscheid is significant. Fietscomfort tussen de steden en dorpen is belangrijker dan fietscomfort in de 
kernen. 
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Bewoners van binnen de bebouwde kom hebben een niet significante voorkeur voor comfort en veiligheid in 
de kernen. Bewoners van buiten de bebouwde kom daarentegen willen duidelijk liever meer comfortabele en 
veilige fietspaden tussen de steden en dorpen.  
 

5.5 DILEMMA 5 – TWEEDE WAGEN 

 
 
toepasselijke doelstelling: 

 
Het onderscheid is significant. De deelauto kan een voor een grote minderheid een alternatief zijn voor de 
eigen tweede wagen al behoudt de eigen tweede wagen duidelijk de voorkeur.  
 

5.6 DILEMMA 6 – TIJDSTIP GOEDERENTRANSPORT 
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toepasselijke doelstelling: 

 
 
Het onderscheid is zeer significant. De respondent is bereid om wat in te boeten op de nachtrust als daardoor 
de overlast van zwaar verkeer overdag afneemt. De respondenten vragen dus om transport en leveringen in 
de nachtelijke daluren te organiseren. 
 

 
De voorkeur voor zwaar verkeer ’s nachts hangt af van het feit of men binnen of buiten de bebouwde kom 
woont. Wie buiten de bebouwde kom woont is nog meer bereid te kiezen voor mindere drukte overdag, 
mogelijk omdat men er niet al te veel last heeft van nachtelijk verkeer. 
 

5.7 DILEMMA 7 – LOCATIE WOONPROJECTEN 

 
 
toepasselijke doelstelling: 

 
 
Het onderscheid is niet significant. De respondenten geven geen duidelijke voorkeur of het openbaar vervoer 
zich moet schikken naar de ruimtelijke ordening of omgekeerd. De aanwezigheid van openbaar vervoer is dus 
geen goede leidraad om de ruimte te ordenen, volgens de respondenten. Maar ook omgekeerd spreekt men 
zich niet uit of openbaar vervoer volgend moet zijn en zich moet schikken naar waar de bewoning staat of naar 
waar bijgebouwd wordt. Willen we de ruimtelijke ordening de mobiliteit laten volgen, dan zal een inspanning 
op vlak van sensibilisering nodig zijn. 
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5.8 DILEMMA 8 - OMLEIDINGSWEGEN 

 
 
toepasselijke doelstellingen: 

 
 
Het onderscheid is zeer significant. Nieuwe omleidingswegen worden niet geapprecieerd. Het verkeer moet 
zich ontwikkelen over de bestaande wegen die kunnen aangepast worden op grotere drukte. Dit is een eerder 
opvallende conclusie binnen de discussies over mogelijke ringwegen. 
 

5.9 DILEMMA 9 – VERVUILENDE AUTO’S 

 
 
toepasselijke doelstelling: 

 
 
Het onderscheid is significant. De respondent kiest voor het wettelijk instrument, een verbod, boven het 
financiële instrument, een negatieve incentive. Het is niet zo dat wie ervoor kan betalen dus nog met een 
vervuilende auto mag rijden. 
 
We onderzoeken dit dilemma verder via de situering van de respondenten. Denken de gebruikers van 
bedrijfswagens er hetzelfde over? Zij moeten immers niet zelf rechtstreeks voor hun wagen betalen en zijn dus 
mogelijk minder gevoelig voor het argument ‘duurder’. Een verbod zou hen wel treffen in hun keuzevrijheid. 
En wat denken de mensen die de wagen niet of amper gebruiken?  
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Er is inderdaad een verschuiving te merken. Wie geen wagen gebruikt is nog net iets meer gevonden voor een 
verbod op vervuilende wagens. Maar ook voor de gebruikers van bedrijfswagens geldt dat men liever een 
verbod heeft, al is dat minder uitgesproken dan de gemiddelde populatie. 
 

5.10 DILEMMA 10 – LAGE EMISSIE ZONES 

 
 
toepasselijke doelstelling: 

 
 
Het onderscheid is zeer significant. De respondent is absoluut niet te vinden voor de gemeentelijke autonomie 
om lage emissiezones in te stellen maar wil dat dezelfde regels gelden voor alle steden. 
 

5.11 DILEMMA 11 – TOEGANKELIJKHEID OPENBAAR VERVOER 
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toepasselijke doelstelling: 

 
 
Het onderscheid is significant. De gemiddelde respondent wil een inclusief openbaar vervoer waar iedereen 
gebruik kan van maken. 
 
We onderzoeken dit dilemma verder via de situering van de respondenten. Hoe denken de betrokkenen zelf, 
mensen met een mobiliteitsbeperking, over dit dilemma? 

 
 
Mensen met een mobiliteitsbeperking geven nog sterker de voorkeur aan toegankelijkheid op het gewone 
openbaar vervoer. 
 

5.12 DILEMMA 12 – LEVERINGTIJD PAKJES 

 
 
toepasselijk dilemma: 

 
 
Het onderscheid is zeer significant. Het is een van de scherpste verschillen bij alle twaalf de dilemma’s. De 
respondent is niet bereid te betalen voor een levering van een pakje op de volgende dag. Zijn ‘willingness to 
pay’, en dus de waarde die hij toekent aan het leveren de volgende dag, is zeer laag. De respondent is dus 
absoluut bereid wat langer op zijn pakje te wachten. Maatregelen om de levering wat uit te stellen om 
bijvoorbeeld de drukte met de bestelwagens te beheersen maken dus veel kans op draagvlak. Een 
tussenschakel via stadsdistributie en bundeling kan dus aanvaardbaar zijn. Dit signaal is in tegenstelling met 
het opbod voor steeds snellere leveringen tussen de internetverkopers. 
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5.13 CONCLUSIE 

De meest significante resultaten van de analyse met dilemma’s zijn: 

• Liever gratis parkeren aan de stadsrand dan betalend in het centrum 

• Liever meer goederentransport en leveringen ’s nachts en minder verkeersdrukte overdag dan 

omgekeerd. 

• Liever bestaande wegen aanpassen dan nieuwe wegen aanleggen. 

• Beter dezelfde milieuregels over heel Vlaanderen dan verschillend stad per stad. 

• Er is geen willingness-to-pay voor levering van pakjes de volgende dag. 
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6 IDEEËN VOOR VERVOERREGIO AALST 

 
 

1 Met een veiligere en comfortabelere fietsinfrastructuur in de steden en gemeenten van onze regio 
kan je korte autoritten door de stad vermijden. 

2 De versnelde aanleg van de fietssnelwegen en comfortabele en directe fietspaden tussen de steden 
en gemeenten in onze regio zullen meer mensen doen kiezen voor de (elektrische) fiets. 

3 Auto- en vrachtverkeer door woongebieden worden sterk beperkt. 
4 Er komt opnieuw een rechtstreekse treinverbinding tussen Aalst en Dendermonde en verder naar 

Mechelen, Sint-Niklaas en/of Antwerpen. 
5 Om het parkeren van vrachtwagens in woonstraten te vermijden, moet elke gemeente een 

vrachtwagenparking aanbieden. 
6 Bussen krijgen steeds voorrang op de wagen in de file om stipter te kunnen rijden. 
7 Nieuwe woonprojecten komen op fietsafstand van stations. 
8 We voorzien een vlottere verbinding tussen onze kernen en de snelwegen, met optimale op- en 

afrittencomplexen. 
9 Meer deelauto’s en deelfietsen, niet enkel in de steden maar ook in de kleinere gemeenten. 

 
toepasselijke doelstellingen: 
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Opvallend is dat geen enkel idee afgeschoten wordt. Zelfs de minst populaire ideeën hebben een score van 
meer dan 80% die het goed of zeer goed vinden. De meest populaire ideeën, met score ‘zeer goed’ boven 50%, 
zijn: 

− Met een veiligere en comfortabelere fietsinfrastructuur in de steden en gemeenten van onze regio kan 
je korte autoritten door de stad vermijden. 

− De versnelde aanleg van de fietssnelwegen en comfortabele en directe fietspaden tussen de steden en 
gemeenten in onze regio zullen meer mensen doen kiezen voor de (elektrische) fiets. 

− Auto- en vrachtverkeer door woongebieden worden sterk beperkt. 
− Er komt opnieuw een rechtstreekse treinverbinding tussen Aalst en Dendermonde en verder naar 

Mechelen, Sint-Niklaas en/of Antwerpen. 
 

Volgende ideeën worden nog steeds goed tot zeer goed bevonden, maar kunnen wat meer communicatie 
vergen om een minderheid te overtuigen: 

− Auto- en vrachtverkeer door woongebieden worden sterk beperkt. 
− Om het parkeren van vrachtwagens in woonstraten te vermijden, moet elke gemeente een 

vrachtwagenparking aanbieden. 
− Bussen krijgen steeds voorrang op de wagen in de file om stipter te kunnen rijden. 
− Nieuwe woonprojecten komen op fietsafstand van stations. 
− We voorzien een vlottere verbinding tussen onze kernen en de snelwegen, met optimale op- en 

afrittencomplexen. 
− Meer deelauto’s en deelfietsen, niet enkel in de steden maar ook in de kleinere gemeenten. 
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7 VRIJE BIJDRAGEN VAN RESPONDENTEN 

De aantallen reacties worden als volgt ingedeeld: 

Openbaar vervoer 156 

Fietsen en fietsinfrastructuur 142 

Weginrichting en doorstroming 87 

Handhaving, snelheid en verkeersregels 72 

Varia 67 

Gedragssturing en sensibilisering 29 

Vracht- en landbouwverkeer 25 

Parkeren 18 

Deelmobiliteit 3 

 
 
Veruit de meeste vrije opmerkingen gaan over het trein- en busaanbod in de regio: slecht ontsloten landelijke 
gebieden, infrastructuur aan stations en de noodzaak van verbindingen die op elkaar aansluiten. Een bijna 
even groot aantal opmerkingen gaat over fietsen en fietsinfrastructuur: slechte fietspaden, 
verkeersonveiligheid en centra die nog niet genoeg afgestemd zijn op fietsverkeer. Ruim 87 opmerkingen gaan 
over wegverbindingen en ontsluiting van wegen, in bijzonder de N41 wordt vaak vermeld. Heel wat 
opmerkingen gaan ook over snelheid en verkeersonveiligheid waarbij heel wat mensen aandringen op meer 
controles en een strengere handhaving. Er worden ook 29 suggesties gegeven naar gedragssturing en 
mobiliteitsbeleid. 
 
Bijlage 2 bevat alle vrije tekstbijdragen in de vorm dat ze gepost werden.  
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8 SAMENVATTENDE CONCLUSIES 

De online bevraging van 1591 willekeurige burgers heeft een schat aan informatie opgeleverd, dankzij een 
goede participatie en een goede spreiding binnen de regio. 
 
De meeste respondenten zijn een halfuur tot een uur op weg naar het werk, al is er een grote groep die er 
langer, soms zelfs aanzienlijk langer, over doet. Dit  maakt de vervoerregio Aalst een typische pendelregio. De 
vervoersmodus bij uitstek is nog steeds de auto, maar ook te voet en de fiets worden gebruikt. De elektrische 
fiets is een belangrijke nieuwkomer en staat al op de derde plaats van de verkozen vervoersmodi, op gelijke 
voet met de trein. De belbus, bedrijfsbus en deelsystemen zijn opvallend afwezig. Corona zet minder dan de 
helft van de respondenten aan tot een gewijzigd vervoerspatroon. 
 
De grootste wens van de respondenten is een reductie van het aantal verkeersslachtoffers. Ook is men ervan 
overtuigd dat de fiets een belangrijkere positie zal innemen in de mobiliteit van morgen, en maakt men zich 
zorgen over vervuiling en files. Van technologische oplossingen verwacht men niet veel heil. Autorijden wil 
men beperken via kilometerheffingen en via betere infrastructuur voor de alternatieven. Maatregelen die het 
verkeer duurder maken wil men over het algemeen niet. 
 
Maatregelen voor snelheid en alcohol moeten ongevallen vermijden. Niets doen is geen optie. 
 
De respondent wil over het algemeen openbaar vervoer dat ook het platteland bedient, wil parkeren in de 
stadsrand, staat er voor open om met de fiets of de bus naar het treinstation te komen, wil comfortabel en 
veilig fietsen tussen de steden en dorpen, heeft liever een eigen tweede wagen dan een deelauto, wil dat 
goederen ’s nachts vervoerd en geleverd wordt, wil geen nieuwe wegen, zou vervuilende auto’s eerder 
verbieden dan duurder maken, wil identieke regels in heel Vlaanderen, kiest voor integraal openbaar vervoer 
voor iedereen en zit er niet mee in een dag langer te wachten op een online aankoop. 
 
Voor de regio Aalst pleit men voor veiligere en comfortabelere fietsinfrastructuur in de steden en gemeenten 
om korte autoritten door de stad te vermijden, wil men de versnelde aanleg van de fietssnelwegen en 
comfortabele en directe fietspaden tussen de steden en gemeenten in onze regio, moet auto- en 
vrachtverkeer door woongebieden sterk worden beperkt, en mag er opnieuw een rechtstreekse 
treinverbinding komen tussen Aalst en Dendermonde en verder naar Mechelen, Sint-Niklaas en/of Antwerpen. 
 
De respondenten geven suggesties voor beter ontsloten landelijke gebieden, betere busverbindingen en 
betere fietsinfrastructuur. Velen willen de N41 doortrekken tussen Aalst en Dendermonde. Snelheid en 
verkeersonveiligheid blijven een zorgenkindje. 
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9 BIJLAGE 1: VRAGENLIJST 

9.1 VRAGEN OM DE RESPONDENT TE SITUEREN. 

Wat is uw postcode? 
Woont u binnen of buiten de bebouwde kom? 
Wat is uw leeftijd? 
Woont u binnen of buiten de bebouwde kom? 
Hebt u een rijbewijs? (U mag meerdere keuzes maken.) 

Neen 
Ja, categorie AM (Bromfietsen met een maximumsnelheid tussen 25 en 45 km/u) 
Ja, categorie A (Motorfietsen) 
Ja, categorie B (Wagens) 
Ja, categorie C (Vrachtwagens) 
Ja, categorie D (Bussen) 
Ja, categorie G (Landbouwvoertuigen) 

Wat is uw belangrijkste activiteit? 
ik ben (deeltijds) scholier of student 
ik ben (tijdelijk) arbeidsongeschikt 
ik ben gepensioneerd 
ik ben werkloos 
ik heb een betaalde job 
ik heb een onbetaalde job (zorg voor mijn kinderen, vrijwilligerswerk, mantelzorg,...) 

Hoe en wanneer werkt u? U mag meerdere kenmerken selecteren. 
ik ben professioneel erg veel onderweg 
ik doe aan nachtarbeid 
ik doe aan telewerk, ook voor de corona-crisis (1 à 2 twee dagen per week) 
ik doe aan telewerk, ook voor de corona-crisis (3 of meer dagen per week) 
ik doe of deed aan telewerk door de corona-crisis 
ik heb een deeltijdse job buitenshuis 
ik heb een voltijdse job buitenshuis 
ik werk in ploegverband 
ik werk overdag 
ik werk in het weekend 

Doet u privé-verplaatsingen met een bedrijfswagen? 
Als u buitenshuis werkt of schoolloopt, hoe lang doet u er meestal over om uw bestemming te bereiken? (Dus 
een enkele verplaatsing. Niet heen en terug.) 
Hebt u een lichamelijke of geestelijke beperking waardoor uw mobiliteit bemoeilijkt wordt? Moeite met 
stappen bijvoorbeeld, slechtziend, enz. 
Denk aan een gewone week voor de coronacrisis en geef aan hoeveel u zich in die week hebt verplaatst op 
onderstaande manieren. (nooit, minder dan één keer per week, één of meerdere dagen per week, elke 
werkdag, in het weekend) 

te voet 
fiets 
elektrische fiets 
deelfiets 
elektrische step, monowheel, hoverboard,… 
motorfiets 
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belbus 
bus van De Lijn 
tram of metro 
trein 
bedrijfsbus 
watertaxi of overzetboot 
deelauto 
taxi 
auto 

Welke invloed zal de coronacrisis hebben op uw verplaatsingen in de toekomst? (U mag meerdere 
antwoorden kiezen.) 

Geen invloed 
Ik ga meer telewerken. 
Ik ga meer online vergaderen. 
Een andere invloed 

9.2 KEUZE VOOR BELEIDSACTIES 

Selecteer uw twee grootste wensen voor het verkeer van de toekomst. 
Iedereen kan steeds overal naartoe met de auto zonder files. 
Er vallen geen doden of zwaargewonden meer in het verkeer. 
Auto’s en vrachtwagens zorgen niet meer voor overlast. 
Het verkeer veroorzaakt geen vervuiling meer. 
Mensen met een geestelijke of een lichamelijke beperking kunnen zich even vlot verplaatsen als 
iemand zonder beperking. 
De huidige verkeersproblemen worden opgelost door nieuwe uitvindingen zoals zelfrijdende auto’s en 
leveringen per drone of robot. 
Mensen zullen massaal de fiets nemen, het openbaar vervoer gebruiken of te voet gaan waardoor de 
huidige verkeersproblemen verdwijnen. 

 
Hoe zou u ervoor zorgen dat minder mensen met de auto rijden? (U mag twee keuzes maken.) 

Duurdere benzine of diesel. 
Meer belasting op het bezit van een auto. 
Belasting op het bezit van een auto vervangen door een belasting op het aantal gereden kilometers. 
Parkeren duurder maken. 
Niets doen en wachten tot mensen vanzelf de verkeersdrukte beu zijn. 
Op autosnelwegen de derde rijstrook verbieden voor mensen die alleen in de auto zitten. 
Alle landelijke eenvakswegen sluiten voor niet plaatselijk autoverkeer. 
Op drukke invalswegen leggen we busbanen en fietspaden aan ten koste van parkeerstroken. 

 
Hoe zou u ervoor zorgen dat er veel minder ongevallen gebeuren op onze wegen? (U mag twee keuzes 
maken.) 

Een maximumsnelheid van 100 km/u op autosnelwegen en 30 km/u in de bebouwde kom. 
Hogere boetes op verkeersovertredingen. 
Een nieuw rijexamen van zodra iemand vijf verkeersovertredingen begaat. 
Niets doen en wachten tot mensen vanzelf hun rijgedrag aanpassen. 
Een slimme snelheidsbegrenzer in elke auto zodat nooit sneller kan gereden worden dan de maximaal 
toegelaten snelheid. 
Een alcoholslot in elke wagen waardoor wie meer gedronken heeft dan toegelaten, niet kan rijden. 
Alle landelijke eenvakswegen gesloten voor niet plaatselijk autoverkeer. 
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Een volledig verbod op alcohol voor wie een voertuig bestuurt. 
Meer politiecontroles op snelheid, alcohol, roekeloos rijgedrag, enz. 
Bloembakken, drempels en andere herinrichtingen om de snelheid van voertuigen te verlagen. 

9.3 DILEMMA’S 

Dilemma 1 
Ik wil meer openbaar vervoer voor mensen die in steden of dorpen wonen. 
Ik wil dat het openbaar vervoer ook mensen bedient die afgelegen en landelijk wonen. 

Dilemma 2 
Als bezoeker parkeer ik liever gratis aan de stadsrand. 
Als bezoeker parkeer ik liever betalend in de stad. 

Dilemma 3 
Ik vind het niet erg om per fiets of per bus naar het station te gaan. 
Ik rij liever met de eigen auto naar het station. 

Dilemma 4 
Ik wil graag meer comfort en veiligheid voor de fietsers in steden en dorpen. 
Ik wil graag meer comfortabele en veilige fietspaden tussen steden en dorpen. 

Dilemma 5 
Ik heb liever een eigen tweede wagen. 
Ik rij liever met een goedkopere deel- of huurauto. 

Dilemma 6 
Ik verkies meer goederentransport en leveringen ’s nachts en minder verkeersdrukte overdag. 
Ik verkies meer rust ’s nachts en meer verkeersdrukte overdag. 

Dilemma 7 
Openbaar vervoer moet zich aanpassen aan de plek waar nieuwe woonprojecten gebouwd worden. 
Nieuwe woonprojecten zouden enkel nog mogen gebouwd worden waar er al openbaar vervoer is. 

Dilemma 8 
Liever verkeersoverlast tegengaan door aanpassingen aan bestaande wegen. 
Liever verkeersoverlast tegengaan met nieuwe omleidingswegen. 

Dilemma 9 
Ik heb liever dat de meest vervuilende auto’s verboden worden. 
Ik heb liever dat de meest vervuilende auto’s duurder worden. 

Dilemma 10 
Ik heb liever dat dezelfde milieuregels gelden over heel Vlaanderen. 
Ik heb liever dat elke stad zelf bepaalt welke auto’s nog binnen mogen en welke niet. 

Dilemma 11 
Liever recht op aangepast vervoer voor mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking. 
Liever het gewone openbaar vervoer toegankelijk maken voor mensen met een geestelijke of 
lichamelijke beperking. 

Dilemma 12 
Ik vind het niet erg om twee of drie dagen te wachten op een gratis geleverd pakje. 
Ik betaal liever om een pakje de volgende dag geleverd te krijgen. 

9.4 REGIONALE IDEEËN 

Hieronder leest u een reeks van mogelijke ideeën die kunnen helpen om verkeersproblemen in de 
Vervoerregio Aalst aan te pakken. Hoe denkt u erover? 

 
Bussen krijgen steeds voorrang op de wagen in de file om stipter te kunnen rijden. 
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Nieuwe woonprojecten komen op fietsafstand van stations. 
Er komt opnieuw een rechtstreekse treinverbinding tussen Aalst en Dendermonde en verder naar 
Mechelen, Sint-Niklaas en/of Antwerpen. 
We voorzien een vlottere verbinding tussen onze kernen en de snelwegen, met optimale op- en 
afrittencomplexen. 
Meer deelauto’s en deelfietsen, niet enkel in de steden maar ook in de kleinere gemeenten. 
De versnelde aanleg van de fietssnelwegen en comfortabele en directe fietspaden tussen de steden en 
gemeenten in onze regio zullen meer mensen doen kiezen voor de (elektrische) fiets. 
Met een veiligere en comfortabelere fietsinfrastructuur in de steden en gemeenten van onze regio kan 
je korte autoritten door de stad vermijden. 
Auto- en vrachtverkeer door woongebieden worden sterk beperkt. 
Om het parkeren van vrachtwagens in woonstraten te vermijden, moet elke gemeente een 
vrachtwagenparking aanbieden. 

9.5 OPEN VRAAG 

Hebt u een ander idee om verkeersproblemen in de Vervoerregio Aalst aan te pakken? U kan dit hier noteren. 
Beperk uw idee tot 200 tekens a.u.b. 
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10 BIJLAGE 2: VRIJE OPMERKINGEN VAN RESPONDENTEN 

10.1 OPENBAAR VERVOER 

• *marktbus/evenementenbus die de deelgemeenten met elkaar verbindt op marktdagen/evenementen (Lebbeke-Denderbelle-Wieze)  *busverbinding tussen 
Dendermonde station en AZ St Blasius!   *rechtstreekse trein Aalst-Dendermonde-Sint Niklaas (enkele piekuurtreinen voorzien op werkdagen)  *afstemming 
uurregeling bus-trein  *er zijn 3 stations in mijn buurt, ik zou het handig vinden dat ik als ik een bestemming intik, dat vanuit deze 3 stat ions de beste opties 
worden getoond (nu moet je dat allemaal apart opzoeken, vergelijken,...)  *vlottere manier om businfo te raadplegen: De Lijn dienstregeling gebruiksvriendelijker 
maken 

• 1) Uren van de bussen beter aanpassen op treinen.  2) nu rijden soms 2 bussen aan een halte met 5 min verschil. Maak hier liever 2 met 30 min verschil van. 

• 2. Meer bussen tussen Berlare en Dendermonde! 

• Aangepaste parking voor vrachtwagens.  Proberen met tijdelijke haltes en eventueel meer haltes aanbieden.  Meer bussen van Uitbergen en Lede naar Aalst. In 
het weekend en in de week.  Voor oudere mensen/mensen met beperking het openbaar vervoer toegankelijker maken. 

• Algemeen standpunt inzake vervoer. Trein moet meer metro zijn. Zottegem  Burst. Burst  Aalst. Aalst  Denderleeuw. Denderleeuw  Brussel. Om de 10' heen en 
terug. 

• Als persoon die al heel haar leven in een dorp woont, heb ik al veel frustraties gehad dat ik niet overal en op elk tijdstip ergens geraak. Bussen rijden enkel op 
schooluren en niet tot laat of in het weekend. Ook ben ik vaak op veel plaatsen 1u-2u op voorhand toegekomen (plaatsen die vaak nog niet open zijn), omdat er 
geen latere bus was. Het aanbod bussen uit dorpskernen zou dus uitgebreid mogen worden! 

• Alvast niet meer bussen op traject langs Moerzeke. Enorme overlast op invalsweg naar Moerzeke. Bussen houden zich niet aan snelheidsbeperking. 

• Beter busverbindingen met burtgemeentdn en steden.  

• Beter busverkeer.  Er zijn geen late bussen.  Als je naar een culturele activiteit gaat in Aalst of Gent kan je niet terug met het openbaar vervoer.  Er zijn dan 2 
mogelijkheden:  of je blijft thuis of je neemt de wagen. 

• beter inzetten in openbaar vervoer , vb bussen in elke dorpskern , betere verbindingen naar vb steden en toegankelijker maken voor mensen met beperking 
aangepaste bus trein enz en  zonder de rompslomp om steeds eerst te moeten reserveren  

• Beter openbaar vervoer tussen Schellebelle en Brussel (hogere frequentie). Doorgaand vrachtvervoer verbieden in de kkleine dorpskernen. 

• beter openbaar vervoer, vooral op zaterdag 

• Betere aanpassing van het openbaar vervoer, bv de vele scholieren die van Haaltert naar Aalst gaan moeten ofwel met de fiets langs gevaarlijke wegen ofwel op 
overvolle gepropt bussen... Wat een keuze!  

• betere afstemming openbaar vervoer: aansluitingen naar 'afgelegen' regio's, brede voetpaden (buggy, rolstoel, geen verkeersborden die de weg versperren), 
betere aanduiding wegenwerken, communicatie tussen omliggende steden bij zwaar verkeersongeval 

• Betere busverbindingen, betere aansluiting trein-bus 

• Betere fietspaden en beter afgestemd openbaar vervoer. 

• betere synergie tussen NMBS en DELIJN aanbod en in ALLE kernsteden (ook in Ninove) een gegroepeerd trein en busstation.  

• Betere treinverbinding Brussel - Ninove, bussen centraal op stationsplein Ninove, deelauto's in Ninove 

• Betere treinverbinding tussen Aalst en Geraardsbergen, zeker in de avondspits, zonder overstappen in denderleeuw  Meer treinen vanaf 15u00 voor de 
schoolgaande jeugd vanuit Ninove richting geraadsbergen 

• betere verbinding tussen Schellebelle en Brussel met de trein + een hogere frequentie.   

• Bewaakte fietsstallingen aan stations.   Inzetten op toegankelijk openbaar vervoer ook tijdens het weekend en 's avonds zodat ontspanning bereikbaar wordt 
voor iedereen.   

• Bus van de lijn ook voorzien voor de inwoners van Uitbergen zodat er minder met de auto naar Aalst gereden wordt !! 

• Bushalte weg van de weg om verkeer niet te blokkeren, auto op parking of garage ipv straat,  langparkeerders op straat >24u beboeten, spoorwegovergang 
vervangen door tunnel /brug en tijd slagbomen in tijd beperken, meer eenrichtingstraten, belasting op auto van bewoners zonder garage, garages dienen voor 
auto ipv voorraad spullen 

• Buslijn Aalst-Uitbergen doortrekken tot Overmere ( of zelfs Lokeren)  Frequentie opvoeren 

• Buslijnen op N41 zal ook voor Hoogveld en Zwaarveld interessant zijn.  

• Cambio in ninove 

• dat de auto's buiten de stad blijven, en meer gebruiken van de bussen naar de stad te rijden 

• De  meeste mensen zullen niet uit eigen beweegreden de auto laten staan, dus moeten ze het financieel voelen.  Daarnaast moet  ook in afgelegen plaatsen de 
verbinding met het openbaar vervoer vlotter verlopen. 

• De  soms hveel te lange trajecten van de lijnbussen   (bij. Sint-Niklaas-- Allst - 91 en 92 - hebben nu een traject van circa 40 km en lopen door heel drukke 
stadskernen) verkorten tot lax. 20 km) zodat vertragingen omwille van het grotere risico van lange trajecten zo goed als mogelijk te beperken.  Meer rekening 
houden met personen met een handicap voor alle mobiliteitsmiddelen. 

• De buslijn 29 vanaf Berlare naar Dendermonde is overbelast op de schooluren zodat leerlingen met abonnement dikwijls niet mee kunnen. De jongsten worden 
weggeduwd en kunnen er niet meer op of de bus stopt gewoon niet omdat hij volzet is. Dit geldt voor de laatste twee haltes in Berlare (E; Hertecantlaan en 
Pastoor Christiaensstraat) 

• de bussen aanpassen op het treinverkeer en het weekend ook laten rijden nu zijn sommige lijnen in het weekend verminderd van service  

• De nieuwe treinen er zo op voorzien dat er kan gewerkt worden (laptop installeren, verbinden met WIFI knn maken, stille werkwagons).  

• De scholen en station nog meer een regelmatiger bedienen. Ik heb 12 jaar naar Brussel gespoord maar telkens met de wagen naar het station gereden omdat 
zowel heen als terug een zeer slechte connectie met de bus had! 

• De treinverbinding tussen Aalst en Denderleeuw moet veel frequenter. In Denderleeuw zijn er zeer frequent treinen naar Brussel. In Aalst is dit aanbod minder. 
Vanuit Denderleeuw sta je op 20 min in Brussel Zuid (of omgekeerd), vanuit Aalst duurt ddit 40 min, 20 min langer voor een afstand van nog geen 6km! Het 
station van Denderleeuw is een ideale hub en moet gemakkelijk en snel te bereiken zijn vanuit de stations van Aalst en Lede. De spoorverbinding Aalst-Burst 
omvormen totot een (snel)tramlijn die frequent rijdt. Op die manier komt er een snelle verbinding naar Erpe-Mere, Burst (en Zottegem) 

• Deze enquete is gemaakt voor stadsverkeer en niet voor onze landelijke gemeente. Onze gemeente is het slecht  voorzien van op enbaar verkeer.  

• Door bussen tss Hamme en Dendermonde via N41 te laten rijden los je verschillende verschillende problemen op. Minder zwaar vervoer dr kernen, minder stops 
dus kortere reistijd en meer garantie op stiptheid. Op N41 moeten dan wel goede overstapplekken komen voor bv. fietsers, kiss and ride,... Bussen moeten ook 
voorrang krijgen op alle cruciale punten in Dendermonde, bijvoorbeeld vanaf de brug in Dendermonde tot station, om concurrent ieel te zijn met andere modi en 
stiptheid te garanderen. Frequentie van bussen moet dan ook verhoogd worden.   Zo wordt het pas interessant om overstap te maken nr ov. Parking betalend 
maken aan station dendermonde is een goed idee, maar dan moet de kwaliteit op andere vlakken eerst beter.  

• Een beter openbaar vervoer. vb  er zijn bijna geen autobussen van Aalst naar Wichelen. 15 jaar geleden zijn we van Aalst naar wichelen komen wonen en waren 
er 2 in de voormiddag en 2 s'avond. Nu nog 1 s'morgens en 1 s'avonds.  Met de fiets naar Aalst rijden is levensgevaarlijk, dus ook fietspaden verbeteren. De 



 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
pagina 34 van 46 Burgerbevraging regio Aalst 15.01.2021 

enquête houd geen rekening met mensen die niet anders kunnen dan met de auto gaan werken, ikzelf moet per week minimum op 7 verschillende plaatsen zijn. 
hopelijk wordt daar ook rekening mee gehouden.      

• Een oplossing om fietsen op de bus vast te binden of om deel-plooifietsen op de bussen aan te bieden.  Je kan deze huren via een app.  Op deze wijze kan je met 
de bus rijden naar een bepaalde plaats en dan met de vouwfiets verder rijden. 

• electrische busjes die quasi continu aan trage snelheid rijden van station tot centrum en stoppen op teken of toch zeer regelmatig 

• Er wordt al maar aangestuurd in de enquete op openbaar vervoer, deze zal HEEL veel moeten verbeteren om mensen er toe te brengen deze te gaan gebruiken. 
Daarom is mijn idee, voorzie gratis parkeer gelegenheid aan de rand van de steden langs de invalswegen, deze parkings worden verbonden met het centrum 
door shuttle busjes om de 15 minuten bijvoorbeeld zo wordt het verkeer uit de steden geweerd enkel bewoners en bijzondere en hulp voetuigen mogen binnen 
de stadsring komen. 

• Files in de spitsuren bij het binnenkomen van Aalst kunnen opgelost worden met parkings aan de rand en een adequaat openbaar vervoer. 

• FREQUENTER openbaar vervoer, meer inzetten op ruimtelijke ordening: welke straten kunnen/moeten op termijn verdwijnen om efficiëntere wegen te maken, 
zowel voor auto  (die toch niet snel zal verdwijnen) als fiets 

• Geen Bus en trein vroeg op de morgen voor 5u en s' avonds laatvoor mensen die in ploegen werken in weekend  nog veel slechter verplicht om altijd met de 
wegen te geen werken 

• Geen bussen op trajecten binnen Aalst die je ook te voet kan afleggen. Jonge mensen gaan nu met de bus naar school terwijl vroeger dit zelfde traject door de 
kinderen te voet werd afgelegd. 

• Gelieve de treinverbinding Burst-Gent te verbeteren. Dwz. De verbinding Burst - Zottegem of liever nog de verbinding Burst - Aalst. Een directe natuurlijk, want 
via Denderleeuw mag je niet zomaar met een abonnement Burst- Gent 

• Gewoon zorgen dat het openbaar vervoer een beter aanbod heeft, met op regelmatige tijdstippen een bus. Nu zijn er regio's waar er slecht 1 bus om het uur 
rijdt, en dit is voor sommige lijnen veel te weinig. M.a.w. het aanbod zou veel beter moeten zijn, en niet steeds bussen of t reinen schrappen. 

• Goed openbaar vervoer  in de stad en daarbuiten en ook op het platteland zodat iedereen er gebruik kan van maken uitgevoerd d oor De Lijn 

• Graag bussen naar alle dorpskernen (bijv. Uitbergen in Berlare) en ook 's avonds en tijdens het weekend. Niet alleen bussen voor school-werk, maar om 's avonds 
uit te gaan en te gaan winkelen in het weekend.  

• Graag meer treinen en bussen en die ook nog stipt rijden.  Dus liefst investeren in beter en meer openbaar vervoer.  

• Graag ook in het weekend een rechtstreekse treinverbinding tussen lijn Geraardsbergen/Ninove en Aalst. Nu kan dat alleen in de week (17 minuten vanaf 
Ninove; 48 minuten in het weekend!!!). 

• Graag ook meer inzetten op veel frequentere busverbindingen in de spitsuren van en naar school. Zeer weinig aanbod buslijnen momenteel vanuit Oostdorp en 
Ede, maar ik hoorde ook dat sommige kinderen op andere buslijnen na school ook tot zelfs 40 min moeten wachten eer ze een bus hebben naar huis of dat ze 's 
ochtends heel weinig keuze hebben en al zeer vroeg moeten vertrekken om op school te geraken. Nemen ze de volgende bus, dan komen ze te laat. De bus is 
een veilig vervoermiddel, zeker voor kinderen die nog maar net de middelbare school starten en waarbij fietsen richting Aalst  nog niet aan de orde is, wegens de 
zeer onveilige straten, vaak zonder ook maar enig fietspad en met voorbijscheurende auto's.  

• Graag zorgen voor treinverbindingen tot 12 u 's avonds tussen Brussel - Denderleeuw - Geraardsbergen 

• gratis openbaar vervoer voor schoolgaande jeugd. De meeste auto's in de spits zijn om de kinderen naar school te brengen. 

• Gratis parking aan de rand van steden.   (Bijna) Gratis Openbaar tot in het centrum. Bv Flanders expo en tram naar Gent centr um.   

• Gratis parking aan de stations, meer treinen en bussen 

• Gratis parkingen voorzien buiten het centrum met een goeie verbinding van openbaar vervoer park&ride of trein burst-Aalst ook in weekend regelmatig laten 
rijden en daar gratis parking voorzien 

• grote, goedkope en vlot toegankelijke parking aan de stations voor wie openbaar vervoer neemt  frequentere treinen tussen Geraardsbergen en Denderleeuw  
ook stipte aansluitingen vanuit Brussel en Gent 

• Hamme heeft een evengrote link met Sint Niklaas, maar ligt in een andere VVR. Goed aanbod ov en infra voor duurzame modi is even belangrijk. Gebruikers laten 
zich niet beperken tot regiogrenzen.    

• Hamme heeft geen station en de bus naar antwerpen is geen deftig alternatief. 

• Heropening spoorlijn Dendermonde-Aalst en Dendermonde-Puurs, doortrekking N41 om de dorpskern van Oudegem en Gijzegen te ontlasten, station Baasrode-
Zuid en Oudegem moeten ook in het weekend treinen krijgen. 

• Herstel treinverbinding Aalst-Dendermonde-Puurs 

• het openbaar vervoer mag gerust goedkoper worden om niet te zeggen gratis 

• Het zou wenselijk zijn indien er aan elk NMBS station een busdienst voorzien was om reizigers die met de trein in het station aankomen en niet in  de 
onmiddellijke omgeving van dat station wonen de gelegenheid te bieden om zich per bus naar huis te begeven, of toch de afstand naar hun woonst in te korten. 

• Ik wil enkel herhalen dat een treinverbinding aalst-dendermonde hersteld moet worden. Noord-zuid-trafiek per wagen is ondoenbaar geworden, trein kan 
alternatief bieden 

• Ik woon in de Paepestraat in Wichelen (verbindingsweg tss Wichelen en Lede). Is een drukke weg. Hier passeren geen bussen. De dichtste bushalte is alleen 
bereikbaar met de fiets. Er is wel niet voldoende plaats om de fiets te stallen of te parkeren met de auto. Ik woon 400m van het NMBS station in Wichelen en 
daar is zelfs geen enkele bushalte. Concreet komt het er op aan om in de eerste plaats voldoende en veilige fietsstalling en ev.  parkeermogelijkheid te voorzien 
aan de bushaltes. En laat aub een bus stoppen aan Wichelen station. Menszn gaan blijven rijden met de auto als er niet deftig wordt geïnvesteerd in makkelijk 
bereikbaar en aantrekkelijk openbaar vervoer. 

• Ik woon in Hamme en werk in Aalst. Het is een enorm probleem om er deftig te geraken, zowel met eigen auto als openbaar vervo er. 

• In Berlare is een regelmatige busverbinding nodig naar Uitbergen via Overmere. Uitbergen heeft meer bussen nodig  naar Aalst via Lede station en vlottere 
aansluitingen naar Dendermonde, Gent en Lokeren.  

• In plaats van het autoverkeer te verminderen in woonwijken, lijkt het mij beter om het openbaar vervoer te verbieden in woonwijken zolang ze niet elektrisch 
zijn. Bussen horen daar niet thuis. Ze maken ontzettend veel lawaai. Ook de stopplaatsen van de bussen moeten naast en niet op de rijweg. 

• IN Uitbergen is er geen bus naar aalst noch naar overmere  bv ik moet naar gent hoe moet ik daar geraken ,er is geen bus naar wichelen noch naar  overmere  ik 
ben niet mobiel hoe moet ik daar geraken?? 

• ja bij ons in wichelen openbaar vervoer later beschikbaar biojvoorbeeld tot 24 uur en stoppen in het weekend 

• ja, maar daar wordt toch niet naar geluisterd. Meer openbaar vervoer ook in de omliggende gemeentes.  Soms moeten mensen zich km's verplaatsen vooraleer 
ze een opstapplaats bus/trein kunnen nemen. Hierdoor grijpt men vlugger naar eigen vervoer en de meesten de auto.   

• Laat de bussen eens op tijd rijden.  Dikwijls staan wachten op een bus die te laat of niet komt. Je kan er nooit zeker van zi jn.🤨 

• lijnbus terug laten rijden tussen Overmere en Aalst 

• Lijnbus tussen Wichelen en Dendermonde behouden, ook in daluren en weekend! 

• Lijnbussen tussen Aalst en overmere 

• Maak de aankoop van elektrische vervoe 

• Meer bus vervoer naar gent 

• Meer bussen 

• Meer bussen die op kortere afstand haltes hebben en die ook meer ‘s avonds en in het weekend rijden. 

• Meer bussen en latere verbindingen voor de bussen 31-32-33 en directe verbinding tussen centrum Denderleeuw en centrum Liedekerke 

• Meer bussen en treinen ,hogere frequentie, beter fietspaden ,cfr Nederland ,dan pas zult ge de mensen overtuigen om hun wagen te laten staan . Nu kunnen we 
zelfs niet met ov naar de cinema of theater in een stad ,want we geraken niet meer terug . 

• Meer bussen in het weekend van Erpe-Mere tot Aalst. D 
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• Meer bussen tussen Berlare en Dendermonde. Dagelijks bus naar Zele. Bettere verbinding tussen de bussen als u moet van de bus veranderen in Schoonaarde en 
Klappeldonk  (geen 40 minuten wachten). Mini bussen invoeren waar mogelijk. Fietspadden paralel aan de kant met de straat maken, niet op de straat zelf.  

• Meer bussen van hier naar daar  

• Meer en regelmatigere busritten voorzien tss Kerksken en Aalst 

• Meer milieuvriendelijke (mini-)bussen zodat je sneller op je bestemming raakt. Mijn eigen situatie: met de wagen naar het werk duurt 20 min, met de bus meer 
dan 1u owv het lange traject. Tegen dat de bus het station van Aalst bereikt zit deze afgeladen vol dus waarom niet het traject opsplitsen?  

• meer openbaar vervoer naar KMO's, ziekenhuizen,enz. Aangepast aan  de werkuren en bezoekuren ook rekening houden met werknemers die in ploegen staan 
of avond consultaties. 

• Meer openbaar vervoer op latere uren. Ook 's nachts. Zo kan er veilig uitgegaan worden. Dit zal ook goed zijn voor de horeca in de steden en gemeenten.  

• meer openbaar vervoer tijdens het weekend, bvb treinverbinding tussen Erpe-Mere en Aalst in het WE 

• Meer openbaar vervoer van Kastel naar Sint-Niklaas en omgekeerd. Wij kunnen met de bus s morgens niet naar Sint-Niklaas vanuit Kastel en s avonds niet terug. 
Meer busvervoer naar daar zou ideaal zijn. 

• Meer openbaar vervoer, ook buiten de spitsuren en vooral s.avonds en in het weekend 

• Meer openbaar vervoer. 

• Meer park en ride zones rond aalst van waaruit je deelfiets of openbaar vervoer kan nemen. 

• meer rechtstreekse treinen Ninove Gent 

• meer treinen op lijn burst-aalst, meer treinen vanuit aalst naar centrumsteden, gratis/goedkoop parkeren bij stations 

• Meer treinen van en naar Ninove. Deelauto's in Ninove. In het centrum van steden niet meer parkeren op straat. 

• Meer, beter, stipter en betrouwbaar openbaar vervoer moet de basis zijn voor alle verplaatsingen. Collectief vervoer is de oplossing. In dividueel gemotoriseerd 
vervoer beperken tot een minimum. 

• Minder auto's in het autoluwe centrum door middel van een circulatieplan en het aanleggen van gratis parkings aan de stadsrand in combinatie met 
bus/tramlijnen naar het centrum 

• Minder bushaltes maar vaker een bus 

• Misschien meer treinen naar Brussel IN HAALTERT. Nu slechts 1 trein om het uur die dan door werken niet verder rijdt in Denderleeuw. Meer telewerken ook ja 
Corona.    

• Mocht ik meer mogelijkheden hebben met trein naar Gent zou ik deze gebruiken...1 trein per uur is niet echt efficiënt 

• momenteel is het aanbod van De lijn zo slecht dat er weinig gebruik van gemaakt wordt. De frequentie moet dringend verhoogd worden zodat er meer mensen 
de bus nemen 

• Onder viaduct tragel gratis parking en bussen om de 10 min naar stad voor 1 euro per persoon heen en terug 

• Ondertunnel de Stationsstraat aan het station van Haaltert.  Iets verder aan de Albatros is de verkeerssituatie elke morgen ook dramatisch....  

• Ook in de kleinere stations meer stops voorzien. Doordat er maar 1 trein rijd per uur is het moeilijk voor mijn kinderen om met de trein  naar school te gaan. Ze 
rijden nu 35 a 40 min met de fiets, terwijl dit met de trein 5 min is. Ik voer ze ook veel meer weg met de auto daardoor.  

• Ook kleinere gemeenten van openbaar vervoer voorzien o.a. uitbergen... 

• Ook op zondag bussen van de lijn die uitrijden. Een schande dat men de bus niet kan nemen naar het station b.v. 

• Openbaar vervoer (bus) moet aangepast worden aan schooluren. Nu staan ze mee in de file, komen te laat aan dus kinderen kunne n bus niet nemen. Dan maar 
voeren... massaal weer meer auto's op straat.  

• Openbaar vervoer (De Lijn) betaalbaarder maken voor iedereen in de regio door in alle gemeenten tussenkomsten in lijnabonnement te voorzien.  

• Openbaar vervoer aanbod sterk uitbreiden, ook naar plaatsen buiten de centra. Stiptheid van het openbaar vervoer. 

• Openbaar vervoer beter bereikbaar maken buiten het centrum van een gemeente.  

• Openbaar vervoer gebruiksvriendelijker maken voor mensen die geen kantooruren werken. Vroeg of laat werken in het weekend? Je raakt niet op tijd op het 
werk of niet meer thuis...  

• Openbaar vervoer goedkoper maken  

• openbaar vervoer goedkoper maken en dit niet alleen voor jongeren of mensen boven 65 maar voor iedereen. Nu is het openbaar vervoer (bus, tram, trein) te 
duur en de mensen kiezen dan maar voor het comfort van hun auto. Indien openbaar vervoer goedkoper wordt zullen ook meer mensen daarvoor kiezen. 

• Openbaar vervoer in deelgemeente   

• Openbaar vervoer in het weekend in alle dorpen, vb. Welle. 

• Openbaar Vervoer kan veel beter in Hamme. Meer opstapplaatsen in Driegoten!   

• Openbaar vervoer moet gemakkelijker en gratis worden voor de fiets.  

• Openbaar vervoer moet zich aanpassen naar de noden; nu is dit omgekeerd.  

• Openbaar vervoer ook aanpassen aan mensen die in ploegen werken... niet normaal dat je na 22u30 niet meer met trein naar huis kan...      

• Openbaar vervoer op elkaar afstemmen (bv bussen versus treinen station schoonaarde) + vlotte busverbinding tussen Berlare en Dendermonde voorzien 

• Openbaar vervoer vanuit Hamme!!!!! Naar Lokeren gaat het zelfs niet. Veeeeeel meer bussen en bushaltes in Hamme! 25.000 inwoners is niet niks. 

• openbaar vervoer:   - snelle treinverbinding Brussel-Gent langs Aalst i.p.v. Denderleeuw   - minder bushaltes in het stadscentrum om meer mensen te laten 
wandelen/fietsen  

• Pendeltrein, Burst-Aalst beter uitwerken. Waarom geen directe elektrische busverbinding ipv een dieseltrein? Kleinere wagens, maar frequenter. Ze bestaan 
reeds als zelfrijdend.  

• Performant en voldoende openbaar vervoer ook tot laat op de avond (of 's nachts) aanbieden, zodat mensen naar de stad kunnen komen voor avondactiviteiten 
(cultuur, café/restaurantbezoek, uitgaan,..) en vooral ook weer terug naar huis kunnen met het openbaar vervoer. 

• Pest de automobilist niet, zorg voor gedegen alternatieven waardoor de auto minder aantrekkelijk wordt. Zorg dat er bijvoorbeeld bij het openbaar vervoer geen 
verdubbeling van tijd is om ergens te geraken, dat er een parking met goedkope/gratis shuttle/bus is naar de stadskern, voldoende oplaadpunten voor 
elektrische fiets en scooters. 

• Rechtstreekse busverbinding Berlare-Zele voor schoolgaande jeugd  /  

• Rechtstreekse Treinverbinding Ninove- Brussel opnieuw invoege brengen voor pendelaars 

• Regelmatig busvervoer meer ritten dus, tussen grotere steden, bv Aalst/lokeren . Aalst/Wetteren. Uitbergen en Overmere worden altijd vergeten. Uitbergen naar 
Wetteren/Lokeren/Aalst/Dendermonde ?????? 

• regelmatig busvervoer van en naar station (Burst, Erpe-mere, Herzele,...) zodat je (indien nodig) vanuit de buurtgemeenten (Aaigem) niet verplicht bent om ook 
voor die (relatief) korte afstand je auto te gaan nemen om naar Aalst te gaan werken.  

• Station Ninove opnieuw een overstapvrije snelle treinverbinding met Brussel geven in de spits (zoals in IC/IR plan 1998). Bijkomende S-treinen of een nieuwe IC 
Geraardsbergen-Ninove-Denderleeuw-Gent. 1 S-trein/uur is te weinig voor dergelijke stad. Doortrekken N41 zodat vlotte verbinding richting Antwerpen mogelijk 
is. Heropenen spoorlijn Dendermonde-Aalst 

• Stationsparkings moeten gratis zijn voor mensen die gebruik maken van het openbaarvervoer. 2x betalen voor openbaar vervoer is een straf voor mensen die er 
gebruik van maken.  

• Stop met openbaar vervoer elk jaar duurder te maken. Een dag naar zee met een gezin van 4 is met de trein veel duurder dan met de wagen.    

• Tramlijn Sint-Niklaas - Aalst langs N41 

• Tramsporen leggen  

• Treinaanbod in dendermonde nr gent en antw moet beter. Nu dikwijls overstap of trage verbinding. Minstens 45 min. onderweg. 
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• Treinaanbod naar andere regio’s vooral ‘s avonds is ontoereikend. Het is niet mogelijk om een concert of theatervoorstelling in Brussel of Gent bij te wonen 
zonder eigen vervoer wat ZEER jammer is. 

• Treinhaltes op lijn Gent-Dendermonde ook in het week-end blijven bedienen (desnoods met lagere frequentie). 

• Uitbreiding van het busverkeer tussen de woonkernen. Vb één rit in voormiddag en namiddag extra, niet enkel tijdens de spitsuren. 

• van de binnenstad zone 30 maken en één aaneengesloten fietszone 

• vaste busverbinding tussen deelgemeenten 

• Veel meer bussen vanuit landelijke gebieden naar stations. Ik woon in Heldergem en moet naar het station in Haaltert. De uren van de lijnbussen richting Aalst 
zijn afgestemd op het treinverkeer vanuit het station in Aalst. Logisch dus dat alle reizigers van Heldergem Kerksken Haaltert...enz geen lijnbus meer nem en.  
Jammer. Ook zijn er geen fietskluizen aan het station van Haaltert. Indien er veilige stalling kan gebeuren zou ik ook graag per fiets naar het station of stad 
kunnen gaan.  

• Verkeer uit de stad bannen en openbaar vervoer naar de stad vanaf parkeerparken aan de rand van de stad.    

• Vlotter busverkeer tussen kleinere gemeenten in de regio Dendermonde en Aalst.   

• VOLDOENDE GROTE GRATIS AUTOPARKINGS AAN DE STATIONS VAN DENDERMONDE, SINT-NIKLAAS EN LOKEREN 

• Voor regio Hamme, we missen een treinstation.  

• Vooral meer investeren in veiligere verkeersomstandigheden, fietspaden, fietsroutes en meer toegankelijk openbaar vervoer!!! Op dit moment is het openbaar 
vervoer duurder dan met de auto. Dit gaat mensen niet stimuleren om het openbaar vervoer te nemen. Een vlottere verbinding tussen Dendermonde & 
Antwerpen zou voor mij als pendelaar ook heel aangenaam zijn. Deelauto's en deelfietsen lijken mij ook goeie projecten om in deze regio meer uit te breiden. 

• waarom zit Lebbeke in vervoerregio Aalst? Lebbeke beschikt 3 NMBS stations: 2 op lijn Brussel-Sint-Niklaas en 1 op lijn Gent-Mechelen! De Lijn heeft 
verbindingen met Dendermonde-Opwijk-Sint-Niklaas en Aalst.  

• Waterbus van hamme naar Antwerpen linker-en rechteroever. Het gebruik van de waterbus via een abonnement dat door werkgever wordt betaald.  

• We zijn woonachtig te Uitbergen en aangezien het hier een landelijke gemeente is zonder veel aanbod van diensten (geen warenhuis, dokter enz), zijn we 
genoodzaakt om onze auto veel te gebruiken! Mijn zoon gaat met het openbaar vervoer naar school (Wetteren)maar het openbaar vervoer in Uitbergen is om te 
huilen! We kunnen enkel rekenen op de belbus maar blijkbaar gaat deze op termijn afgeschaft worden. Het vrachtverkeer binnen onze gemeente is ook 
verschrikkelijk. De Veerstraat is een verkeersader tussen de autostrade en Aalst. Voor ons, burgers van de gemeente, is al dat verkeer een ware nachtmerrie. We 
wachten bang de dag af wanneer er zich hier een ramp zal voltrekken, we kunnen dan alleen maar hopen dat niemand van ons gezin betrokken is! Ik stel voor dat 
deze problemen snel worden aangepakt en juich dan ook deze enquête toe! 

• Wij missen hier in Berlare een busverbinding voor kinderen die naar de secundaire school in Zele wensen te gaan. De fietsroute naar Zele is niet altijd even veilig. 

• Woonkernen rond treinstations vergroten.. bv. Station Burst( Erpe -Mere)  

• Zet in op fietsinfrastructuur, eventueel ten koste van plaats voor (parkeren en rijden van) de auto.   Grote bussen horen niet thuis in centrumstraten. Bushub aan 
stadsrand.  Verkeerseducatie voor onze mobiliteitsschepen. 

• Zorg dat industrieparken makkelijker met openbaar vervoer bereikbaar zijn voor bijv mensen die voreger of later werken 

• Zorg voor een veilige stationsomgeving (Aalst, Lede, Ninove) en treedt streng op tegen overtreders. Zorg voor voldoende openbare gratis parkings aan de rand 
(met evt. gratis of goedkope aansluiting naar de stadskern). Zorg voor meer en/of grotere bewaakte fietsparkings. 

• zorgen dat het openbaar vervoer verbeterd en ook kleine dorpskernen aandoet 

10.2 FIETS EN FIETSINFRASTRUCTUUR 

• (Veel) meer aandacht voor veilige fietspaden. Nog veel te veel "moordstrookjes" op drukke wegen (bijvoorbeeld tussen Wichelen en Wetteren - tussen Lede en 
Uitbergen - ...). Nog te veel fietsonvriendelijke kruispunten (vb. centrum Schoonaarde).   

• * Een manier vinden, waardoor je je fiets kan meenemen op de bus. Zo kan je een deel van je traject afleggen met de bus, en een deel fietsen.   * Sterk inzetten 
op fietssnelwegen; bv.  N41 enkel voor fietsers doortrekken vanaf fietspad Aalst-Hofstade, langs spoorweg Gent-Mechelen,...  

• 1. Gescheiden fietspaden, zeker in dorpskernen (hoofdstraat Berlare).  

• Aanleg fietssnelwegen langs de spoorwegen. Bv Lede-Aalst. Ideaal om mensen nog meer aan te zetten de fiets te nemen. De verbinding Lede-Schellebelle-Gent 
neemt mijn partner dagelijks en is een voorbeeldtraject. Ikzelf moet van Lede naar Aalst en heb echter geen enkele fietssnelweg ter beschikking.  

• Aanleggen van aangename, groene en veilige fietsverbindingen naar de stad Aalst. Nu zijn er punten waar een veilig fietspad stopt en je plots vlak naast 
voorbijrijdende auto's fietst. Deze zwarte punten in kaart brengen en veiliger maken. 

• Afgescheiden fietspaden van de rijweg,bijvoorbeeld door (plastieken) paaltjes te zetten tussen de rijweg én het fietspad 

• Bestaande problemen eerst aanpakken vooraleer er nieuwe zaken gebouwd worden. Zorgen dat kinderen veilig naar school kunnen fietsen vanuit de 
deelgemeentes.  

• Beter fietspaden op verbindingswegen tussen dorpskernen.  

• Beter onderhouden fietspaden (vlak, zonder putten, proper en sneeuwvrij).  

• Betere en veiligere fietspaden 

• Betere en veiligere invalswegen voor fietsers, schoolgaande jeugd, etc. die uit de deelgemeenten naar de stad willen. Deze he bben nu vaak geen fietspad, zelfs 
geen fietsuggestiestrook. Heel gevaarlijk tijdens de piekuren. Als we meer mensen op de fiets willen, moeten ook goede fietsparkings voorzien worden die 
maximaal toegankelijk zijn (vb. geen sluitingsuren).  

• Betere fietspaden 

• Betere fietspaden in gans de regio. 

• Betere fietsstroken tussen Aalst en Erpe-Mere. Tunnels onder Oudenaardse steenweg voor fietsers. Lichten aan de kruising Keerstraat - Oudenaardse Stw. Aparte 
fietsersbrug over de autostrate ter hoogte van het kerkhof van Erpe.  

• Betere handhaving, controleren en beboeten van parkeeroverlast op fiets- en voetpaden. Uitbreiding aantal fietsstraten, mét handhaving.  

• Betere kwalitieit van de banen en meer veiligheid voor de fietsers 

• Betere onderhoud van fietspaden (veel smalle fietspaden met putjes en bulten of vol met steentjes)  

• Bij de heraanleg of renovatie van straten bv. in Denderbelle veel meer rekening houden met fietsers en dus de nodige en veilige voorzieningen toepassen.  

• Binnen de ring van de steden één grote fietszone maken net zoals in Kortrijk en in Mechelen het geval is. Zone 30, voorrang voor fietsers.  Grote 
bewustmakingscampagne : de automobilist moet meer rekening houden met de fietser. Nu word je als fietser elke dag minstens éénmaal bijna aangereden, in de 
goot gereden, ... Door een fietszone kan je dit ook aanzienlijk verbeteren, dan kan je als fietser in het midden van de baan rijden waardoor onverantwoorde 
inhaalmanoeuvres door auto's onmogelijk worden. 

• Bredere fietspaden en fietsinfrastructuur zal mensen doen inzien dat ze vaak sneller af zijn met de fiets dan met de auto.  

• de fietspaden aanpakken waar het nodig is want dat is op vele plaatsen een ramp 

• de fietsvergoeding verhogen voor woon - werk verkeer  voor gelijk welke afstand, (spijtig genoeg) is geld vaak een stimulans om mensen te overtuigen  

• De groene fietsstroken eerst de putten vullen en dan groen verven, amateurs! 

• De hoge kostprijzen van het openbaar vervoer zetten mensen niet aan om dit (meer) te gebruiken. Voor veel mensen is openbaar vervoer geen degelijk 
alternatief (teveel verbindingen,overstappen). De fiets biedt hier een uitweg, maar dan moet de fietsinfrastructuur veel beter uitgebouwd worden: meer 
strategische fietsautostrades, betere fietspaden die gescheiden zijn van drukke wegen etc.   

• de kwaliteit van de bestaande fietspaden verbeteren. 



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
15.01.2021 Burgerbevraging regio Aalst pagina 37 van 46 

• De problematiek dient binnen de regio bekeken te worden, maar daarnaast ook regio-overschrijdend. Heel veel mensen gaan elke dag vanuit onze regio naar 
Brussel of Gent werken, dus inzetten op betere treinverbindingen en op  fietssnelwegen naar Brussel kan ook al stimulerend we rken. 

• De staat van de huidige fietspaden tussen Schoonaarde & Gijzegem laat sterk te wensen over.  En de Water-, Drap- en Langehaagstraten bevatten veel 
gevaarlijke bochten. 

• Deftige en veilige fietspaden tussen buurgemeente aanleggen. Meer fietsstraten aanleggen en vooral controleren. Maak fietsen gewoon aangenamer. Ga eens in 
Nederland kijken. 

• Denderpad opnieuw en breder asfalteren zodat het een comfortabele fietsautostrade wordt tussen lessen, Geraardsbergen, ninove, Liedekerke, Denderleeuw, 
Aalst, Dendermonde. Momenteel ligt in Ninove een bij regen niet te berijden grindpad en is het Denderpad in Aalst al twee jaar afgesloten. Ongehoord !  

• doortrekken van het fietspad in de dorpskern zodat ouders hun jonge kinderen met de fiets naar school kunnen brengen, wat nu onmogelijk is door een gebrek 
aan een fietspad en de stoep waarop bouwwerven hun werkterrein op uitbreiden (beter controle en bestraffing hierop is ook wenselijk). meer controle op het 
niet-belemmeren van de stoep zodat kinderen niuet op de straat hoeven te lopen/fietsen.   

• Duidelijke goede fietsroutes en die ook goed bekend maken 

• Echt veilige fietspaden (die er nu veeeel te weinig zijn!!!!) zullen ervoor zorgen dat we meer de fiets zullen nemen.  

• Een beetje los van dit, maar belangrijk voor beperken van verkeersdoden: sensibilisering over het inhalen van fietsers (niet op een drempel, niet bij het dubbelen 
van geparkeerd voertuig, voldoende afstand) zou fantastisch zijn. In Duitsland kunnen ze het! 

• een fietsverbinding  afgescheiden van erpe   merestraat tot de siesegemlaan. Aansluiting op de tunnel onder de siesegemlaan voor fietsers. 

• Een grondig onderhoud van de reeds bestaande fietstpaden zou al een groot verschil maken.  En autobestuurders moeten meer attent worden gemaakt wanneer 
ze een eenrichtingsstraat inrijden met tweerichtingverkeer voor fietsers. 

• Een systeem ontwikkelen - treinwagon die toelaat een vlotte op en afstappen van passagiers met hun fiets, dit in plaats van het af te schaffen.  

• Eenrichtingsverkeer in alle straten binnenring  Meer fietsstraten 

• Eenrichtingsverkeer,  omgeving van scholen veiliger maken, goede fietsinfrastructuur  

• Eens in Nederland gaan kijken naar de fietsinfrastructuur kan je nog iets van leren! 

• Elektrisch aangedreven bussen i.p.v. vervuilende diesels. Fietsparkings in stations NIET betalend maken.  

• Elektrische fiets en motor gelijkstellen waardoor ook (elektrische) motor gestimuleerd wordt. 

• Enquête richt vooral op beperking / sanctie.  - Wat als "lege bussen / treinen" ook goederen, post, ... vervoeren.  - Alle lokale handelaren laten voorzien in pakket 
afhaal punt  - Kinderen ipv met bus van / naar school, laten meefietsen met een soort "fietsers ophaling"  - Minder mobiele mensen laten oppikken met soort 
fietstaxi  

• Er is een prachtige fietstunnel aan het ASZ in Aalst maar de aansluiting vanuit Mere per fiets is gevaarlijk (hoge snelheid auto's in Merestraat en Blauwbergstraat, 
geen fietspad).   Zou het ook mogelijk zijn om naar de Bosstraat in Mere te kijken.  Heel veel scholieren op de fiets en 's morgens heel gevaarlijk. 

• Er is nood aan VEILIGE fietspaden, bv Haring ! En groen ..... maak Aalst leefbaar, aub. 

• Er moet zeker werkt gemaakt worden van de fietsautostrade. Ik rij nu niet met de fiets naar Brussel omdat er geen degelijke weg is. Er is al zoals sprake van deze 
fietsautostrade maar er komt niets van. 

• Er zijn onvoldoende veilige fietspaden en fietsenstallingen, je kan zeer moeilijk de fiets op een veilige manier achterlaten aan een bushalte of station. Zeker een 
elektrische of duurdere fiets zouden de meeste mensen niet durven achterlaten uit vrees dat hij wordt gestolen. Op die manier nemen veel mensen toch de auto 
om bijvoorbeeld naar het station te rijden ipv de fiets. 

• Fietsen aantrekkelijker maken door premie/hogere vergoeding woon-werkverkeer.  Drukke rotondes "Haring" en "Albatros" veiliger en minder druk maken 
(tunnel ?). 

• Fietsinfrastructuur herstellen en verbeteren! Op veel plaatsen is het echt erbarmelijk. Ook als er nieuwe fietspaden aangelegd worden moet er inbreng zijn van 
mensen die veel fietsen. Nu wordt alles vaak getekend n uitgewerkt door mensen die volgens mij nog nooit op een fiets gezeten hebben! Ik stel mij kandidaat!   
Bovenstaande telt ook voor voetpaden. Alle voetpaden zouden minstens met een wandelwagen of rolstoel makkelijk begaanbaar moeten zijn. Dit is veel keren 
niet het geval! Bert.v.brabant@gmail.com 

• fietspad tragel  minder verkeer aan vredeplein  afsluiten van schoolstraten voor auto's 

• fietspad tussen wichelen en schoonaarde beter aanleggen 

• Fietspad tussen zwarte hoekbrug richting Tragel/Bergweg.  

• Fietspaden aanleggen die even vlak zijn als de straat. Nadenken voor men iets vernieuwd Ipv nu het nieuwe rondpunt waar men fietsers niet kan zien.  

• Fietspaden aanleggen in de Iddergemstraat in Denderleeuw, heel gevaarlijke straat doordat deze structureel niet is aangepast voor verkeer dat passeert (te 
smalle weg voor 2-richtingsverkeer, geen fietspaden, te smalle voetpaden...)  

• Fietspaden die her en der plots stoppen, fietser moet nog steeds wijken voor auto. Auto's rijden/racen dagelijks aan extreme snelheid in het centrum 
(keizersplein, vredeplein, enz). Graag meer en effectieve controles, verkeersdrempels enz. Vrachtwagen erker in stadskern zou moeten verboden worden, 
levensgevaarlijk hoe de situatie nu is. Graag conséquente en veilige fietsinfrastructuur overal in Aalst.  

• Fietspaden in Grembergen moeten ook veiliger en breder worden. Veel scholieren maken hiervan gebruik.  - Ook de fietsstallingsinfrastructuur moet beter in 
Dendermonde. Nu laat je daar niet graag een elektr. Fiets achter. Niet overal overdekt, niet bewaakt, onoverzichtelijk...  

• Fietspaden toegankelijker/ goed aangelegd maken en niet alleen rekening te houden met auto's 

• Fietspaden veilig heraanleggen en overal de zogenaamde 'moordstrookjes' bannen. Mbt mijn eigen gemeente is de staat van de fietspaden erbarmelijk.     

• Fietsroutes aanduiden met borden, waar ook de afstand bij staat (zoals bv in Nederland).  Zo kan je makkelijk een stad bereiken op een fietsvriendelijke manier 
wanneer je de route nog niet kent. 

• Fietssnelweg tussen Dendermonde-Gent snel afwerken 

• Fietssnelwegen langs de spoorlijnen.  

• fietsstraten in alle straten van de bebouwde kom 

• Fietsstraten uitbreiden (meerdere (smalle) straten  en niet enkel Nieuwstraat in Mere, maar bv ook kerkveldstraat, bergstraat ,...), betere busverbinding tussen 
dorpen onderling en niet via aalst (vb: Lede - mere, je moet  via Aalst en daar moet je lang wachten om te kunnen overstappen...)  

• Fietsstroken beter onderhouden of vernieuwen. Meer controle op wielertoeristen over snelheid en naleven van de wetgeving.  

• Fietssuggestiestroken vervangen door volwaardige fietspaden. Verplichte fietspaden in een straal van 500m rond elke school.  

• Fietstunnels waar het kan.  Horizontale voetpaden in de steden. Niet hellend naar een inrijpoort 

• Fietsvergoeding verhogen 

• fietsverkeer:  - versneld uitrollen fietssnelwegen tussen dorpskernen   - verbreden jaagpaden langs de Dender     vrachtverkeer:   - principieel verbieden in de 
binnenstad (24/7)      

• Fikse vergoeding voor mensen die met de fiets naar het werk gaan in Aalst. Gratis busvervoer naar centrum vanaf randparkings rond Aalst. 

• Gebreken aan bestaande fietspaden herstellen en nadien regelmatig onderhouden 

• gratis veilige (bewaakte) fietsstalling aan stations  - fietsers van de rotonde N45 - N9 (Opel garage)  

• Groen licht voor afslaand en rechtdoorgaand verkeer afschaffen. Zie Nederlands model. Bij aanleg nieuwe weg een apart fietspad voorzien! Gent doet dit ook.  

• Grote inhaalbeweging maken om de vele levensgevaarlijke fietspaden te herstellen en veiliger te maken. Fietsnetwerken uitbreiden; niet allen voor recreatie 
maar ook voor woon-werkverkeer.  

• Helaas zijn we een pendelregio (voornamelijk met de auto) maar ik zou toch resoluut durven kiezen voor meer fietsvoorzieningen en meer ruimte voor fietsers 
en openbaar vervoer. Wel te verstaan door geen nieuwe open ruimte aan te snijden maar door gebruik te maken van bestaande weg eninfrastructuur. = wagen 
maakt plaats voor fiets en openbaar vervoer. 
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• Ik denk dat veel meer mensen met de fiets zouden gaan werken, indien de fietspaden beter onderhouden worden. Ik fiets dagelijks van Dendermonde naar Melle 
en op sommige plaatsen is het uitkijken om uw fiets niet stuk te rijden. 

• Ik ga met de auto naar het werk omdat ik met de fiets geen andere mogelijkheid heb dan de Wichelsesteenweg richting Uitbergen te nemen. Fietspad aldaar is 
schan-dalig, dit is wat men noemt een MOORDSTROOK. 

• In de kom van dorpen en gemeenten binnen de bebouwde kom overal één grote fietszone invoeren 

• In en rond de bebouwde kom betere en veilige fiets en voetpaden. 

• In het stadscentrum meer éénrichtingsverkeer. Maar ook voor fietsers, als de straat niet breed genoeg is. En indien toch, dan wel op afzonderl ijke fietsstrook. 

• In het straatbeeld de voet- en fietspaden alsook de oversteekplaatsen zeer goed zichtbaar maken voor het autoverkeer. Fietsers en voetgangers zijn vandaag nog 
te veel 2de rangsgebuikers die maar moeten wijken voor de auto. Een met witte (stippel) lijn afgebakende fietsstrook langs de weg (vb. brakelsestenweg) vermijd 
je als fietser wegens te gevaarlijk. 

• Investeren in fietspaden . Vroeger had je die overal en nu zie je er nog zelden .  

• Investeren in veilige fietspaden in de omliggende gemeenten (en zeker vanuit Erpe-Mere, meer bepaald omgeving/kant grensgemeente Haaltert, station Ede) om 
op een veilige manier naar Aalst heen en terug te kunnen fietsen. Omgeving Haring Aalst is ook levensgevaarlijk! Nu riskeren onze kinderen hun leven als ze met 
de fiets naar Aalst zouden rijden richting school en terug. Degelijke afgescheiden en veilige fietspaden (neem een voorbeeld aan Nederland).  

• Kijk eens naar Nederland a.u.b. Daar zijn de fietspaden niet vlak naast de rijbaan. (Parkeerplaatsen ertussen of meer groen)  - Schaf het parkeren op straat af of 
maak er een eenrichtingsstraat van. Op sommige plaatsen kan je niet meer tussen de wagens uitwijken als er een tegenligger komt doordat de straat gewoon 
volledig vol staat!?   - Meer verkeerslichten plaatsen met sensoren in de grond waardoor fietsers voorrang krijgen.  - P+R parking aan de rand van de stad Aalst 
met frequent openbaar vervoer of veel deelfietsen. 

• Laat ieder inwoner in zijn/haar stad of dorp werken  of in een straal van 10 km.  Het kan een deel van het verkeer verminderen en het bevorderd ook de sociale 
contacten.    Nog meer fietsstraten en verhoogde fietspaden in het centrum, GEEN FIETSSUGGESTIE-STROKEN  want dit is een gevaar.  

• leg autoverkeer stil op drukke kruispunten zodat fietsers en voetgangers veilig kunnen oversteken ook diagonaal 

• Leg geen fietspaden aan in klinkers maar in asfalt. Hebben de wielerterroristen geen exuses meer om op straat te rijden.  

• Maak van de volledige bebouwde kom een fietsstraat. Dit maakt het een stuk veiliger en moedigt gebruik van fiets aan. 

• Maak vooral de straten rond scholen tijdens de aankomst en het vertrek van leerlingen veiliger door ze in de mate van het mogelijke op die tijdstippen autovrij te 
maken.  

• Maak werk van mooie fietssnelwegen. We hebben nu geen deftige fietssnelweg naar Brussel. Dit kan mensen doen overschakelen op (speed)fietsen 

• Meer (avond/nacht) busverbindingen tussen Berlare en omliggende steden ifv vb bijwonen theatervoorstelling 

• Meer aandacht voor fietsers. Er worden nog steeds nieuwe straten aangelegd in Aalst zonder fietspad. Er is geen fietsambassadeur, dus we kunnen nergens 
terecht met opmerkingen (via het meldpunt worden ze ondermaats behandeld).  

• Meer aandacht voor veilige mobiliteit voor mensen met een beperking 

• Meer bloemperkjes of bomen op rechte straten om het verkeer te vertragen (Bruulstraat- Haaltert) 

• Meer budgetten voor fietsinfrastructuur. De fietspaden zeer regelmatig vegen zodat de kans op lekke banden verminderen.  

• Meer controle op de snelheidsduivels. Degelijke aanduiding om de fietser in het verkeer te begeleiden. Onlangs in de stad Aalst gefietst, het is erbarmelijk om in 
te schatten, waar kunnen we het best fietsen. Wij zijn nochtans fervente fietsers 

• Meer controles in de fietsstraten (zet maar gerust flistpaken), ik neem dagelijks de fiets met de kindjes naar school en dan verder Naar het station en zo goed als 
niemand blijft achter de fietsers en niemand rijdt er 30.  

• Meer deftige & veilige fietspaden!!  De bestaande fietspaden goed onderhouden.  Betere fietsparkings, oplaadpunten voor elektrische fietsen 

• Meer fietspaden, en fiets snelwegen! 

• Meer fietsstraten creëeren in de bebouwde kom , zodat het verkeer automatisch afgeremd wordt.  

• Meer fietsstraten in bebouwde kom.   Autoluwe dagen.   Rijdagen voor even/oneven nummerplaten.  

• meer fietsstraten maken en meer fietsstallingen voorzien. 

• Meer flitscontroles in bebouwde kom. Op vele van deze wegen wordt de beperking van 50km/u niet gerespecteerd (vooral in de avond en de nachts)  

• Meer investeren in GOEDE fietsinfrastructuur  betonstop versnellen en zeker buiten de omgeving vd woonkernen 

• Meer investeren in goede fietsinfrastructuur dan in wegen. Hoe beter de wegen, hoe meer verkeer aangetrokken wordt. Ipv meer wegen enkele wegen 
opofferen voor fietsers 

• Meer veilige fietsstallingen en meerparkings speciaal voor moto. Zoakd in Frankrijk en Italie. Ganse parkeerstraat voor motos 

• Meer werk maken van goed asfalt en bij (het)aanleg ook fietsstroken voorzien. Max snelheid gebouwde kom omlaag en eindelijk eens controleren op snelheid in 
bebouwde kom. 

• Minder mensen die de auto nemen:  fietsen veiliger maken? Wegwijzers voor fietsers plaatsen zoals in Nederland  ?  Fietspaden aanleggen WEG van gevaarlijke 
straten.  

• Minstens 1 mobipunt met frequente bediening openbaar vervoer per (deel)gemeente. Fiets gratis en vlot mee op het openbaar vervoer. Verbod op parkeren in 
alle straten zonder afgescheiden fietspad(uitzondering fietsstraten). Voorrang fietsers op gemotoriseerd verkeer op bff en fietssnelwegen bij alle kruispunten. 
Wegwerken missing links bff en fietsostrades.  

• Nu met de fiets rijden = Gevaarlijk, 95% kans op ongeval.   Ik wil graag met de fiets naar het werk maar het is gewoon te gevaar lijk. Verbeter de fietsroutes, maak 
fietsroutes weg van de rijbaan omrinkt door groen. 

• omgeving rond scholen meer voetgangers- en fietsvriendelijk maken en autoverkeer beperken rond secundaire scholen vooral 

• Plan om langs alle treinspoor en Nationale weg fietspad aan te leggen 

• Rond Aalst zie ik nog te vaak bij heraanleg wegen heel brede voetpaden die amper gebruikt worden en fietsers op openbare weg tussen de autos. Dat vind ik dat 
anders moet. Meer veilige plaats voor fietsers. 

• Rotonde Albatros aan op- en afritten E40 vervangen door een tunnelproject , zeker ook met al het zware vrachtverkeer  dat er langs moet ( industriezone ) en 
eveneens een fietstunnel voorzien  

• Sommige bestaande fietspaden langs nationale wegen zijn in erbarmelijke staat (vb. N28 in dorpscentrum in Meerbeke), zijn onaantrekkelijk (vb N 45 tussen 
Ninove en Aalst) of onbestaande (N8 tussen Ninove en Brussel). Pas deze aan zodat e-bikes er vlot en aangenaam kunnen rijden van en naar hun werk. 

• Sommige veldwegen, kunnen aangepast worden tot veilige fietswegen. Maak daar werk van ipv straten te veranderen tot fietspaden met levensgevaarlijk 
bloembakken in het midden van de weg die snachts niet verlicht zijn. In onze buurt is er een straat gewijzigd met bloembakken sindsdien me er ongevallen dan 
ooit tevoren. 

• Sterk investeren in deftige eb veilige fietspaden 

• Straten die  te smal zijn  om met een auto een fiets voorbij  te rijden, moeten omgevormd worden  tot fietsstraten. Conflictloze verkeerslichten moeten drukke 
kruispunten beveiligen, dus eerst voetgangers en fietsers laten oversteken, pas later de auto's. De snelheid binnen de stadsring moet naar omlaag en er moet 
voor meer handhaving worden gezorgd. De parking die op  de Esplanade wordt gepland, zal grotere verkeersstromen naar het centrum voeren, wat de 
onveiligheid vergroot. Deze centrumparking (zoals ook de Hopmarktparking) leggen een jarenlange hypotheek op stadsmobiliteitsvernieuwing. Beter is parkings 
op de stadsrand te bouwen (onder de ring bv) en dan openbaar vervoer inleggen om de mensen  naar het centrum te  brengen.  

• Toezien / educatie rond correct gebruik rotondes     Intelligente begeleiding naar de diverse parkings vanaf de stadsrand    Meer Fietssuggestiestroken en  
tweerichting fietsbaan aanleggen    Navigatieborden / bewegwijzering langs bestaande (en nieuwe) fietspaden (ook op platteland) voor minder frequente/nieuwe 
fieters (nieuwe inwoners, autobestuurders die toch willen fietsen, maar de streek te weinig kennen,...)  

• uitbouw van functionele en veilige fietsroutes tussen de rondliggende gemeentes en Aalst. Hier zijn er mogelijkheden genoeg voor. 
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• uitbreiden veilig fietsnetwerk (voldoende breed: 3-wielers, fietskar; fietspaden gescheiden van rijweg, min. gebruik van fietssugestiestroken, geen putten, zachte 
overgangen), bewaakte fietsenstallingen>diefstal,  

• Veel meer veilige fietspaden binnen de stadsring, door het invoeren van eenrichtingsverkeer. Links heeft dit thema goed uitgespeeld waardoor rechts schijnt te 
denken dat de fiets een links thema is, waardoor Open VLD en N-VA dit in Aalst hebben afgevoerd. Men vergeet dat er ook rechtse kiezers zijn die leefmilieu en 
verkeer en dus ook veiligheid belangrijk vinden! 

• Veel veiligere fietsinfrastructuur thv de scholen 

• Veilig fietspad over de volldige moorselbaan en de viaduct.  

• Veilige Fietsautostrade tussen Aalst-Ninove 

• Veilige fietspaden zonder putten  

• VEILIGE fietspaden, fietspaden, en nog eens... fietspaden.  

• Veilige fietspaden, Nederland is daar prima in, waarom Belgie niet ? 

• Veilige fietsroute tussen denderhoutem en aalst/ninove. Betere en snellere bussen tss denderhoutem en aalst  

• Veilige oversteekplaatsen (voetganger-fietser) op N405 Steenweg te 9473 WELLE. 

• Veilige routes voor fietsers van dorp naar dorp . Nu is elk dorp en stad op zichzelf bezig en wordt niks verbonden  

• Veiliger fietsverkeer naar station Schoonaarde   

• Veiligere fietspaden in Berlare zijn zeker en vast nodig en snel ook. Zeker op de Emiel Hertecantlaan.  

• veiligere fietsroutes, voetpaden en oversteekplaatsen voor met kinderen met fiets te rijden 

• Vele wegen (waar er vaak al geen fietspad lig) zijn in slechte staat, vooral aan de buitenzijdes die als fietszijdes dienen. Dit gevaar weerhoudt fietsers.  
Automobilisten respecteren het reglement van voorsorteerstroken voor fietsers onvoldoende, sensibilisering is nodig.  

• Verbeter de wegen!  

• Verhard veldbaantjes (die liggen vaak weg van de straat en zijn daardoor veilig), op die manier zou er een ontzettend groot fietsennetwerk ontstaan  zorg voor 
goede verlichting langs die fietsbaantjes 

• Verkeersveiligheid : mix van verkeer vermijden en vb traject van lijnbussen bekijken zodat deze niet door smalle straten met veel fietsers (en geen fietspad) 
moeten rijden !!! Daarom fiets ik nooit, hoewel de afstand het mij zeker zou toelaten. Jammer.  

• Voor mij is het vooral belangrijk dat er een fietssnelweg komt, van regio Aalst tot in Brussel (indien mogelijk). Dit zal (zeker in zomermaanden) het autoverkeer 
beperken! 

• Vooral aanleg van veilige fietspaden in alle gemeenten van de regio. Herstel van de vele slechte, beschadigde wegen.  

• Vooral inzetten op betere fietsinfrastructuur  

• Wij fietsen regelmatig van Schoonaarde naar Berlare, Oudegem, Appels, Dendermonde en Aalst. Die laatste 2 gaan heel goed vanwege de fietsinfrastructu ur. 
(Aalst: fietspad van Gijzegem naar Aalst, Dendermonde: Fietspad over dender, parallel met spoorweg). Maar in Schoonaarde en Berlare voel ik mij helemaal niet 
veilig als fietser. Ik heb amper plaats als fietser, veel uitlaatgassen,.. Kan hier ook extra infrastructuur bijkomen? 

• Zorg voor veilige fietspaden & voldoende, beveiligde fietsenstallingen zodat het een no-brainer is om fiets ipv auto te nemen. Vb hoe het niet moet: weg tussen 
Denderbelle & achterkant station Dmonde (gevaarlijke asverschuivingen, gevaarlijk rijgedrag, …) 

• Zorgen dat op straten zoals de Gentsestraat tussen Zonnegem en Burst er WEL een deftig fietspad ligt waar je als fietsen niet van je sokken kan gereden worden 
door een auto die van zijn oprit komt en waar het fietspad niet vol putten ligt. 

 

10.3 WEGINRICHTING EN DOORSTROMING 

• - vlotte doorstroming door betere afstelling verkeerslichten  - betere fiestpaden en voetpaden op gewestwegen  - flexibele verkeerssituatie creëren waar nodig in 
schoolomgeving die kan wijzigen op drukke momenten     (bv. begin en einde van schooldag)   - optimaliseren rotondes  - B22 voor fietsers implementeren 

• *in Lebbeke centrum meer eenrichtingsstraten maken zodat er vlotter kan gereden/veiliger kan gefietst worden, nu zijn bijna alle straten te smal voor 
tweerichtingsverkeer, parkeren, fietsers, smalle voetpaden...   

• 1) Meer eenrichtingsverkeer in bebouwde kom (bv. Zonnestraat); 2) Groene beplanting in de stadskern om aangenaam fietsen te bevorderen t.o.v. de auto... 
Aalst is nog steeds een beetje lelijk om van te genieten met de fiets of te voet (ook al is er veel verbeterd in de voorbije jaren :-)!); 3) Zware industrie weg uit de 
stad 

• 2 vakswegen naar Zottegem en Geraardsbergen.  Ring rond Ninove 

• Aanpassing snelheid Oudenaardsesteenweg ( zottegem - Aalst). Nu stroken 30 ,  50 en 70 km per uur. Aanpassen naar 2 snelheden  30 en 50 km per uur.  Burst 
Dorp op Oudenaardsesteenweg is 70km per uur wijzigen naar 30 km per uur. 

• Aanpassingen van verkeersdoorstroming op piek-uren: misschien zelfs verkeersagenten die het verkeer regelen op drukke assen/verkeerspunten ipv lichten. 
Zowel in AA als in NI 

• afrit E17 bijcreëren in Berlare 

• Alle wegen naar dorpskernen en de kernen zelf worden zone 30 ( cfr Nederland ) 

• Als er wegenwerken aan de gang zijn: niet op teveel plaatsen tegelijk werken laten doorgaan 

• Auto's weren uit dorpskern denderhoutem door een bijkomende verbinding te maken tssen ninove en aalst via de n45 

• autoverkeer:   - doortrekken N41   - meer slimme verkeerslichten      

• Ban alle auto's uit de stadskernen en ver daar buiten :-) 

• Beginnen met OVERAL FLUISTERASFALT te leggen zodat mensen die aan een steenweg wonen (-en dat zijn er heel veel) niet meer ‘s nachts uit hun bed daveren 
vanwege het zwaar vervoer en slechte staat van het wegdek!!! 

• betere afstemming van alle wegeniswerken   

• Dat Vlaanderen eindelijk eens werk maakt van de N41, de dorpskernen van Gijzegem, Oudegem, Appels en Sint-Gillis zullen er wel bij varen. Alsook de ringweg 
rond Dendermonde. Dat één kleine gemeente, Lebbeke, dit tegenhoudt is stuitend. Dit tracé moet afgedwongen worden door Vlaanderen. Nu en niet binnen 20 
jaar, lang genoeg getalmd. 

• De aanleg van de N41 niet laten doorgaan zodat er geen twee drukke banen naast elkaar komen te liggen. We moeten evolueren naar een milieuvriendelijke 
wereld, dan is er volgens mij geen plaats voor nog een drukke baan, speciaal voor zwaar verkeer. Dit is niet aangenaam voor d e omwonenden en niet veilig voor 
de kinderen komende van Hofstade, die naar SVI Gijzegem naar school gaan.  

• De aanleg van de N41 tussen Aalst en Dendermonde om de dorpskernen leefbaar te maken. 

• De Dender meer uitdiepen en verbreden waar mogelijk en het binnenvaartverkeer meer laten gebruiken tot Aalst Centrum. 

• De drukke donklaan ter hoogte van het Donkmeer in Berlare ontlasten door aanleg van een ring rond deze zone 

• De lichten goed afstemmen op elkaar met slimme lichten, ik denk dat dit veel onnodig fileleed zal kunnen oplossen in bepaalde situaties.   

• De n41 doortrekken naar Aalst om sluip/verwacht verkeer in centra te ontlasten! 

• De N42 doortrekken 

• De N445 loopt recht door Overmere dorp. Hier is perfect ruimte om een omleidingsweg te voorzien waardoor het dorpscentrum maar ook het Donkgebied 
veiliger en aangenamer wordt voor bewoners, fietsers en wandelaars. Met een verkeersluwe dorpskern is plaats voor fietspaden aan beide kanten! 
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• De ring weer inrichten met twee maal twee rijstroken zoals het vroeger was en aan grote kruispunten intelligente rotondes of ovondes aanleggen. Doorgaand 
verkeer gemakkelijker maken in plaats van overal verkeersremmers te plaatsen. Bushaltes op rijbaan zijn een idioot gegeven!  

• De verkeerslichten beter aanpakken . Ieder om beurt groen geven , ook apart voor voetgangers, fietsers, zo gebeuren er minder dode hoek spiegel ongevallen. 
Als de auto groen heeft bv om rechts af te slagen, is het op dat moment rood voor de fietsers. Ook slimme lichten plaatsen . Ook sneller rood en groen laten 
worden, zo ontstaat  er geen lange wachtrijen aan de verkeerslichten. Er wordt dan bijna niet stil gestaan. Zoals het al is in Nederland !!!!  Het is veel veiliger op 
die manier. 

• De wegen vlotter maken, minder verkeerslichten ( vervangen door ronde punten waar plaats is) voor vlottere doorstroming. Waar mogelijk betere fietspaden 
zonder nadeel voor autobestuurders. 

• Doortrekken N41 

• Doortrekken N41 

• Doortrekken N41, gezever heeft lang genoeg geduurd 

• Doortrekking N41 

• Doortrekking N41 Dendermonde-Aalst 

• Doortrekking N41 Dendermonde-Aalst. Verhoging bruggen op de Schelde en Dender om goederenschepen toe te laten. Een dienst aangepast vervoer!  

• doortrekking N41 een feit maken. 

• Doortrekking van de N41 naar Aalst 

• Doortrekking van de N42 van Lebbeke naar Aalst om vrachtverkeer uit uit dorpskernen weg  

• Duidelijke markeringen bebouwde kom in plaats van de borden te verwijderen. Hou aub rekening met de ouderen zij kunnen niet parkeren buiten hun eigen 
straat, boodschappen doen is voor hen een zware klus . Toelating vanaf 65+ parkeren dicht bij eigen woning 

• Eerst de bestaande wegen onderzoeken naar verkeersveiligheid. Bv: er wordt heel veel geparkeerd waar dat eigenlijk niet mag. Dit zorgt voor gevaarlijke 
situaties. Aanbrengen van gele lijnen kan dit aantonen. Dit is geen zware kost maar kan veel leed besparen.  

• Er is geen degelijke wegverbinding met Aalst, wel een fietspad(dat zelfs een ondertunneling krijgt) met Aalst en Londerzeel: Leirekesroute . Echter géén fietsroute 
naar Dendermonde, Buggenhout of Opwijk (schoolbestemmingen voor Lebbeke!)  

• Fietsen is en blijft levensgevaarlijk in Aalst. 

• Geen bijkomende industrieparken en winkels aan reeds dichtgeslibte wegen, zoals Gentsesteenweg en rond E40 afrit Erpe-Mere. Deze zorgen NIET voor lokale 
werkgelegenheid, maar wel inter-regionaal verkeer. 

• Gelieve zeker het rondpunt aan de Albatros te bestuderen. Met om het even welk vervoersmiddel is het daar altijd erg gevaarli jk. 

• Graag verkeersprobleem aan de kerk van Overmere aanpakken! Altijd file in het dorp en gevaarlijke verkeerssituaties. 

• Herinrichten en vrij maken van stille buurtpaden en (kerk)wegels. 

• Het herzien van de verkeerslichten aan de Vijfhuizen. Komende van Leedstesteenweg is het veel te kort groen tijdens de spits.  

• In Erpe Mere: Oudenaardsesteenweg tussen " industrieweg"  ingang bedrijvenpark en oprit autosnelweg Gent een lang ovaal punt ,geen rond. of 2 korte ovale . 
smorgens , savonds grote druk.Gevaarlijk. Iedereen moet wachten op elkaar doorgang te geven . Is een goede oplossing. Zelf elke dag gemerkt. 

• Intelligente / super rotondes   Moderne verkeerslichten die in functie van verkeersdrukte bepaalde richtingen meer tijd geven (en dus ook veel meer met pijlen 
werken) 

• Invoeren van éénrichtingsverkeer in "landelijke" straten (buiten "bebouwde kom") om sluipverkeer te voorkomen, na mobiliteitsstudie en raadpleging 
straatbewoners. 

• Inzetten op doordachte, veilige fiets- en voetgangerinfrastructuur, werken met autolussen in de wijken en het centrum, om doorgaand verkeer te ontmoedigen 
en auto's te weren uit het stadscentrum. 

• Is er geen mogelijkheid om in gemeenten bepaalde verbindingsstraten (bijvoorbeeld Overimpestraat in Lede) door te knippen? Op die manier kan de 
verkeersoverlast beperkt worden. Het is namelijk ook zo dat in die straten heel veel verkeer is dat niet altijd noodzakelijk is en ook via de steenwegen kan 
verlopen.  

• Kruispunt Oudenaardsesteenweg met Dorent en Gentsestraat in Burst aanpakken! 

• Meer controle op fietsdiefstal.    

• Meer eenrichtingsstraten maken ook buiten de stad, in bepaalde dorpen kunnen drukke sluikwegen aangepakt worden.  

• meer vluchtheuvels voorzien, fietspad los van de weg door bv haagjes,  strenge LEZ in stad aalst, meer eenrichtingsverkeer voor auto's op landelijke wegen   
fietsstraten    

• Meer wegen aanleggen.  desnoods onder of boven de grond. Hadden ze in 1950 dat niet gedaan en geen autosnelweg aangelegd toen er meer auto's kwamen 
zaten we nu zeker in de problemen. De straten smaller maken helpt niet om files op te lossen. Stel mijn rok wordt de smal, helpt het dan om die nog meer te 
versmallen? 

• N 41 tussen Aalst en Dendermonde door trekken. 

• N41 hamme-lebbeke uitbreiden met extra baanvak, nu levensgevaarlijk inhalen ! ! Fietsautostrade is er al, nu de auto's de mogelijkheid geven om veilig camions 
en Traktors te passeren. In Asse eindelijk iets doen aan die treinoverweg op de N9. Bareel blijft er beneden terwijl de treinen stilstaan aan perron?! Brug of 
tunnel, daar of elders!  

• N41 tussen Dendermonde en Aalst  doortrekken  

• N41 vanaf e17 tot aalst eindelijk doortrekken en afwerken met fiets snelweg  

• N41 zo snel mogelijk doortrekken van Dendermonde/Lebbeke  tot Aalst. En zo Lebbeke ontlasten .  

• Nadenken over groene golven, heb jaren van Lede naar Halle gereden voor werk en er waren dagen dat ik op 1 verkeerslicht na, elke keer rood licht had tot 
voorbij Ninove. Idem voor Siesegemlaan, daar sta je ook praktisch altijd voor beide lichten. Elke keer stoppen en terug vertr ekken heeft ook impact op vlotte 
doorstroming en verbruik (= milieu)    Vijfhuizen (Erpe), eventueel optie voor rond punt met veiligere opties voor de fiets, en/of werk maken van veilige 
fietsverbinding tussen Lede en Aalst. Ledebaan is levensgevaarlijk met de fiets.  

• Omlegging door wegenwerken beperken en beter op elkaar afstemmen. De werken kunnen veel vlugger opschieten als er zou doorgewerkt worden. Stoppen met 
het versmallen van de rijbaan voor auto's om die te vervangen door fietspaden die toch nauwelijks gebruikt worden. Toezicht op het gebruik van bestaande 
fietspaden, ook op zondagvoormiddag... 

• Onderhoud van de fietspaden en wegen. Zorgen ook voor minder ongevallen.  Duidelijkere signalering op fietssnelwegen.  

• Opleidingswegen zoals in Nederland voor niet plaatselijk verkeer. 

• Oplossen gevaarlijke verkeerssituaties voor fietsers en voetgangers, de kaart trekken van de leefbaarheid voor inwoners door volop in te zetten op fietsers en 
voetgangers, voetpaden aanpakken, extra autoluwe promenades, straten anders aanleggen om hardrijders te ontmoedigen of meer plaatselijk verkeer invoeren 

• overal deftige fietspaden met een afscheiding van de rijweg bv dmv hagen zoals in Nederland. Nu zijn er op veel plaatsen geen of embarmelijke fietspaden 

• Overal veilige en voldoende brede fietspaden. 

• Overal veilige fietspaden voorzien, en bij verkeerslichten automatisch groen geven aan fietsers en voetgangers (geen drukknoppen, dit is zeer frustrerend en ook 
gevaarlijk als auto's bijvoorbeeld niet zien dat fietsers wel groen hebben terwijl niemand op de knop voor de voetgangers gedrukt heeft). 

• Pannekensweg voor gemotoriseerd verkeer éénrichting maken, zodat kruisende wagens niet langer fietspad blokkeren // fietsverbinding Stijp-Boterhoek 
(Kluddepad) rechtstreeks laten aansluiten op rond punt Boterhoek 

• Parkeergelegenheid buiten de stadskern en veilige fietsverbindingen, deelfietsen, etc voorzien naar de stadskern 

• Parkeren in centrum nu zeer goedkoop tot gratis, randparkings betalend. Draai dit om! Stop wildgroei aan kunstmatige verkeers remmers. Zorg voor deftig 
werkende lichten. Vooral: promoot fietsverkeer! 
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• Plaatsen voorzien waar je de elektrische fiets veilig kan stallen, het wemelt van de parkeerplaatsen voor auto's, gewone en elektrische fietsers staan overal in de 
kou op dat vlak (veel mensen nemen bv. de auto naar het station van Denderleeuw omdat ze er hun elektrische fiets niet durven achterlaten, 's avonds naar een 
cultureel evenement gaan in Aalst: zelfde probleem). Veiligheid van zwakkere weggebruikers prioritair stellen boven vlotte verkeersdoorstroming: veilige 
oversteekplaatsen + STOP-principe invoeren aan alle verkeerslichten (dus niet als voetganger op een knopje moeten duwen om groen licht te vragen).  

• Positief stimuleren van openbaar vervoer en fietsen door goedkoper te maken, aanmoedigingspremies, etc. i.p.v. negat ief bestraffen door duurder te maken, 
belastingen, etc. Fietspaden in regio Ninove moeten dringend worden aangepakt, bv. Denderhoutembaan in Ninove.  

• Prioritair eindelijk veilige fietsinfrastructuur in dorpskernen en naar stations! 

• Probeer in zoveel mogelijk landelijke wegen het verkeer te beperken/weren (bv. Kasseiengedeelte Gotegemstraat -Erpe-Mere). Fietsers en voetgangers moeten 
daar absoluut voorrang krijgen. 

• R41 en N 41 eindelijk na 50 jaar afwerken 

• Realiseer de N41 AUB 

• Slecht ontwerp, niet onderhouden van de bestaande infrastructuur, met name voor de actieve weggebruikers is in deze regio een regelrechte plaag. En vo or het 
wegverkeer kan het zeker met heel wat minder verharde oppervlakte (cf. de vele brede betonwegen)  

• Sommige werken duren zeer (te) lang, dat kan volgens mij soms wel sneller.  

• Specifiek voor Lede zou er heel dringend een aanpak moeten komen van de steenweg die het dorp doorkruist. Vanaf de spoorovergang (Wichelsesteenweg) tot 
het kruispunt aan de Ommegang. 

• Verwijder ALLE busbanen, drempels en bloembakken. Schaf de voorrang van rechts af. Voer terug 50 km/u in de zone 30. Synchroniseer de verkeerslichten zodat 
het volgende verkeerslicht altijd groen is. Beboet de zwakke weggebruiker onverbiddelijk zelfs bij minste overtreding. Maak parkeren altijd en overal gratis.  

• Wegen die in erbarmelijke staat zijn, dringend aanpakken. Veel meer fietsstroken.  

• Werk maken van de doortrekking N41 van Lebbeke naar Aalst 

• Wij wonen in de Leistraat in Heldergem. Deze straat wordt gebruikt als shortcut. Hier MOET iets aan gedaan worden, en alvorens er een heel erg of dodelijk 
ongeval staat te gebeuren. Er zijn al enkele enquêtes gebeurd, waarbij iedereen aangaf dat er IETS moet gebeuren. Maar hier wordt niets mee gedaan! Graag 
actie!! 

• Zone 30 zo min mogelijk maken. Hierdoor ga je erna sneller rijden om de verloren tijd goed te maken.  

• zorg dat het verkeer afgeleid wordt van kruispunten waar geen lichten of een rond punt mogelijk zijn, zoals bv het kruispunt aan Overmere Kerk. 

• zorgen dat het wegdek en voetpaden optimaal onderhouden zijn dat is veel belangrijker 

• Zwaar verkeer door dorpskern weren. Alternatieven zoeken voor verkeersdrempels. Beter fietsinfrastructuur tussen dorpen en steden, vb Mere-Aalst via 
Merestraat, veiliger oversteekplaats aan N46 ter hoogte van de spoorweg. Drukte in de Bosstraat verminderen. 

 

10.4 HANDHAVING, SNELHEID EN VERKEERSREGELS 

• Allereerst bestaande regels doen repsecteren (vb niet toegelaten zwaar verkeer : controle en sanctie). Logica verkeersborden afstemmen met aangrenzende 
gemeentes Vlaams Brabant, want soms echt hilarisch tegenstrijdig. Specifiek meldpunt voor 'overlast' verkeer met analyse en opvolging door gemeente en dit 
transparant (gedeelde info voor iedereen). 

• Asociale en recidive wegpiraten gerichter opsporen en strenger straffen. 

• Beperken van de snelheid van vrachtverkeer en autoverkeer tot 30km/u in de woonomgeving  van de Callebautfabriek. Momenteel zeer onveilig : 50km/u is  veel 
te snel voor fietsers. De factor geluidsoverlagmag ook wel in vervoersenquete aan bod komen. Lagere snelheid is minder geluidsoverlast (dergelijk voorbeelden 
zijn te vinden in Duitsland in waar 30km zones ingericht worden om geluidsoverlast te beperken en de woonkwaliteit te verbete ren 

• Bestuurders die fout of zich met gevaar voor de andere weggebruiker parkeren meer boetes geven !! 

• Blokkeer autoverkeer niet maar zorg voor vlotte doorgang. Duw mensen niet op het openbaar vervoer als ze dat niet willen: een volgende Corona uitbraak of 
ander virus zorgt dan immers dat iedereen immobiel wordt. Geef mensen vrijheid en doe iets aan het gedrag van sommige ‘zwakke weggebruikers’ die zich God 
wanen op de straat. 

• Controle op het inhalen van vrachtwagens (elkaar) op de snelweg. Dit is verboden op spitsuren maar gebeurt dagelijks cont inu! Hierdoor komen er 
opstroppingen  (ongevallen) op een niet al te druk stuk bijvoorbeeld E40. Normaal kan iedereen mooi 120 rijden en ineens op de rem omdat vrachtwagens elkaar 
overgaan. Spits bedoel ik ochtend tussen 7 en 8 en avond tussen 16u en 17u (dit zijn mijn momenten op de baan waar ik dagelijks met dit probleem 
geconfronteerd word) 

• Doorrijdend zwaar vervoer verbieden zoveel mogelijk beperken (sluipverkeer) en vooral de staat van de wegen controleren en aanpassen, fluisterasfalt 
gebruiken.  

•  Duidelijke verkeersregels en borden voor speed-pedelecs! Gratis parking aan de ringweg met gratis pendelbus. Parking centrum enkel toegankelijk voor 
mindervaliden (strenge controle!) en beperkt in tijd voor bewoners. 

• een verbod op de doortocht van vrachtverkeer in de dorpskern. Indien er leveringen moeten gebeuren, dit buiten het start- ,en einduur van de scholen.  
herbekijken van het parkeerbeleid, auto's rijden zich vast tussen de alternerende parkeerplaatsen vanaf het moment dat er twtwee auto's dienen te passeren.  
controle en bestraffing bij de 'slimme' verkeerslichten geplaatst op de Wetterensteenweg, waar 90% door het rood rijdt.  

• Er moeten echt veel meer controles op alcohol en snelheid gebeuren. Waar wij wonen, vliegen ze door de straat (net niet letterlijk). Ook gebruiken ze deze als 
sluipweg op de drukke steenweg tijdens spits te vermijden, zelfs vrachtwagens! Meer controles, hogere boetes en zwaardere straffen bij herhalend gedrag.  

• Flistpaal in Bohemen met tjrajectcontrole, nu autostrade tussen Margote en recht stuk naar Schoonarde toe 

• Gekende sluipwegen aanpakken: vertragingsobstakels(bloembakken, verhogingen, ...) en snelheidsbeperking van 30 km/u in woonstraten die als sluipweg 
gebruikt worden. 

• het zwaar vervoer uit de bebouwde kom houden! onze woonstraat (bosstraat in mere) lijkt stillaan op een autostrade voor vrachtwagens en vooral tijdens de 
spitsuren. verkeersdrempels en snelheidscontroles waren misschien al een oplossing om het snelle verkeer af te remmen! 

• Hogere boetes en meer controle op het gebruik van een gsm in het verkeer.  

• knip in de vrijheidstraatt tussen het esplanade plein en de sint jozefstraat  parking in de ridderstraat verwijderen   verkeersvrijmaken van de molenstraat en 
graanmarkt  fietspad aan de Tragel waar er een missing link is in het denderpad  instaleren van snelheidscamera's om straatrace (buurt st anna laan) tegen te 
gaan, met als straf in beslag neming van auto's  vernieuwen van leirekensroute op bepaalde plekken waar er voornamelijk putten zijn  fietsostrade naar Gent (het 
dender-schelde pad is tof maar wat lang tov van de N9)  snelheidsdrempel aan begin geraardsbergestraat om snelheidsduivels die van d e E40 komen af te 
remmen  auto en parking vrij maken van het vredeplein door auto's direct naar  vlaanderenstraat te sturen   

• Laat de bussen het gewone verkeersreglement volgen, vb in onze straat: 1 richting voor zwaar verkeer, maar bussen mogen wel in 2 richtingen = niet logisch en 
zelfs gevaarlijk voor de fietsers in onze straat die al niet breed is! Waarom zouden zij wel dingen mogen die een ander niet mogen? Regels zouden voor iedereen, 
dus ook voor het openbaar vervoer, hetzelde moeten zijn. 

• Meer controle door politie. Aanpak van all onveilige en onduidelijke punten (oa aan amylum)  

• Meer controle op bestaande verkeersregels vb zone 30, éénrichtingsverkeer 

• Meer controle op sluipverkeer. Bijv. onnodige zwaar vervoer in Boterhoek in Wichelen 

• meer controle op sluipwegen door vrachtwagens, meer snelheidscontrole, meer controle parkeren...  

• Meer controle op snelheid 

• Meer controle op snelheid in bebouwde kommen  
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• Meer controle op zwaar vracht verkeer in de dorpskern. Straten in woonwijken en/of nabij de dorpskern voorzien van verkeersremmers 

• meer politie controle uitvoeren  

• Meer politiecontrole om pakkans te vergroten bij overtredingen. Zeker in het geval van fietsstraten waar nog te laks wordt omgegaan met de regels.  

• Meer ringbanen rond de steden en gemeenten om het doorgaand verkeer vlotter te laten verlopen. 

• Meer sensiliberen omtrent verkeersveiligheid  

• Meer snelheids en alcoholcontroles en controles op gewicht vooral dan bij camionettes en vrachtwagens 

• Meer snelheidsbeperkingen in woonwijken en wijken in de buurt van restaurants.... van Driegoten Hamme 

• Meer snelheidscontrole en zeker dat de fietsers vooral wielerterroristen gebruik maken van de aangelegde fietspaden 

• Meer snelheidscontroles 

• Meer snelheidscontroles met de nodige boetes. Verbod op toestellen e.a. die waarschuwen voor snelheidscontroles .  

• milieu is het grote woord, ook mobiliteit, wat doe je aan de pest-verkeerslichten die niet op elkaar zijn afgestemd op drukke verkeersaders,  wat doet men aan de 
straatracers in onze regio Berlare,   snelheidscontroles regio Berlare focussen op de grote wegen, niet in de woonkernen, er zijn een aantal racebanen naast de 
grote wegen, levensgevaarlijk, wordt niets aan gedaan, ik woon soms vlak naast circuit van Francorchamps 

• N45 tussen Haaltert en Aalst snelheidsbeperking van 70 km/uur 

• Neen zeggen tegen doorgaand vrachtverkeer en daarop controleren, infrastructuur sterk verbeteren en stoppen met de auto als een pest te zien!  

• Niet plaatselijk verkeer omleiden, maar ook controleren. zeker vrachtvervoer moet uit de dorpskernen blijven.  

• Omleidingsweg voor Uitbergen en Overmere centrum .  Weren van zwaar vervoer door deze centra en meer controle door de politie bij overtreding.  
Verkeerslichten aan de kerk in Overmere 

• Patserauto's zwaarder belasten + controle fiscaal ( niet werken wel dure auto = drugs?) 

• Plaatsen van lichten afrit E40, afrijden vanuit richting gent in erpe mere creeert files waardoor nog meer files komen op de oudenaardse steenweg .  Kruispunt 
burst met oudenaardsesteenweg, zelfde probleem, indien men van richting zonnegem komt kan maar telkens 1 auto opschuiven doordat de autos die van 
richting burst station komen steeds tot vervelens toe blijven doorrijden , zelfs door rood licht waardoor de wagens van den overkant , zonnegem dus in lange file 
blijven staan, echte schande, nooit controle daar van politie , degoutant !!   

• Rijksweg N41 in Lebbeke doortrekken naar Aalst, zwaar verkeer niet meer langs Lebbeke en Wieze/Denderbelle.  Ruimte voorzien in smalle straten voor parking 
te maken, niet meer parkeren voor eigen deur in smalle straten. Snelheidscontroles in bebouwde kom Lebbeke O.LV. straat. 

• Schaf "voorrang aan rechts" af.  Bij zware overtredingen verbeurdverklaren  van het voertuig. Veel meer controles op snelheid en alcohol. Maak meer 
ongevaarlijke fietspaden, en diegenen die er zijn veel beter onderhouden. 

• Schoolomgeving beter verkeersvrij maken gedurende een half uur s morgens en s avonds. Elke dag politiecontrole IN BURGER.  

• Sluikverkeer moet aangepakt worden: woon zelf in straat waar ongelofelijk veel zwaar transportverkeer doordenderde (Smetledestraat Serskamp) 

• Sluikweg Bergekouter tussen Affligemdreef en Zwembadlaan enkele richting 

• Sluipverkeer, overlast lawaai en snelheid controleren en beboeten.  Recidieven STRENG bestraffen.  mvg.  

• Sluipwegen door natuurgebied onmogelijk maken  

• Snelheid beperken en meer flitscamera's hangen voor de wegpiraten. 

• Snelheid meer controle flitsen in de bebouwde kom bloembakken plassen s"nachts controle dan meer rust haaltert  

• Snelheid op gewestwegen zonder middenberm beperken tot 50km/u 

• Snelheidsbeperking meer nuanceren. Voorbeelden: 30 km per uur aan scholen tijdens schooldagen, in de dorpskern tussen 8 en 18 uur. Terug 60 of 70 buiten de 
bebouwde kom. Nu overal 50 is belachelijk en niet te volgen.  

• snelheidscontrole vooral in uitbergen! En meer openbaar vervoer in uitbergen! 

• Strengere controle over racende en gevaarlijk rijdende jongeren binnen de bebouwde kom 

• Toezien op de gereden snelheid: ipv telkens de snelheid te verlagen zou er meer toezicht op de max. snelheid moeten zijn.    Begrijfswagens kunnen 
milieuvriendelijker zijn. In plaats van zeer vervuilende dieselwagens, waarom geen electrische, cng, hybride wagens promoten of voordelen op het wegennet 
geven?     

• Veel meer en consequente controles, alsook het uitbreiden van zone 30 in de dorpskern, (her)aanleg fietspaden, verkeersdrempels en snelheidsbeperkende 
maatregelen.  

• veel meer flitsen 

• Veel meer gerichte politiecontrole. 

• VERBOD OP OPGEDREVEN MOTOREN ALS AUTOS EN BROMFIETSEN 

• Verkeer meet idiot proff maken. Het is nl onvoorstelbaar hoeveel personen het verkeer niet (lijken) te snappen. Dit gecombineerd met een portie egoïsme leidt 
vaak tot gevaarlijke situaties. Zwakke weggebruikers afscheiden van gemotoriseerd verkeer.  

• Verkeersongeval en verkeersregels en verkeersdrempel  en niet hard rijden voor de bouwde kom voor schoolkinderen  voor zich ter rijden hier mag je maar  20 a 
30 km  rijden laat eens aan de burgemeester  weten dat Jelle  Haentjens  van Zele  heeft gedaan voor Aalst regio 

• Verkeersproblemen worden ook een stuk veroorzaakt door het plaatsen van verkeerslichten bv op en afrittencomplex Erpe-mere die onlogisch werken en zelfs 
volledig fout werken. Een degelijk fietsexamen met nieuwe elementen zoals verschil fietspad/ suggestiestrook zou ervoor zorgen dat fieters ook de regels beter 
kennen bv omtrent voorrang bij doorlopend fietspad of niet. Een opfrissingscursus voor alle bestuurders van de wegcode om de 5 jaar zou verplicht moeten 
worden 

• Vermijd sluipwegen! Door max snelheid 30 in te voeren, door verkeersdrempels, enkel toegankelijk te maken voor plaatselijk verkeer, éénrichtingsverkeer...... 
Bewoners worden geterroriseerd door sluipverkeer op wegen die niet geschikt zijn en niet veilig genoeg zijn voor dergelijke drukte, een voorbeeld is Boterhoek in 
Wichelen!!! 

• Voer meer VEILIGE speelstraten in! Wij wonen in een speelstraat die gebruikt wordt als shortcut en waar er overdreven snel wordt gereden. Onverantwoord!  

• Vrachtwagens +3,5ton zoveel mogelijk uit de bebouwde kom houden. Of deze   dan een snelheidsbeperking opleggen van 30km/u 

• vrachtwagens in de bebouwde kom beperken in snelheid.   

• Vrachtwagens op snelwegen rijden enkel op de rechter rijstrook 

• Vrachtwagens verbieden in dorpskern en hierop toezien. Word nu gewoon genegeerd door de chaufeurs. Is toch geen Enkel control e op.  Enkel plaatselijk 
verkeer toestaan. En controleren door slimme camera's bijvoorbeeld. Sluipverkeer tegen gaan. 

• wagenconstructeurs verplicht maken om snelheidsbegrenzers te voorzien in elke nieuwe wagen om de snelheid aan te passen aan de weginfrastructuur om zo 
het moordend verkeer aan banden te leggen 

• Wel wat verkeersveiligheid betreft centrum Ninove.  Er is geen controle wat betreft snelheid: hier in Ninove centrum is dit 30 km/u, maar dit wordt bij mijn 
weten niet gecontroleerd.  Dus aub controles op snelheid en/of bijhorende geluidsoverlast.  Waarom een zone 30 in het leven roepen als er geen controle is ?  

• Wij wonen op de  verbindingsweg van Aalst naar het centrum van Overmere. Dit is een zeer drukke baan. Dit leidt vaak tot lange files aan Overmere kerk. Het is 
vaak lang aanschuiven vooraleer kan afgeslagen worden richting Gent.  Graag verkeerslichten + controle op vervoer +3.5 ton. Deze regel wordt met de glimlach 
overtreden. 

• ze maken straten met een snelheidsbeperking van 70km naar 50 km per uur, maar doe dan ook meer flitscontrole, want onze straat blijft een autostrade. zowel 
overdag als 's nachts. 

• Zorg dat elke regel 'redelijk' is en dan zal die vlotter nageleefd worden. Zomaar overal 30 in een kern? Neen. Wel bij begin en einde school, in straten met veel 
winkels, in smalle straten, in de zomer in straten met veel kinderen. Overal 50? Neen. Alleen als daar nood aan is om wille van bebouwing. De rest standaard op 
70? Neen. Waarom geen 90 of 120 zoals vroeger, tenzij ongevallen gebeurden bij die snelheden en zonder andere aanleiding (alcohol, racen, slapen, drugs, 
zelfmoord, ...) 
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• Zorg voor snelheidsbeperkers en effectieve controles op het vrachtverkeer. Meer parkeerplaatsen creëren op centralere plaatsen in de plaats van op straat 
 

10.5 GEDRAGSSTURING EN SENSIBILISEREN 

• - Meer eenrichtingsstraten opdat er meer ruimte voor fietsers ontstaat  - Tonnagebeperking in bebouwde kom maximaliseren 

• - Parking keizershallen duurder maken als je de auto’s uit de stad wilt bannen.    

• - Uitbreiden verkeersvrije binnenstad.  - Bij heraanleg weg fiets/voetg. evenwaardig zien aan auto  - Geen parkings in de stadskern  - Geen wegen die rechtstreeks 
van snelweg de stad ingaan (bv. geraardbergsesteenweg)  - Minder parkeerplaatsen in smalle straten  - Buurtparkings 

• - verbieden om bedrijfswagens te gebruiken voor privé  - beter openbaar vervoer! Mensen laten de auto links liggen pas als ze op openbaar vervoer kunnen 
rekenen en het comfortabel is.  

• 30 per uur in bebouwde kom  

• Aalst en mobiliteit zal altijd een probleem blijven 

• Af en toe autoloze zaterdagen organiseren. 

• Afschaffen bedrijfsauto's en in de plaats telewerken en/of online vergaderen aanmoedigen en aantrekkelijk maken voor werkgevers én werknemers en/of 
gebruik fiets voor woon-werkverkeer aanmoedigen: verplaatsing del van arbeidstijd! Grotere belasting voor 2de auto in 1 zelfde gezin. Aanmoedigingspremies 
om dichterbij werk te gaan wonen. Vrachtverkeer  en sluipverkeer in bebouwde kom verbieden en politioneel controleren  

• Afschaffing van de salariswagens en tankkaarten. Geef een budget waarmee men zelf uitmaakt welk voertuig men aanschaft en stimuleer de minst vervuilende. 
Schaf de gemeentelijke opcentiemen af op de eerste wagen in een gezin  (basisbehoefte) en verdubbel de belasting vanaf de tweede wagen in een gezin. 

• Bedrijfswagens voor personenvervoer verbieden. Dan zullen meer gezinnen het met 1 wagen doen, en zal er misschien meer in eigen regio gewerkt worden.  
Verkeerslessen in het secundair onderwijs! 

• Bedrijfswagens zwaarder belasten. 

• Bedrijven enkel toelaten op industriezones vlak aan op en afritten , vrachtwagens  s nachts laten leveren, het openbaar vervoer beter uitbouwen, meer 
mogelijkheden ook in landelijke gebieden,, parkingsbuiten de stadskernen  

• Belonen en straffen werkt jammer genoeg soms beter dan "gezond verstand', misschien een idee om wedstrijden en/of boetes te geven?   Succes in elk geval! En 
samenwerken met andere gemeente rondom! :)  

• Betonstop nu al invoeren, geen nieuwe appartementen. 

• Bouw het aantal bedrijfswagens af 

• centrum verkeersarm - lage emissie zone 

• De 'haastige' mentaliteit van de autobestuurders moet wijzigen naar een mentaliteit met respect voor fietsers en wandelaars. Campagne, met undercover 
politiecontroles. 

• De bovenverdiepingen van winkels meer bewoonbaar maken zodat meer mensen in de stad kunnen wonen.  De binnenstad of centrum van dorp verkeersvrij 
maken met ruime parkings aan de rand van de stad + aanleggen van binnenwegen zodat voetgangers en fietsers vlotter kunnen ver plaatsen. 

• De meeste verplaatsingen in deze regio zijn relatief kort. De fiets kan voor veel van die verplaatsingen een volwaardig alternatief zijn. Maar: zelfs wanneer er  al 
kwaliteitsvolle infrastructuur is, blijft de auto voor velen (die hun gedrag toeschrijven aan het ontbreken van die infrastructuur) de eerste keuze. Wat is het 
excuus dan nog? Mensen moeten meer bewust gemaakt worden van hun aandeel en verantwoordelijkheid in de problematiek. Het is niet altijd de lokale 
overheid of de anderen die verantwoordelijk zijn. Een masterplan fietsinfrastructuur mét een duidelijk en bindend uitvoeringsprogramma is noodzakelijk. Dat 
verhoogt de druk op beleidsverantwoordelijken omdat het 'resultaat' zichtbaar wordt. Van inspanningsverbintenis naar resultaatsverbintenis! 

• Door jullie vraagstelling te wijzigen, volgens deze gestelde vragen worden de mensen in te veel één bepaalde richting geduwd   en een wel bepaald beleid 
opgedrongen.  De mensen opzadelen met een schuldgevoel, het geld uit hun zakken schudden en beperken in hun vrijheid.  Door het verkoop van nieuwe auto's 
te verplichten maar het gebruik te ontmoedigen dmv belastingen, dure brandstoffen, parkeren en wat gaan ze nog allemaal uitvinden?   

• Essentie is voor mij : 1) veilig fietsen in de binnenstad (er zijn ook veel schoolgaande kinderen), dus meer fietspaden 2) zwaar vervoer +busverkeer scheiden van 
fietsverkeer en 3) openbaar vervoer moet niet afgestemd worden op wie kiest om afgelegen te gaan wonen (ruimtelijke ordening heeft invloed op mobiliteit !) 

• Hogere brandstofprijzen kunnen het gebruik van wagens reduceren. Als de overheid echt de kaart van elektrische wagens wil trekken zou men dit beter moeten 
promoten (fiscale bonus of aftrekbaar.. ).  

• Meer werkgelegenheid in onze regio, zoals het vroeger was...hoe meer bedrijven zich hier vestigen, hoe minder de mensen hun auto moeten gebruiken om naar 
hun job te gaan.  Thuiswerk meer aanmoedigen, hoe meer men thuis werkt, hoe minder auto's op de weg.  Goederentransport, mind er over de weg en meer via 
de spoorlijnen en de Dender eens uitbaggeren, zodat men deze waterweg ook kan gebruiken voor wat hij diende in het verleden.  

• mensen die met de fiets/ trein gaan nog meer vergoeden of tickets goedkoper maken.   

•  Openbaar vervoer goedkoper maken.  

• randparkings aanleggen, centrumparkings duurder maken, straatparkeren betalend en daar waar al betalend nog duurder maken, incentives geven aan wie zich 
op duurzame manier verplaatst, politiekers goede voorbeeld laten geven, parkeerplaatsen opofferen om meer ruimte te maken voor fietsers, circulatie 
herbedenken zodat er meer ruimte is voor fietsers en knips ingericht worden daar waar je doorgaand verkeer wil ontraden.  

• Tonnagebeperking tijdens de start-en einduren van de scholen, afgescheiden fietspaden, oversteekplaatsen voor fietsers met verkeerslichten, meer verkeersvrije 
straten, meer schoolstraten, ... Uiteraard zal er veel tegenkanting komen maar er is een mentaliteitswijziging nodig en dat zal moeten geforceerd worden, 
verkeersveiligheid primeert op economische belangen. 

• vooral inzetten op modal shift, en de mens uit de auto houden, door stads- en gemeentekernen autoluw te maken, fietsstraten of snelheidsbeperking  Goede 
randparkings voorzien  Wanneer enkel nog de mensen die auto door werk of fysiek probleem echt nodig hebben in kernen komen zou het voor iedereen een pak 
vlotter gaan 

• Worden duurzame modi voldoende gepromoot ( testvloot, leasing via wergever, fietsinfra, douches,...) id bedrijvenzones in Hamme en Dendermonde voor het 
personeel dat daar werkt? Daar is zeker nog winst te halen.  

 

10.6 VRACHT- EN LANDBOUWVERKEER 

• De laatste jaren is het (vracht)-verkeer enorm gestegen in het centrum van Lede. Centrum beperken tot 3,5 ton. 

• Er is dagelijks verkeersoverlast op de Dendermondsesteenweg door vrachtverkeer dat niet onder de konker kan en moet draaien. Dit verkeer zou beter geweerd 
worden buiten de ring. 

• Geen doorgaand auto- en vrachtverkeer in bebouwde kom 

• Geen doortrekking van de N41 t’s Lebbeke en Aalst. Immers bij realisatie is deze verbinding een alternatieve rechtstreekse weg tussen Antwerpen - Aalst - Gent 
en/of Brussel. Dat trekt nog meer auto en vracht aan.  

• Geen nieuwe bouwprojecten waar de verkeersaders nu frequent vast zitten (heel dendermonde is al een ramp rn ze blijven maar bouwen) 

• Geen vrachtverkeer in de omgeving van scholen 

• Geen vrachtwagens meer (enkel vrachtwagens via banen vanaf 70 km/u) 
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• Heraanleg provinciewegen moet ook kunnen bepaald worden op gemeentelijke niveau (bv. Hoogstraat Wichelen)  Bij werken in de regio niet steeds zelfde 
omleiding laten volgen => meer vrachtwagens in bebouwde kom (zie ook Hoogstraat Wichelen)   

• Ik woon in Smetlede in de schildekensstraat in de bebouwde kom. Elke dag raast hier zeer zwaar vrachtverkeer door onze straten en onze gemeente Lede doet er 
niets aan. Zelfs niet na petities...niets. Hopelijk kunnen jullie iets doen!!!  

• In heel de enquête worden vracht en personenwagens over dezelfde kam geschoren. Terwijl net het vrachtverkeer de grote veroorzaker is van files en 
opstoppingen. De meeste mensen gebruiken hun auto om te gaan werken niet voor plezier . Vrachtverkeer kan geweerd worden uit de dorpskernen door 
parkings aan de rand aan te leggen en via bestelwagens verder ter plaatse te laten bezorgen .  

• In Overmere op de steenweg die door de dorpskern loopt zijn er dagelijks gevaarlijke situaties, veel geluids- en trillingsoverlast ( huizen staan vaak tegen de 
straat. Ik zou het schitterend vinden mocht er ernsig nagedacht worden over een omleidingsweg zodat het vele en ook zwaar verkeer niet meer door het 
woongebied moet rijden. De laatste jaren is het verkeer flink toegenomen ( meerdere wagens per gezin is de standaard geworden alsook veel meer 
vrachtverkeer) waardoor de situatie hier onleefbaar wordt.  

• Indien mogelijk thuiswerk promoten. Opheffen km heffing vrachtwagen OBU systeem. Hierdoor kiezen chauffeurs meer de kleinere alternatieve wegen om 
kosten te vermijden. Vrachtverkeer door de dorpen met gevolg 

• Leirekensroute verlichten en ijsvrij houden in de winter. (Goed initiatief van tunnel)    Veiliger verkeer: weer (vracht-)auto’s uit dorpskernen.  

• Meer plaatselijk verkeer zones maken van straten die gebruikt worden als sluipwegen.  Vrachtwagens meer 's nachts laten rijde n tussen de havens en depots, 
overdag enkel toelaten tussen de depots en winkels  

• Meer verkeerslichten of ronde punten op moeilijke kruispunten, bijvoorbeeld in Overmere aan de kerk. Stilstaande auto's en vrachtwagens zorgen voor meer 
vervuiling en geluidsoverlast 

• Meer vrachtvervoer op de Dender 

• Minder vrachtwagens in de stadskern aub 

• Verbod op zwaar verkeer aan scholen (Zij gebruiken deze secundaire wegen vaak als sluipweg met levensgevaarlijke situaties tot gevolg)   

• Verbod vrachtverkeer door dorpskern (Berlare). Te smalle dorpsstraat en levensgevaarlijk voor fietsers en voetgangers door vrachtverkeer. Daarnaast regelmatig 
verkeersopstoppingen door vrachtverkeer in de beide richtingen.  

• Vooral vrachtwagens verbieden in buurten van scholen van 7 tot 8u30 en van 15u tot 17u 

• voordelen bedrijfsauto's werknemers verminderen 

• Vracht- en bedrijfswagens horen niet geparkeerd te worden op de openbare weg. Al zeker geen -lege- aanhangwagens! 

• vrachtvervoer niet in de dorpskern maar op de steenwegen.   

• Zwaar vervoer verbieden om kleine sluipwegen te nemen 

• Zware tractoren ( loon en grondwerkers ) weren uit de dorpskernen .  

10.7 PARKEREN 

• Bewonerskaart 2 de wagen duurder. Meer bewonersparkeerplaatsen.  randparking(en) bvb de nieuwe stationsparking  en gratis busje  en deelfietsen van 
randparking naar centrum  

• De auto is en blijft makkelijk. En gaan ze parkeren duurder maken, ga ik naar bv het shoppingcenter waar ik wel gratis kan parkeren. Jammer voor de winkels in 
het centrum dan.  

• Geen nieuwe woningen of renovaties meer zonder parking/garage meer 

• Gratis  parkeren  in  binnenstad    tot  30  min 

• Gratis parking voorzien rond het OLV ziekenhuis voor de personeelsleden van de aanliggende school.  

• Het betalend parkeren wat goedkoper maken , vooral in Aalst is het zeer duur .  Daarom blijf ik er liever weg.  

• Mensen die nog met de auto kunnen rijden meer mogelijkheden geven om over te parkeren of meer plaatsen crëeren voor invalide mensen. Wij kiezen er zelf 
niet voor maar zijn wel de dupe. 

• Parkeerplaatsen in de straten maken met eventueel een bewoners kaart  

• Parkeren buiten de stad & shuttlebus organiseren naar het centrum ?  

• Parkeren op straat beperken 

• Stationsparking gratis aanbieden zodat niet iedereen in de straat komt parkeren waardoor andere auto's op het voetpad moeten rijden als er een tegenligger 
komt en deze op geen enkele plaats kan invoegen. 

• tip voor Ninia (Ninove): nu worden automobilisten beloond met een gratis uur parking. Als ik als fietser inkopen doe, krijg ik niets. Een korting op mijn rekening 
ter waarde van de parkingvoucher zou mooi en logisch zijn. 

• veel minder parkeerplaats'en voor auto's in smalle straten in het centrum    -  veilige voet- en fietspaden in het centrum 

• Verkeerslichten beter op elkaar afstemmen om verkeer vlotter te laten verlopen. Snelheden op wegen niet nodeloos verlagen, op veel wegen kan veilig sneller 
gereden worden. Meer parkeerplaatsen in steden, zodat je niet nodeloos moet rondrijden om parking te zoeken.  

• Verkeersproblemen worden ook veroorzaakt door wildparken. De aanpak hiervan is geen prioriteit. Dit moet veranderen. Maak van elke woonzone een woonerf 
waarbij politie actief optreedt bij parkeren buiten de afgebakende zones. Wanneer parkeerstroken zijn afgetekend, heeft dit ook een reden inzake vlot verkeer! 

• Verminder het parkeren en parkeerplaatsen op de openbare weg zodat deze ruimte terug kan dienen voor veilige verplaatsingen met fiets of wagen. 

• Wildparkeren zorgt voor veel hinder en wordt nauwelijks aangepakt.   Zorg voor goed onderhouden voet- en fietspaden zodat rolstoelen er ook veilig kunnen 
rijden. 

• Winkelen stad, je betaalt je blauw aan parkeergeld. Geld brengt op, of beter de politici hun zakken moeten gevuld worden. Ze verdienen nog niet genoeg 

 
 

10.8 DEELMOBILITEIT 

 

• Deelfietsen in Ninove aub 

• Waarom zijn er geen blue-bike fietsen voorhanden in Denderleeuw?  belangrijk voor reizigers om zich naar andere gemeenten te verplaatsen.  verbindingen naar 
andere gemeenten zijn ontoereikbaar. 

• Meer deelauto's in landelijke gebieden 
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10.9 VARIA 

• 1. zoeken naar een realistischer gebiedsomschrijving dan deze waarin gemeenten qua mobiliteit niets met elkaar te maken hebben.  2. gans dit opzet niet 
gebruiken als een camouflage voor besparingen 

• begin met regionaal circulatieplan adhv meting diverse verkeersflows; veilige fietsparkings thv stations; parkings aan rand stad - ->pendelbus; een +3,5 t 
doorgaand en max 30 km/u in woonkernen (controle adhv digitale flitspalen); uniformiteit regelgeving-aanpak 

• De landelijke gemeentes worden stiefmoederlijk behandelt. 

• De vragen zijn eigenlijk altijd suggestief op het ba nen van de auto en stimuleren van de fiets.   Dus maw men kan niet écht zijn mening geven door de 
beperkende antwoorden.    

• Dichte woonkernen max 30 km per uur 

• Door de lintbebouwing is het inderdaad moeilijk om veel aanpassingen door te voeren 

• door veel autoluwe zones worden we echt heel sterk beperkt omwille van een gezinslid met beperkingen... vaak tot gevolg dat we ons gewoon helemaal niet 
meer verplaatsen... te omslachtig, te tijdrovend, met gevolg... fysiek te pijnlijk en dus... gewoon thuis blijven...  

• Doorgaand verkeer door dorpskernen sterk vertragen of verbieden. Dit is zéér nefast voor de leefbaarheid binnen een dorpskern 

• doorgaand verkeer uit woonwijken en centrum halen dmv knippen of degelijk uitgewerkt circulatieplan. Ring rond Aalst vlotter maken dmv beperken afslag 
mogelijkheden dit in functie van circulatieplan, extra rijstroken desnoods opofferen van parkeerplaatsen en kruispunten vervangen door rotondes 

• Een nog meer globale aanpak is wenselijk want alles, iedere plek is met elkaar verbonden.  

• Enquete is gericht aan fietsers en openbare vervoer gebruikers, niet voor mensen die enkel de auto gebruiken.  

• Er moet met de bedrijven een stevig plan uitgewerkt worden voor 'verplicht' gedeeltelijk thuiswerk waar mogelijk. De corona crisis heeft bewezen dat dit goed 
mogelijk is met als gevolg veel minder files!  

• Er voor zorgen dat de Lijn meer rechtstreekse trajecten heeft Vb. Van Lede naar Aalst zo kort mogelijk zonder eerst de helft van Vlaanderen te doorkruisen. 

• Fout geparkeerde wagens maken het verkeer in de stad zeer onveilig.  

• Herziening van het totale verkeersplan door onafhankelijk experten 

• Het carpoolen (financieel) stimuleren als er toch moet gereden worden met de wagen. In de meeste wagens zit maar 1 persoon, dit is absurd !  

• Het is een meta idee: zorg voor de mogelijkheid om te stemmen met punten (scorevoting) ipv te kiezen tussen alternatieven: di t zorgt  voor promotie van 
compromis ideëen: ideeen waar de meeste mensen wel iets voor voelen krijgen van de meeste mensen een goede of matige score en hebben zo meer kans om 
te winnen dan als iedereen enkel kiest voor zijn beste keuze. 

• Het sluipverkeer in woonwijken tegengaan door slagbomen of iets dergelijks.  

• Het verkeer richting Aalst vanuit Gent verloop niet vlotter via N9, na tunnelwerken. Steeds file aan de baanwinkels tussen vi jfhuizen en tunnel 

• Het weren v/h zwaar en doorgaand verkeer in de dorpskernen. Het niet uitvoeren van de op het gewestplan voorziene wegen rond de kernen heeft een zeer 
nadelige invloed op de dorpskernen. De leefbaarheid en de veiligheid lijdt daar sterk onder. Opnieuw een voorbeeld van een slechte politieke beslissing en een 
blijk van het gemis aan een lange termijnvisie. Een gemiste kans. Zie maar de dorpskernen van Schellebelle en Wichelen moeten heraangelegd worden omdat het 
vele en zware verkeer de straatklinkers (die de kernen een landelijk en rustiek karakter moesten geven) compleet kapot rijden. Daar de leefbaarheid op die 
manier in de kernen verloren gaat, wordt er meer en meer in de nog schaarse open ruimte gebouwd. Maar ja politici zullen nooi t durven een goede maar 
ingrijpende beslissing te nemen waardoor er generaties lang met miskleunen opgezadeld zitten.  

• Hogere frequentie De Lijn op de as St-Niklaas-Hamme-Aalst. Proberen vermijden dat lijnen door kleine straten moeten rijden. Vernieuwen/moderniseren bussen. 
Scheiden van scholieren en werkende mensen. 

• Ik kom zo goed als nooit in Aalst, dus geen idee wat daar beter kan. 

• Ik neem aanstot aan de vraagstelling die zeer sturend is, alle vragen gaan richting autos beperken, maar er is geen goed alternatief, en daarenboven stken jullieje 
weg achter de uitvlucht milieu, koeien, fabrieken en veeteelt zijn veel schadelijker dan auto's of vrachtwagens; ùaar daar zwijgen jullie over. en de antwoorden 
op multiple choice zijn zeer eenvormig en sturend. ik vind dit een zeer slechte enquete! en heb het tot het einde gedaan om jullie dat te laten weten, je mag altijd 
contact opnemen als je wil en als je durft, want zo een kortzichtige vragen aan het domme kiesvee stellen om dan op je eigen borst te kloppen, van wij doen 
bevragingen en luisteren naar de bevoling, is erg en triestig en mss wel wat er mis is met de maatschappij, 'bepampering' 

• Ik vind dat kleine optimalisaties sneller mogelijk moeten worden. Dit gebeurt gewoon niet. Meer verkeersdeskundigen die sneller op de bal kunnen spelen zoude. 
Diverse problemen oplossen. Dit lijdt tot frustratie van velen.  

• In de bevraging vind ik weinig of niets terug dat de problemen in onze gemeente zal oplossen. Er zal per gemeente moeten gekeken worden hoe de specifieke 
problemen moeten worden opgelost. Eenheidsworst zal niet werken. 

• industrie behoord niet meer in stads kernnen  

• Jammer dat het bestaande mobiliteitsplan waar zoveel mensen aan gewerkt hebben en zoveel geld gekost heeft aan studie bureaus maar niet van de grond 
komt. Aalst ontbreekt een gemeentebestuur met ballen die radicale maatregelen durft te nemen. Zolang ons gemeentebestuur zelf niet uit hun auto komt zal het 
nooit goedkomen 

• Laat de vrije markt dat bepalen, ipv te reguleren. Zo maakt ieder voor hun situatie de best passende keuze. Doe iets aan het probleem van overbevolking.  Belast 
dat! 

• Laat Uber doen 

• Leg geen KMO zones aan zoals bv. KMO zone Heiplas Lede in woongebied die voor verkeersoverlast zorgen. 

• Lichten op elkaar afstemmen  2e vaksrijders vaker aanpakken  

• Luisteren en overleggen met de verkeersplatforms, fietsersbond, sociale bewegingen 

• Maak eindelijk werk van de doortrekking van de N41, maar dan op Dendermonds grondgebied 

• Meer éénrichtingsstraten in de mate van het mogelijk.  En meer verkeersvrije winkelstraten.   

• meer transparantie over komende verkeerswerken in uw eigen buurt 

• Motorijden aanmoedigen. Deze verminderen files. 

• Niet enkel Vervoerregio Aalst --> topic bedrijfswagens duchtig onder de loep nemen --> is Federale bevoegdheid -->minder fiscaal stimuleren aanbieden 
bedrijfswagens in loonpakket  

• Niet particuliere autobezitter lastigvallen met switch naar milieuvriendelijke wagens, maar waar de meeste winst valt te behale. Enkel nog elektrische 
bedrijfwagens, deze auto's waren oorspronkelijk voor de job bedoeld, niet om privé verplaatsingen.  

• Nog een beetje utopie: zelfrijdende kleine elektrische taxi's die vlot beschikbaar zijn aan een moderate prijs, zo zullen minder mensen dronken rijden en veilig 
thuisraken. Verder ook nog een systeem zoals in Gent: hop on/off elektrische busjes die binnen de ring rijden en vertrekken en aankomen aan een parking aan de 
rand om mensen snel en comfortabel te laten winkelen en even snel de stad weer te kunnen verlaten. Deze busjes hebben toegang tot de verkeersvrije zones. 

• Noordstraat te hamme 1 richtingstraat van maken..zeer dringend en zone 30 in binne  stad Hamme 

• Pakjesdiensten duurder maken kan minder wagens in stad en omgeving betekenen. 

• Periodiek thuis- of telewerk  -  periodiek on line vergaderen . 

• Rekening houden met de mensen die hun wagen écht nodig hebben en niét kunnen rekenen op openbaar vervoer wegens slechte/geen verbinding en kleine 
kinderen moeten meevoeren!  

• Retondes aan het op- afrittencomplex in erpe-mere i.p.v. verkeerslichten die slecht werken! 
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• rmiddelen financieel aantrekkelijker. De hoge kostprijs blijft mensen afschrikken. Alles wordt duurder! Jammer dat er enkel wordt nagedacht over extra 
belastingen, extra financiële belasting. Je treft hiermee telkens weer de doelgroep die het nu al moeilijk heeft om rond te komen en die groep wordt zienderogen 
steeds groter. Stop met nieuwe woonwijken neer te planten maar investeer in renovatie van bestaande onbewoonde panden. Zorgt tevens ook voor een betere 
integratie en spreidt lokaal ook de verkeersdruk.  

• ruimtelijke ordening is alles: men moet de kernen, waar al openbaar vervoer is, leefbaar houden. Ze niet volzetten met appartementen maar oude/vervallen 
huizen vervangen door mooie woonprojecten met aandacht voor groen. Als huizen gesloopt worden, kijken of de nieuwbouw niet achteruit kan gebouwd 
worden om straat breder te maken met fietspad en trottoir (en liefst nog wat afscherming) Het platteland is voor de koeien: stop met hangars te laten 
ombouwen tot woonhuis bv.  

• schaf de salariswagen af - biedt de jongeren een elektrische wagen aan ipv een opgefokte wagen die ze niet kunnen besturen 

• Schaf overal de voorrang van rechts af 

• Schoolstraten autovrij maken en deze ook afsluiten met bv nadar hekken op de breng- en afhaalmomenten. vb De Ring te Hamme. Zeer druk, onveilig in de 
ochtend, smalle straat.. 

• Slechte ruimtelijke ordening = hoofdoorzaak. Pak dus lintbebouwing aan. Verder prioriteit voor gescheiden verkeer (fietspaden).  

• stilstaande wagens die hun motor laten draaien moeten een gas boete krijgen !!!!! 

• Stimuleren van het project TELRAAM bij de gemeentelijke overheden 

• Tal van zogenaamde mobiliteits-problemen zijn volgens mij op micro-schaal aan te passen. Ik merk veelal verkeerskundige ontwerp-fouten. Nogal dikwijls wordt 
er te veel naar mobiliteitsplannen gekeken, terwijl veel oplossingen kunnen worden gevonden in deskundige ontwerpen. Het volstaat hiervoor naar Nederland te 
kijken.  

• te halen.  

• Telewerk als norm houden voor wie dit kan 

• Uitgezonderd lokaal verkeer : GEEN doorgaand meer dan 3,5 ton in de woonkernen van Schellebelle en Wichelen (cfr de oekaze van Berlare in Uitbergen) 

• uw vragen en antwoorden laten geen ruimte om een mening te geven die anders is dan de uwe.   ik wil en moet met mijn wagen en wil daar niet meer voor 
betalen, we betalen al genoeg.   

• Veel minder verkeer toelaten binnen de ring. Bvb zeshoek 

• Verkeerslichten op elkaar afstemmen (groene golf).  

• Vermindering van bedrijfswagens! 

• Vervoer van kinderen naar scholen aanpakken.  

• volledig nazicht van ALLE verkeersborden om na te gaan of ze elkaar niet tegenspreken OF overbodig geworden zijn. verwarring vermijden. burger initiatief va 
senioren die gevaarlijke verkeerspunten documenteren en de instanties hiervan op de hoogte brengen en opvolgen of er iets mee gebeurd. 

• Voor Ninove; verkeersvrije centrum en slimmere aanpak nodig voor het oplossen van de files in en om het centrum. Goed veiligheidsplan is nodig 

• Werk ook samen met de naburige regio's en stem plannen op die op elkaar aansluiten. 

• Werkt u bij de klanten ipv de firma, de klantenlijst krijgt u thuis ipv eerst naar firma te rijden. Afvalophaling in de nacht  of vroege uren ipv in de spits. Fietsers 
rijden altijd naast voetpad en geparkeerde auto aan straatkant, veilige bumper en fietser niet direct in contact rijdend verkeer. Gsm werkt niet (slot) in rijdend 
voertuig!!    

• Woonkernen in deelgemeenten enkel behouden voor plaatselijk verkeer, niet door straten af te sluiten, maar door gebruik te maken van slimme camera's, AI en 
andere nieuwe technologieën  

• Zorgen dat je veiliger en bijna even snel met de fiets dan met de auto ergens geraakt  
 
 


