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1 SITUERING BINNEN DE PARTICIPATIE-INITIATIEVEN 

De vervoerregio Vlaamse Ardennen bestaat uit een samenwerking van de gemeenten Brakel, 
Geraardsbergen, Herzele, Horebeke, Kluisbergen, Kruisem, Lierde, Maarkedal, Oosterzele, Oudenaarde, 
Ronse, Sint-Lievens-Houtem, Wortegem-Petegem, Zottegem en Zwalm 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 breder regionaal 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, met jongeren en met betrokkenen bij 

woonwerk verkeer. 
− Overleg met Waalse betrokkenen.  
− Een mini documentaire, te bekijken op https://www.vlaanderen.be/vervoerregios/vervoerregio-

vlaamse-ardennen  
− Een online bevraging van 5000 willekeurig geselecteerde burgers. 
− Overleg met stakeholders over het openbaar vervoerplan. 
− Overleg met stakeholders over de thema’s ruimte en mobiliteit, fiets, parkeren en 

toegankelijkheid, wagen en vrachtvervoer, 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 neemt 
de ideeën en bemerkingen vanuit de burgerbevraging in overweging.  

  

https://www.vlaanderen.be/vervoerregios/vervoerregio-vlaamse-ardennen
https://www.vlaanderen.be/vervoerregios/vervoerregio-vlaamse-ardennen
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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 en 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 
een zo duidelijk mogelijk beeld te kunnen scheppen. 

• Regionale ideeën: waar de voorgaande 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 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 populatie van 5.000 respondenten bevraagd, met als streefdoel een antwoordpercentage 
van 10%. Een aselecte groep burgers werd per gemeente aangeschreven, in verhouding tot de totale 
bevolkingsgrootte van de gemeente. De geselecteerde burgers kregen een brief met een uitnodiging om 
de mini-documentaire te bekijken en de questionnaire in te vullen. De bevraging is opgemaakt in de 
webapplicatie SurveyMonkey. 
 
De responsgraad ligt lager dan verwacht. Enkel Kruisem bereikt een responsgraad boven de 10%. Zeer 
laag is de respons in Geraardsbergen. In andere regio’s werd de doelstelling stelselmatig wel gehaald of 
overschreden, en de antwoorden lagen er duidelijk in dezelfde richting als in de Vlaamse Ardennen. 
Daarom gaan we er van uit dat we ook met een lagere respons een representatief beeld hebben kunnen 
capteren. 
 



   

www.departement-mov.vlaanderen.be 

 
 

    respons   aangeschreven respons percentage 

9500 Geraardsbergen, Goeferdinge, Moerbeke, Nederboelare, 
Onkerzele, Ophasselt, Overboelare, Viane, Zarlardinge 

18 

Geraardsbergen 917 24 3 % 
9506 Grimminge, Idegem, Nieuwenhove, Schendelbeke, 

Smeerebbe-Vloerzegem, Waarbeke, Zandbergen 
6 

9520 Sint-Lievens-Houtem, Bavegem, Vlierzele, Zonnegem 12 Sint-Lievens-Houtem 194 12 6 % 

9550 Herzele, Hillegem, Sint-Antelinks, Sint-Lievens-Esse, 
Steenhuize-Wijnhuize, Woubrechtegem 

27 

Herzele 494 33 7 % 

9552 Borsbeke 6 

9570 Sint-Maria-Lierde, Lierde, Deftinge 9 
Lierde 181 11 6 % 

9572 Sint-Martens-Lierde 2 

9600 Ronse 36 Ronse 726 36 5 % 

9620 Zottegem, Elene, Erwetegem, Godveerdegem, 
Leeuwergem, Grotenberge, Oombergen, Sint-Goriks-
Oudenhove, Sint-Maria-Oudenhove, Strijpen, Velzeke-
Ruddervoorde 

50 

Zottegem 729 50 7 % 

9630 Zwalm, Beerlegem, Dikkele, Hundelgem, Meilegem, 
Munkzwalm, Paulatem, Roborst, Rozebeke, Sint-Blasius-
Boekel, Sint-Denijs-Boekel, Sint-Maria-Latem 

16 

Zwalm 223 18 8 % 

9636 Nederzwalm-Hermelgem 2 

9660 Brakel, Elst, Everbeek, Michelbeke, Nederbrakel, 
Opbrakel, Zegelsem 

31 

Brakel 406 33 8 % 

9661 Parike 2 

9680 Maarkedal, Etikhove, Maarke-Kerkem 5 

Maarkedal 174 8 5 % 9681 Nukerke 1 

9688 Schorisse 2 
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9690 Kluisbergen, Berchem, Kwaremont, Ruien, Zulzeke 13 Kluisbergen 178 13 7 % 

9700 Oudenaarde, Bevere, Edelare, Eine, Ename, Heurne, 
Leupegem, Mater, Melden, Mullem, Nederename, 
Volkegem, Welden 

51 

Oudenaarde 861 51 6 % 

9750 Zingem, Huise, Ouwegem 10 

Kruisem 222 27 12 % 9770 Kruishoutem 16 

9772 Wannegem-Lede 1 

9790 Wortegem-Petegem, Wortegem, Petegem-aan-de-Leie, 
Elsegem, Moregem, Ooike,  

10 
Wortegem-Petegem 174 10 6 % 

9860 Oosterzele, Balegem, Gijzenzele, Landskouter, Moortsele, 
Scheldewindeke 

25 
Oosterzele 373 25 7 % 

               

som 351   5852 351 6 % 

tabel: responsgraad



   

www.departement-mov.vlaanderen.be 

 
 

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 goed gespreid. Enkel voor de categorieën 56-65 treedt een 
hogere score op. 
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3.2 BEROEPSACTIVITEIT 

 
 
Ook hier resulteert de bevraging in een evenwichtige verdeling volgens de verwachtingen. Belangrijk is 
de stevige vertegenwoordiging van mensen met een betaalde job, maar ook de aanwezigheid van 
scholieren. De fractie mensen met een arbeidsongeschiktheid is beperkt. 
 

3.3 MOBILITEITSCONSUMPTIE 

3.3.1 Keuze vervoersmodi 

 
 
Buiten de auto verplaatst de respondent in de Vlaamse Ardennen zich vooral te voet of met de fiets. Het 
fietsgebruik in een heuvelachtige streek is merkwaardig. De elektrische fiets is duidelijk doorgebroken bij 
bijna een kwart van de respondenten. De Lijn is eerder impopulair en deelfietsen zijn quasi onbestaand 
net als de meer urbane nieuwe vervoersmodi.  

beroepsactiviteit

scholier/student

arbeidsongeschikt

gepensionneerd

werkloos

onbetaalde job

betaalde job
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3.3.2 Impact coronacrisis 

 
 
Slechts iets meer dan een vierde van de respondenten geeft aan dat de coronacrisis geen impact heeft 
op zijn of haar mobiliteitsgedrag. Mensen gaan meer telewerken, online vergaderen, verplaatsen zich 
minder ver of nemen de fiets. Er is een bescheiden impact op minder gebruik van de bus of meer gebruik 
van de wagen. 
 
8% van de werkenden in regio Vlaamse Ardennen doet meer aan telewerk omwille van corona. 
 

3.3.3 Bedrijfswagen 

Van alle respondenten met een rijbewijs voor de wagen en een betaalde job maakt 34% gebruik van een 
bedrijfswagen voor privédoeleinden. 
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100%

mobiliteitsmodi in de regio Vlaamse Ardennen

nooit minder dan één keer per week één of meerdere dagen per week elke werkdag in het weekend
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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 vergeleken met de andere maatregelen. 

4.1 GROOTSTE WENS VOOR HET VERKEER VAN DE TOEKOMST. 

 
toepasselijke doelstellingen: 

      
 

34%

66%

bedrijfswagens regio Vlaamse Ardennen

prive gebruik van een bedrijfswagen geen prive gebruik van een bedrijfswagen
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De vraag naar veilig verkeer, zonder verkeersslachtoffers, klinkt luid, net zoals in de andere regio’s. 
Veilig verkeer staat overal en opvallend bovenaan, met marge boven de andere mogelijkheden.  
 
Er is minder enthousiasme voor technologische oplossingen in verhouding tot de andere mogelijkheden. 
Ook voor toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor iedereen is minder animo wanneer men niet 
tot een specifieke doelgroep behoort. 
 

4.2 HOE HET AUTOGEBRUIK DOEN DALEN? 

 
toepasselijke doelstelling: 

 
 
De kilometerheffing is bij uitstek het instrument waar de respondenten op rekenen. Daarnaast wil men 
in de infrastructuur ingrijpen door busbanen en fietspaden aan te leggen op de belangrijkste 
invalswegen. Hierdoor krijgen bussen en fietsers vlottere doorgang. Parkeerplaatsen mogen daarvoor 
opgeofferd worden. voor beide maatregelen zijn er meer voorstanders dan tegenstanders. 
 
De andere maatregelen krijgen in verhouding veel minder sympathie. Ze kennen opvallend meer 
tegenstanders dan voorstanders. 
 
Opvallend is dat rekeningrijden wel geapprecieerd wordt, maar andere maatregelen die autogebruik 
duurder maken absoluut ongeliefd zijn. Rekeningrijden wordt dus mogelijk niet gezien als een extra kost 
maar als een verschuiving waar men eventueel ook zelf baat bij kan hebben.  
 
Om draagvlak te krijgen voor de vier onderste maatregelen zal nog wel wat sensibilisering noodzakelijk 
zijn. 

0 50 100 150 200 250 300 350

Niets doen en wachten tot mensen vanzelf de
verkeersdrukte beu zijn.

Meer belasting op het bezit van een auto.

Parkeren duurder maken.

Duurdere benzine of diesel.

Op drukke invalswegen leggen we busbanen en fietspaden
aan ten koste van parkeerstroken.

Belasting op het bezit van een auto vervangen door een
belasting op het aantal gereden kilometers.

hoe zou u er voor zorgen dat er minder mensen met de auto 
rijden

in de regio Vlaamse Ardennen?

voorstander tegenstander geen mening
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4.3 HOE ONGEVALLEN VERMIJDEN? 

 

 
toepasselijke doelstelling:  

 
 
Er is een duidelijke voorkeur voor sensibilisering en voor ingrepen in de weginfrastructuur met 
uitzondering  van bloembakken, drempels en andere herinrichtingen om de snelheid van voertuigen te 
verlagen. De sensibilisering en de ingrepen staan boven meer individueel handhavende maatregelen op 
vlak van alcohol en snelheid. Boetes staan opvallend laatst.  

5 DILEMMA’S 

We leggen dertien 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 een label ‘significant’. Als het onderscheid nog groter is dan krijgt het dilemma het 
label ‘zeer significant.’ Dit kan nog verder statistisch uitgeklaard worden. 
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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. 
 
 

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?  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

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.

A
B

dilemma 1 Vlaamse Ardennen

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Als bezoeker parkeer ik liever gratis aan de stadsrand.

Als bezoeker parkeer ik liever betalend in de stad.

A
B

dilemma 2 Vlaamse Ardennen
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De gepensioneerden gedragen zich als de gemiddelde respondent en zijn niet bereid zijn om te betalen 
voor nabijere parkeergelegenheid. 
 

5.3 DILEMMA 3 – VERVOER NAAR STATION 

 
 
toepasselijke doelstelling: 

 
 
Het onderscheid is significant. De gemiddelde respondent geeft er de voorkeur aan om met de eigen 
wagen 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.  
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Ik verkies om per fiets of per bus naar het station te gaan.

Ik rij liever met de eigen auto naar het station.

A
B

dilemma 3 Vlaamse Ardennen
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De eigenlijke treingebruikers kiezen er ook voor om met de eigen wagen naar het station te komen. 
 
Frequente fietsers daarentegen verkiezen om met de fiets of bus naar het station te komen 
 
 

5.4 DILEMMA 4 – LOCATIE FIETSCOMFORT 

 
 
toepasselijke doelstelling: 

 
 
Het onderscheid is significant. Fietscomfort tussen de steden en dorpen wordt net belangrijker 
gevonden dan fietscomfort in de kernen. 
 

5.5 DILEMMA 5 – TWEEDE WAGEN 

 
 
toepasselijke doelstelling: 

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

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

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.

A
B

dilemma 4 Vlaamse Ardennen

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Ik rij liever met een goedkopere deel- of huurauto.

Ik heb liever een eigen tweede wagen.

A
B

dilemma 5 Vlaamse Ardennen
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5.6 DILEMMA 6 – TIJDSTIP GOEDERENTRANSPORT 

 
 
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. 
 
 

5.7 DILEMMA 7 – LOCATIE WOONPROJECTEN 

 
 
toepasselijke doelstelling: 

 
 
Het onderscheid is significant. Het openbaar vervoer moet zich schikken naar de ruimtelijke ordening en 
niet omgekeerd. De aanwezigheid van openbaar vervoer is dus geen goede leidraad om de ruimte te 
ordenen, volgens de respondenten. Openbaar vervoer is volgend, en moet zich schikken naar waar de 
bewoning staat of naar waar bijgebouwd wordt. Toch is er een grote minderheid die anders denkt. 
Willen we de ruimtelijke ordening de mobiliteit laten volgen, dan zal een inspanning op vlak van 
sensibilisering nodig zijn. 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Ik verkies meer rust ’s nachts, bijvoorbeeld door een 
verbod op goederentransport en leveringen ’s nachts.

Ik verkies meer goederentransport en leveringen ’s nachts 
zodat de verkeersdrukte overdag vermindert.

A
B

dilemma 6 Vlaamse Ardennen

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

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.

A
B

dilemma 7 Vlaamse Ardennen
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5.8 DILEMMA 8 - OMLEIDINGSWEGEN 

 
 
toepasselijke doelstellingen: 

 
 
Het onderscheid is 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.  
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Liever verkeersoverlast tegengaan door aanpassingen aan
bestaande wegen.

Liever verkeersoverlast tegengaan met nieuwe
omleidingswegen.

A
B

dilemma 8 Vlaamse Ardennen

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

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

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

A
B

dilemma 9 Vlaamse Ardennen
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Er is inderdaad een verschuiving te merken maar niet in de verwachte richting. Mensen met een 
bedrijfswagen  staan nog meer open voor een verbod dan de algemene 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 

 
 
toepasselijke doelstelling: 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

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.

A
B

dilemma 10 Vlaamse Ardennen

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

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.

A
B

dilemma 11 Vlaamse Ardennen



 

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

 
pagina 20 van 38 Burgerbevraging Vlaamse Ardennen 22.12.2020 

 
Het onderscheid is significant. De gemiddelde respondent wil een inclusief openbaar vervoer waar 
iedereen gebruik kan van maken. 
 

5.12 DILEMMA 12 – LEVERINGTIJD PAKJES 

 
 
toepasselijk dilemma: 

 
 
Het onderscheid is zeer significant. Het is het scherpste onderscheid bij alle dertien 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. Hij 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. 
 

5.13 DILEMMA 13 – PARKEREN OF FIETSEN 

 
 
toepasselijk dilemma: 

 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

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.

A
B

dilemma 12 Vlaamse Ardennen

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ik wil graag comfortabele en veilige fietspaden, ook als dit
ten koste is van parkeerplaatsen.

Ik wil op zoveel mogelijk plekken kunnen parkeren. Bij te
weinig ruimte moeten fietsers op de rijbaan.

A
B

dilemma 13 Vlaamse Ardennen
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Het onderscheid is zeer significant. parkeerplaatsen opofferen om meer veilige fietspaden aan te leggen 
geniet van een groot draagvlak. 
 
 

5.14 CONCLUSIE 

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

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

• Liever een eigen tweede wagen dan een deelsysteem. 

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

omgekeerd. 

• Geen nieuwe wegen, liever de bestaande wegen optimaliseren. 

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

• Er is geen willingness-to-pay voor levering van pakjes de volgende dag, indien het gratis 

geleverd kan worden in 2 of 3 dagen. 

• Liever veilige fietspaden dan parkeerstroken. 
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6 IDEEËN VOOR VERVOERREGIO VLAAMSE ARDENNEN 

 
 

1 Buiten de spits en in het weekend meer treinverbindingen tussen Oudenaarde, Zottegem, Ronse 
en Geraardsbergen onderling. 

2 Buiten de spits en in het weekend meer treinverbindingen richting Gent, Brussel en Kortrijk. 
3 Nieuwe woonprojecten komen best op fietsafstand van stations. 
4 De busverbinding tussen de steden en gemeenten van de Vlaamse Ardennen moet beter. 
5 De busverbinding tussen de regio Vlaamse Ardennen en de omliggende regio’s moet beter. 
6 Meer deelauto’s en deelfietsen, niet enkel in de steden maar ook in de kleinere gemeenten. 
7 Meer en betere fietsverbindingen tussen de verschillende dorpen en steden van onze regio. 
8 Veiliger en comfortabeler fietsen binnen de woonkernen. 
9 Auto- en vrachtverkeer door de woonkernen moet worden aangepakt. 

 
toepasselijke doelstellingen: 

   
 
Opvallend is dat alle ideeën goed of zeer goed worden bevonden. 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: 
− Buiten de spits en in het weekend meer treinverbindingen tussen Oudenaarde, Zottegem, Ronse en 

Geraardsbergen onderling. 
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− Buiten de spits en in het weekend meer treinverbindingen richting Gent, Brussel en Kortrijk. 
− Nieuwe woonprojecten komen best op fietsafstand van stations. 

 
Volgende ideeën worden nog steeds goed of zeer goed bevonden, maar kunnen wat meer communicatie 
vergen om een tegenstribbelende minderheid te overtuigen: 
− Buiten de spits en in het weekend meer treinverbindingen richting Gent, Brussel en Kortrijk. 
− Veiliger en comfortabeler fietsen binnen de woonkernen. 
− Auto- en vrachtverkeer door de woonkernen moet worden aangepakt. 
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7 VRIJE BIJDRAGEN VAN RESPONDENTEN 

De aantallen reacties worden als volgt ingedeeld: 
 

Fietsbeleid, fietsgebruik en fietsinfrastructuur 61 

Beleid, verkeersregels en handhaving 40 

Openbaar vervoer 39 

Vrachtverkeer 38 

Weginrichting generiek 31 

Concrete weginrichtingen 25 

Snelheid 20 

Algemeen 19 

School- en schoolomgevingen 14 

Ruimtelijke ordening 14 

Parkeerbeleid 9 

Milieu en klimaat 8 

Autoverkeer en hinder weren 6 

Online-winkelen 5 

Over de bevraging 5 

Deelsystemen en alternatieve vervoervormen 3 

Wegensignalisatie, verkeersborden, … 3 

Nieuwe wegen 1 

 
 
Alle bemerkingen en suggesties van de respondenten op de open vragen van de online burgerbevraging 
in de VVR Vlaamse Ardennen hebben we (soms arbitrair) thematisch geordend.  
 
Als we de optelsom van het aantal bemerkingen maken per thema dan blijkt dat de respondenten 
vooral wakker liggen van alles wat met de fietser te maken heeft, de problematiek van verkeersregels 
en handhaving (en het aansluitende thema snelheid), de afwikkeling van het vrachtverkeer en de 
organisatie van het openbaar vervoer. De bezorgdheid over de veiligheid nabij scholen als specifieke 
problematiek valt op.  
 
Fietsbeleid, fietsgebruik en fietsinfrastructuur  
• In eerste instantie wordt gewezen op de veilige inrichting en het goed onderhoud van de bestaande 

fietsinfrastructuur. Daarbij hoort ook de aanpak van onveilige kruispunten.  

• De respondenten vragen vooral naar afgescheiden fietspaden. De vraag naar fietssnelwegen en 
fietspaden langs gewestwegen komt regelmatig terug. Vaak is zo’n tracé de kortste route. Voor de 
centra wordt af en toe de suggestie geformuleerd om extra fietsstraten in te richten.  

• Hier en daar wordt verwezen naar het ongepast rijgedrag van de fietsers, en in het bijzonder de 
wielertoeristen.  

 
Het openbaar vervoer 
• Respondenten vragen naar een hogere frequentie van bussen en treinen en een betere aansluiting 

tussen beide. Enkel op deze manier kan het openbaar vervoer een volwaardig alternatief zijn voor 
de auto. Respondenten formuleren hiervoor verschillende voorstellen.  

• De hoge kostprijs van de trein, vooral in combinatie met betalend parkeren in de 
stationsomgevingen, wordt door verschillende respondenten aangekaart.  
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Beleid, verkeersregels en handhaving + snelheid  
• Verschillende respondenten wijzen op de problematiek van salariswagens en de impact hiervan op 

de mobiliteit.  
• Extra politiecontrole op snelheid, gsm-gebruik, alcoholgebruik, … wordt door heel wat respondenten 

gevraagd.  
• Er wordt ook regelmatig verwezen naar de technologische mogelijkheden om ons verkeer beter te 

organiseren: trajectcontrole, flitspalen, snelheidsbegrenzers in de wagens, … 
• Over de aanleg van ‘obstakels’ op wegen om de snelheid te beperken zijn de meningen verdeeld. 

Sommige pleiten hiervoor, bij anderen zijn deze obstakels een doorn in het oog.  
 
Weginrichting – generiek en concreet  
• De reacties rond de thematiek ‘weginrichting’ werden geordend in twee categorieën: een reeks van 

generieke opmerkingen en vervolgens 25 bemerkingen rond verkeersinrichting die te linken zijn aan 
een specifieke locatie.  

• Bij de concrete opmerkingen vallen vooral de opmerkingen rond de N42 en de N60 op. Daarnaast 
wordt er suggesties geformuleerd rond een aantal centra van gemeenten (Brakel - Sint-Lievens-
Houtem - Oudenaarde).  

• De generieke opmerking zijn heel divers: voorrang van recht, autovrije of autoluwe centra, de 
capaciteit van de hoofwegen, veiliger maken van kruispunten, … zijn enkele van de onderwerpen die 
opgesomd werden.  

 
De school en de schoolomgeving 
Er werden 14 bemerkingen genoteerd die handelen rond de school(omgeving). Deze bemerkingen zijn 
heel divers.  
 
Vrachtverkeer  
De problematiek van het vrachtverkeer is één van de belangrijke thema’s die terugkomen in de open 
vragen. De verschillende bedenkingen kunnen ondergebracht worden in volgende items:  
• De nachtrust van mensen respecteren door het vrachtverkeer ’s nachts te verbieden.  

• Doorgaand vrachtverkeer vermijden in de centra van de gemeenten. Ook vrachtverkeer op 
landelijke wegen is niet gewenst.  

• Maximaal inzetten op vervoer via het spoor en het water als alternatief voor de vrachtwagen.  
 
Parkeren  
De parkeerproblematiek wordt aangekaart door 9 respondenten. Hierbij gaat het in eerste instantie over 
het voorzien van liefst gratis parkeerfaciliteiten op strategische locaties.  
 
Ruimtelijke ordening  
In verschillende bemerkingen wordt verwezen naar de relatie tussen ruimtelijk beleid en mobiliteit.  
 
Andere thema’s 
• Tot slot geven we nog mee dat enkele respondenten onze aandacht willen vestigen op de volgende 

thema’s: de impact van online-winkelen op de mobiliteit, de impact van mobiliteit op milieu en 
klimaat, deelsystemen, wegsignalisatie en verkeersborden.  

• Slechts één respondent is vragende partij voor nieuwe wegen in de vervoerregio Vlaamse Ardennen.  
• We sluiten het overzicht van de open vragen af met enkele bemerking over de onlinebevraging.  
 
Bijlage 2 bevat alle vrije tekstbijdragen in de vorm dat ze gepost werden.  



 

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

 
pagina 26 van 38 Burgerbevraging Vlaamse Ardennen 22.12.2020 

8 SAMENVATTENDE CONCLUSIES 

De online bevraging van 351 willekeurige burgers heeft een schat aan informatie opgeleverd, ondanks 
een eerder matige participatie maar met uitzondering van Geraardsbergen een goede spreiding binnen 
de regio. De leeftijdsgroepen hadden een goede spreiding met enkel een grotere groep in de categorie 56 
– 65.  
 
Naast het autogebruik kiest de respondent bij uitstek voor te voet en de fiets. De elektrische fiets is een 
belangrijke nieuwkomer en staat al op de derde plaats van de verkozen vervoersmodi naast de auto. 
Het openbaar vervoer wordt vaak gecombineerd met een wandeling boven de 500 meter of met de 
auto.  
 
De Corona-crisis zet drie kwart van de respondenten aan tot een gewijzigd vervoerspatroon.  Doordat 
de overheid het telewerken sterk aanraadt zorgt dit voor een gewijzigd vervoerspatroon. Een ander 
effect is dat men openbaar vervoer mijdt en kiest voor de fiets. 
 
De grootste wens van de respondenten is een reductie van het aantal verkeersslachtoffers. Deze wens is 
ruim belangrijker dan alle andere. Men maakt men zich zorgen over files en overlast. Van technologische 
oplossingen verwacht men niet veel heil. Autorijden wil men beperken via kilometerheffingen en via 
betere infrastructuur voor de alternatieven, ten koste van parkeerplaatsen. Maatregelen die het verkeer 
duurder maken wil men over het algemeen niet. Niets doen is ook geen optie. 
 
Er is een duidelijke voorkeur voor sensibilisering en voor ingrepen in de weginfrastructuur met 
uitzondering van bloembakken, drempels en andere wegherinrichtingen. De sensibilisering en de 
ingrepen staan boven meer individueel handhavende maatregelen op vlak van alcohol en snelheid. 
Boetes staan opvallend laatst. 
 
De respondent wil over het algemeen parkeren in de stadsrand, wil liever een eigen tweede wagen dan 
een deelsysteem, wil dat goederen ’s nachts vervoerd en geleverd wordt, wil geen nieuwe wegen, wil 
identieke regels in heel Vlaanderen, zit er niet mee in een dag langer te wachten op een online aankoop 
indien deze gratis geleverd kan worden in 2 tot 3 dagen en wil liever veilige fietspaden dan 
parkeerstroken. 
 
Voor de regio Vlaamse Ardennen pleit men voor meer treinen tussen de steden Oudenaarde, Zottegem, 
Ronse en Gerardsbergen, en ook naar Gent, Brussel en Kortrijk. Men wil nieuwe woonprojecten best op 
fietsafstand van stations maar over het algemeen vindt men alle negen gepresenteerde ideeën goed tot 
zeer goed. 
 
De respondenten geven suggesties voor betere fietsinfrastructuur, gescheiden fietspaden en veilige 
kruispunten. Openbaar vervoer moet vooral beter in frequentie en in aansluiting, en het mag goedkoper. 
In de regio Vlaamse Ardennen wil men meer handhaving. De N42 en de N60 zijn probleembanen. Verder 
wil men veilige schoolomgevingen en een reductie van de hinder door vrachtverkeer.  
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9 BIJLAGE 1: VRAGENLIJST 

9.1 VRAGEN OM DE RESPONDENT TE SITUEREN. 

Wat is uw postcode? 
Wat is uw leeftijd? 
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? 
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,… 
motor- of bromfiets 
bus van De Lijn 
trein 
deelsysteem (bedrijfsbus, taxi, deelauto, carpool,...) 
een combinatie van meer dan 500 meter wandelen en openbaar vervoer 
een combinatie van verschillende vormen van openbaar vervoer 
een combinatie van auto en openbaar vervoer 
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een combinatie van fiets en openbaar vervoer 
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. 
Ik gebruik minder het openbaar vervoer. 
Ik gebruik meer de fiets. 
Ik rij meer met de auto. 
Ik verplaats mij minder ver. 
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 drukke invalswegen leggen we busbanen en fietspaden aan ten koste van parkeerstroken. 
Het wegbeeld aanpassen zodat duidelijker is wat de maximumsnelheid is. 
Voorzien van verkeersluwe zones rond scholen, dorpspleinen,... 
Sensibiliseren op de plek van gevaarlijke punten. 

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

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. 
Een volledig verbod op alcohol voor wie een voertuig bestuurt. 
Meer politiecontroles op snelheid, alcohol, roekeloos rijgedrag, enz. 



 

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

 
22.12.2020 Burgerbevraging Vlaamse Ardennen pagina 29 van 38 

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 verkies 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 rust ’s nachts, bijvoorbeeld door een verbod op goederentransport en leveringen 
’s nachts. 
Ik verkies meer goederentransport en leveringen ’s nachts zodat de verkeersdrukte overdag 
vermindert. 

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

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

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

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. 

Dilemma 13 
Ik wil graag comfortabele en veilige fietspaden, ook als dit ten koste is van parkeerplaatsen. 
Ik wil op zoveel mogelijk plekken kunnen parkeren. Bij te weinig ruimte moeten fietsers op de 
rijbaan. 
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9.4 REGIONALE IDEEËN 

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

Buiten de spits en in het weekend meer treinverbindingen tussen Oudenaarde, Zottegem, Ronse 
en Geraardsbergen onderling. 
Buiten de spits en in het weekend meer treinverbindingen richting Gent, Brussel en Kortrijk. 
Nieuwe woonprojecten komen best op fietsafstand van stations. 
De busverbinding tussen de steden en gemeenten van de Vlaamse Ardennen moet beter. 
De busverbinding tussen de regio Vlaamse Ardennen en de omliggende regio’s moet beter. 
Meer deelauto’s en deelfietsen, niet enkel in de steden maar ook in de kleinere gemeenten. 
Meer en betere fietsverbindingen tussen de verschillende dorpen en steden van onze regio. 
Veiliger en comfortabeler fietsen binnen de woonkernen. 
Auto- en vrachtverkeer door de woonkernen moet worden aangepakt. 

9.5 OPEN VRAAG: 

Hebt u een ander idee om verkeersproblemen in de Vervoerregio Vlaamse Ardennen 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 FIETSBELEID, FIETSGEBRUIK EN FIETSINFRASTRUCTUUR  

• Ban alle conflictkruispunten, zodat zwakke weggebruikers zich veiliger kunnen verplaatsen. Kortom: faciliteer alle vormen van duurzame en veilige 
mobiliteit. 

• Beter afgescheiden fiets- en wandelpaden in de dorpen, of een veilig fietspad rondom het dorp in het groen met aparte toegangsfietspaden naar het 
dorp (zo meer fietsbeleving, meer jongeren en kinderen op de fiets).  

• Beter onderhoud van de huidige fietspaden.    

• Betere en veiligere oversteekpunten voor fietsers bij oversteken van dubbelvaksbanen (bv. N42 aan Buke).   

• Betere fietspaden die steden en gemeenten verbinden volledig gescheiden van wegen voor auto's zoals in Nederland. 

• Bij wegrenovatie ook het fietspad renoveren.  

• Binnen de dorpskernen krijgen de zwakke weggebruikers voorrang en past de autogebruiker zich aan. 

• Brede fietspaden aanleggen langs spoorwegen en rivieren. 

• De fietspaden die nu niet bestaan beter maken 

• De verantwoordelijken moeten meer aandacht besteden aan het onderhoud en de aanleg van fietspaden. 

• Door in elke stad en dorp veilige fietspaden te voorzien.  

• Elektrische (cargo/bak)fietsen huren bij de gemeente voor gezinnen om meerdere kinderen te vervoeren. Ik vervoer er 3 op de fiets met bagage etc. 
Maar zo een fiets is duur, maar ter vervanging van een auto is het prima. Alleen bij winter en regenweer zou er een bus ter beschikking moeten zijn. Is 
dat er niet moeten we toch een 2de auto aanschaffen.  

• Elektrische fietsen verder stimuleren. 

• Fietser nooit in tegengestelde richting laten fietsen, mee met de rijrichting van de auto's.  

• Fietsers die vaak met 2 of 3 naast elkaar blijven rijden soms in compacte groep zonder begeleiding Is vaak een beletsel voor een vlot verkeer en is 
bovendien zeer gevaarlijk. 

• Fietsers van de rijbaan weg houden, zij zorgen voor opstropping en frustratie bij de automobilisten.   

• Fietsostrade van Herzele naar Aalst en voetgangerstunnel onder de spoorweg van het station van Herzele 

• Fietspaden beter aanleggen en onderhouden en veiliger maken.  

• Fietspaden tussen dorpen en steden zijn meestal moordstrookjes en levensgevaarlijk.  

• Fietspaden waar er geen zijn op gewestwegen.    

• Fietssnelwegen 

• Fietssnelwegen naar de verschillende stations. 

• Fietswegen gescheiden van drukke verkeerswegen.  

• Geen idee... Misschien premies geven om mensen een fiets te laten kopen, eventueel elektrisch, of een elektrische step... 

• Graag fietssnelweg langs autosnelweg.  

• Indien niet mogelijk: centra ook volledig inrichten als fietsstraten. 

• Infrastructuur fietspaden moet veel beter! Huidige fietspaden zijn pas veilig als men 15km/u rijdt of trager. Scherpe of haakse bochten, borduur op/af, bij 
bushalte bocht naar rechts staat rechts verkeersbord waar men tegen botst bij plus 20km/u (men vergeet dat een fietser schuin gaat als hij een bocht 
neemt), enz... Als men van de fiets een vervoersmiddel wil maken moet men ook een goede en veilige doorstroming voorzien bij 30km/u. 

• Je zou kunnen beginnen met het aanleggen van degelijke-veilige fietspaden tussen de deelgemeenten en naar de stations en scholen.   

• Kijk voor bereikbaarheid eerst naar fietser/voetganger. Bv. Rosco (sportcentrum): mega parking, maar geen veilige oversteekplaats voor fietsers en 
voetgangers => resultaat: zelfs mensen die 2 straten verder wonen, gaan met de auto want veiliger.  

• Levensgevaarlijke fietspaden in Oudenaarde bv tusen zwembad, Recrean en Avevewinkel. Overal voorrang voor auto midden in een fietspad. Beplanting 
staat meters hoog.  Je ziet geen enkele fiets.  

• Liever geen parkeerplaatsen in de straat. De vrije ruimte dient gebruikt te worden voor veilige fietsbanen. 

• Maak de fiets koning ipv de auto.  Geef prioriteit aan lange afstandsfietspaden die de dorpen, steden en regio's verbinden. Dat kan voor een 
aanzuigeffect zorgen. Als mensen even snel met de fiets of speed-elec op hun bestemming geraken, dan zullen ze de auto gemakkelijker laten staan. 

• Maak fietspaden zo dat ze niet plots stoppen of dat je aan de andere kant van de weg moet rijden 

• Meer comfortabele fietspaden (geen rode klinkertjes, asfalt is veel beter).  

• Meer en betere veilige fietspaden.  

• Meer fietsstraten tussen de dorpen en steden : dit geeft comfort, veiligheid en snelheid.  

• Meer fietsstraten zonder auto's of aparte fietspaden.  

• Meer fietsstraten, beter toegankelijke fietsdeelpunten (cfr. stad Bordeaux) bijvoorbeeld aan stations zoals Moortsele, Scheldewindeke, Gontrode, … 

• Meer tweewielige voertuigen promoten, zoals motoren, bromfietsen of scooters. Gaan veel vlotter door het verkeer en nemen weinig plaats in om te 
parkeren.  

• Mensen moeten meer gesensibiliseerd worden ivm auto-gebruik. Kleine afstanden met de auto moeten ontmoedigd worden door betere 
wandel/voet/fietspaden. 

• Met elektrische fietsen is meer mogelijk dan nu, maar de fietspaden zijn niet aangepast en ten dele van slechte kwaliteit.   

• Nog meer fietspaden zijn zeker welkom, ook op gewestwegen. 

• Onderhoud van de fietspaden op de gewestwegen aub.    

• Ontbrekende fietspaden of fietspaden die ineens worden onderbroken waardoor je terug op de baan moet rijden is een hachelijke toestand. 

• Ook de gebrekkige bestaande fiestpaden moeten aangepakt worden. 

• Overal beter fietspaden in ononderbroken trajecten!! en ook veilig ten opzichte van de baan waar wagens rijden. 

• Overlast van groepen koersfietsers aanpakken (houden zich vaak niet aan de regels - zet aan tot gevaarlijk gedrag). Fietsers naast elkaar op hoofdwegen 
(bv. heel normaal voor koersfietsers op N8) is onverantwoord  Ook niet koersfietsers bewust maken van het gevaar van naast elkaar fietsen met 
tegenliggers 

• Principe van fietszones zoals in Kortrijk uitbreiden zelfs op invalswegen of door dorpskernen waar onmogelijk veilige fietspaden aan te leggen zijn. 
Koning fiets in plaats van koning auto of vrachtwagen zou sluipverkeer automatisch afstraffen en verminderen. 

• Promoot de elektrische fiets en elektrische MTB met aangepaste goeie helm gratis erbij (samen met aangepaste wegen tussen dorpen en steden kan dit 
een goede zaak worden).  

• Promoten van fietskarren of andere systemen om fietsen met kinderen veiliger en aantrekkelijker te maken.  

• Provinciebanen zouden allen een gescheiden fietspad moeten hebben (zie  traject tussen Parike en Nederbrakel).  

• Sensibilisering fietsers van de dode hoek van een vrachtwagen. 
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• Stationsparkings staan leeg omdat ze betalend zijn. Voor wie een treinticket heeft gratis.  Veilige fietsenstallingen aan het station, in het centrum van de 
stad (meerdere). 

• Tweerichtings fietspaden zijn vaak veel te smal (zeker voor elektrische fietsen en MTB/cross fietsen). Paaltjes en betonnen banden naast fietspaden 
bezorgen vaak meer gevaar dan bescherming   

• Veel meer afgescheiden fietspaden voorzien.    

• Veilige, verkeersvrije en aangename fietsverbindingen tussen onze steden en gemeenten zodat het bijv. voor studenten mogelijk wordt om zich veilig te 
verplaatsen naar school en vrije tijdsactiviteiten.   

• Veiliger fietspaden, afgezonderd van de weg.   

• Verder graag "opvoeding" van de fietsers: verkeersreglement kennen! Veel te vaak in de schemering wielertoeristen zonder licht, etc.    

• Vooral de fietspaden aan pakken. Regio Herzele: Stationsstraat zeer gevaarlijke weg voor fietsers. 

• Zie fietsinfrastructuur Nederland.  

• Zorgen voor veilige en voldoende fietspaden en mogelijkheid bieden tot groepsaankoop van elektrische fietsen voor mensen in de regio. 
 

10.2 BELEID, VERKEERSREGELS EN HANDHAVING 

• Aanpassingen aan de auto zelf lijkt mij het meest effectieve, omdat boetes en verhogingen van prijzen weinig gaat veranderen aan het gedrag van de 
mensen, ze zouden er alleen geïrriteerder van worden.  

• Afschaffing bedrijfswagens voor bedienden die pure bureaujob hebben en enkel bedrijfswagens voor mensen die effectief de baan op moeten voor hun 
job. Zo worden veel meer werknemers uitgedaagd om openbaar vervoer te nemen. 

• Alle 60-plussers hun praktisch examen opnieuw laten afleggen om het veiliger te maken voor de zwakke weggebruikers en de andere bestuurders.  

• Allemaal straten met voorrang van rechts ofwel allemaal straten met stoppen, m.a.w. binnen een regio hetzelfde aanhouden en niet wisselen.  

• Als men de huidige regels nog niet kan handhaven, waarom nieuwe maken? 

• Bevuilde wegen door boeren doen opkuisen.  

• Daarnaast moeten er in kleine dorpen meer buurtwinkels komen en dit zou best gesubsidieerd worden want anders kunnen ze niet concurreren tegen 
de grote warenhuizen in de steden. Bovendien hebben kleine buurtwinkels geen mastodonten van vrachtwagens nodig om bevoorraad te worden. 
Kleinere vrachtwagens zijn veiliger voor fietsers en nemen minder plaats in. 

• De mensen boven de 60 jaar hun rijexamen op nieuwe laten doen  

• Duidelijke verkeersregels in Vlaanderen. Eenzelfde snelheid op dezelfde wegen. 

• Een realistische snelheidslimiet en hierop streng controleren ipv te lage snelheidslimiet zonder controles. Een onrealistisch lage limiet zorgt voor 
frustraties bij correcte chauffeurs en inhalend verkeer hetgeen gevaarlijke situaties kan veroorzaken.  Vermijd het gebruik van wegversmallingen, dit 
zorgt voor onnodige stop-go bewegingen en overbodige vervuiling. Hardrijders worden hierdoor toch niet afgeschrikt en vervuilen enkel meer door 
hard op te trekken. 

• Er moet op federaal niveau een wet gestemd worden waarin vermeld staat dat overheidsdiensten, scholen en bedrijven verplicht zijn om nieuwe 
werknemers, die binnen een straal van X aantal kilometer wonen, voorrang te geven op andere evenwaardige kandidaten bij aanwerving. Op die 
manier zullen heel veel mensen in de toekomst geen gebruik meer hoeven te maken van auto of openbaar vervoer om naar hun werk te gaan. 

• Fietsers ook een verkeersbelasting doen betalen. 

• Flitspalen op wegen waar te snel wordt gereden. 

• Het is onverantwoord om de belastingen nog te verhogen om de verkeersinfrastructuur te verbeteren. Een beter beleid van de regering is noodzakelijk. 
Momenteel wordt er te veel geld verspild door een wanbeleid zonder visie. 

• Het plaatsen van bloembakken en andere objecten op wegen in de hoop dat bestuurders trager zullen rijden is utopisch, controle en sancties zijn het 
enige middel om de regels af te dwingen maar daarvoor is er dan weer te weinig personeel.  Het beboeten van bestuurders die 6 km/u te snel rijden is 
goed voor het imago van de beleidsvoerders (we zijn goed bezig) maar de echt gevaarlijke bestuurders ontspringen telkens opnieuw de dans. (zie 
media, 20° inbreuk, dure advocaten, verjaring,...) 

• Het verschil tussen een gewestweg en een 'gemeente'weg is echt absurd. Wij wonen in de bebouwde kom op 100 m van een schooltje en er staat hier 
zelfs geen verkeersbord met 50 op. Ander schooltje om de hoek staan er overal toeters en bellen aangaande verkeersveiligheid, niet te begrijpen! 
Wagens en vrachtwagens vliegen hier voorbij.  

• In plaats van enkel te controleren op alcohol en snelheid zou men dit ook eens kunnen doen op de bekwaamheid om een voertuig te besturen. Er rijden 
tegenwoordig veel te veel mensen rond die niet met een auto, brommer of fiets kunnen rijden. Haal deze van de weg en er zijn al direct een paar 
problemen opgelost. 

• Installeer meer flitspalen of trajectcontroles. Snelheid wordt pas gematigd wanneer men dit voelt in de portefeuille. 

• Meer alcohol controles en strengere straffen voor herhaaldelijke overtreders. 

• Meer autoluwe zondagen.  

• Meer blauw op straat en overtreders onmiddellijk en zeer streng beboeten en deze onmiddellijk innen, indien niet solvabel vervoermiddel aan de kant 
tot betaling. 

• Meer camera's.  

• Meer controle op overdreven snelheid en gebruik van GSM achter het stuur 

• Meer controles op verkeersovertredingen op niet gekende plaatsen. Er wordt in Zwalm altijd op dezelfde gekende plaatsen geflitst.  

• Meer politie controles.  

• Meer politie, te veel overtredingen worden nooit bestraft. Afschaffing van seponering van pv's.  

• Meer politiecontrole op zatte mensen die café, fuif of eetfestijn verlaten en met hun auto willen rijden. 

• Meer politiecontroles maar met anonieme voertuigen om snelheidsovertreders, smartphonegebruik en roekeloos rijgedrag te kunnen opsporen.   

• Meer politietoezicht op de wegen en het verkeerd, belemmerend parkeren in de stad en de snelheidsduivels zwaar beboeten 

• Minder bedrijfswagens en meer  elektrische fietsen met steun van de werkgever.  

• Motivering om andere vervoermiddelen te gebruiken in plaats van demotivering auto.  

• Op snelwegen meer trajectcontroles. 

• Rijbewijs op punten.  

• Simpel, vervuiler betaalt, schoonhouder verdient. Vervuilend verkeer (uiystotende auto's, bussen en vrachtwagens) duurder maken per afgelegde km. 
Proper verkeer (fiets, te voet, propere treinen en bussen, elektrisch vervoer) goedkoper maken. 

• Stop aub met salariswagens te subsidiëren.  

• Te vlug rijden consequent aanpakken door de politie zonder verwittiging. 

• Traag verkeer (tractoren) uit de spitsuren verbannen 

• Veel meer politiecontrole.  

• Verbied het gebruik van radarverklikkers (à la CCoyoté).  In het buitenland lukt dit verbod.  

• We moeten stoppen met de amalgaam tussen firmawagens (noodzaak) en cafetariaplan auto (klucht). 
 



 

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

 
22.12.2020 Burgerbevraging Vlaamse Ardennen pagina 33 van 38 

10.3 OPENBAAR VERVOER 

• Als inwoner van Sint-Lievens-Houtem zou ik het appreciëren dat bus of treinverbinding met Zottegem, Geraardsbergen, Oudenaarde, enz ook goed 
onder de loupe genomen worden.  

• Als men wilt dat mensen overstappen naar het openbaar vervoer, moeten de prijzen dalen en moet er gratis parking zijn aan het station. Bus/tram 
prijzen stijgen voordurend en je betaalt al voldoende voor de trein, ook nog voor parking betalen (en veel in Oudenaarde) maakt het gewoon te duur 
t.o.v een auto/firmawagen.  

• Bedrijven legden vroeger bussen in om werknemers op te pikken (in heden gecombineerd met collect&go-boodschappen-formule).  

• Beter en meer openbaar vervoer. 

• Betere afstemming tussen bus-trein onderling en treinen met elkaar. 

• Betere busverbindingen en treinverbindingen. Dan zal de mens in het algemeen meer openbaar vervoer gebruiken. 

• Betere busverbindingen: Houtem/Oudenaarde meer dan anderhalf uur.  

• Betere busverbindingen.  

• Betere treinverbindingen tussen Zottegem en Gent: naast de bestaande stoptrein een snelle verbinding Zottegem-Melle-Gent SP zoals die nu enkel in de 
spits bestaat. Ook een betere aansluiting met de S treinen vanuit Brussel naar Zottegem zodat er een vlotte overstap is voor de regio Erpe-Mere en 
Herzele naar Gent. Dit zou concurrentiële reistijden opleveren tov de auto over de problematische N42. vb Herzele-Gent met trein is nu 1 u door slechte 
aansluiting te Zottegem en trage trein Zottegem-Gent, met de auto is dit 30min. Dit moet veel beter kunnen!  Daarnaast opwaarderen N42 te Herzele 
(rechttrekking) en tussen Zottegem en Wetteren (verbreding). Hierbij ook voldoende veilige ongelijkgrondse kruisingen voor de zwakke weggebruiker 
(naast de voorziene tunnel Leenstraat en fietsersbrug Wetteren ook een tunnel aan de Houtemstraat (veel fietsverkeer hier!). Zonde dat dit op de 
huidige plannen niet opgenomen is. 

• Bus op bestelling verbeteren.   

• Bussen moeten elektrisch worden, deze bussen zijn quasi muisstil en minder vervuilend.  

• Deftige, ruime, goed aangegeven fietswagons aan elke trein en aangepaste perrons en trappen in stations, zodat mensen hun fiets makkelijk kunnen 
meenemen op de trein. "Fiets op de trein" hoeft niet gratis te zijn, maar wel veilig en gebruiksvriendelijk voor elke reiziger. 

• Elektrische bussen verder stimuleren. 

• Goedkoper en veiliger zou zijn dat er kleinere bussen zouden rondrijden als het minder druk is. 

• Goedkoper openbaar vervoer.  

• Goedkopere en/of flexibel mini-bus-belbus-taxi's: mensen en ouderen oppikken om naar de omliggende plaatselijke markt(en) te gaan en terug thuis 
afzetten, idem qua school / sportvereniging/jeugdbeweging/(cultuur)evenementen.  

• Grootte van treinen correcter afstemmen op drukte, soms naar Gent 's morgens maar een trein van 2 wagons   

• Het zou al helpen dat de bussen op tijdkomen, zodat ik op tijd op het werk aankom. Nu is dit zeker niet het geval en dien ik bijgevolg langer te werken. 
Tot nader order neem ik daarom mijn wagen om naar het werk te gaan. 

• Ik noteerde: bij 10 maal de Belbus te zien, 9 maal één enkel oud dametje aan boord.  DUS : geef alle oude dametjes en heren enkele gratis "taxi-tickets" 
voor verplaatsingen in de regio en schaf die schandalig dure belbus gewoon af. De chauffeurs kunnen dadelijk worden ingelijfd bij De Lijn die een tekort 
heeft aan buschauffeurs. 

• Indien er op geregelde tijdstippen openbaarvervoer is zou ik er gebruik van maken.  

• Industrieparken beter toegankelijk met openbaar vervoer.  

• Kluisbergen: heel slecht idee om busverbinding in dorpskern om te leiden omwille van een voor mij onbegrijpelijke reden. 

• Meer bussen inlassen ttv corona, overvolle bussen zorgen voor meer ouders die kinderen op/afhalen.  

• Meer bussen tijdens de spitsuren (zitten overvol) en minder op andere uren (lege bussen rijden rond).  

• Meer openbaar vervoer in de dorpen. Niet alleen om naar de markt te gaan zoals hier bij ons.  

• Meer zitplaatsen op trein.    

• Met bus naar Gent ben je 2u onderweg.  

• Nadenken over gecombineerd openbaar vervoer voor mensen die veel materiaal moeten meezeulen. 

• Openbaar vervoer goedkoper maken. Beter aanbod geven door meer bussen/ treinen te laten rijden. 

• Openbaar vervoer goedkoper maken. En veel meer te laten rijden.  

• Openbaar vervoer in de regio is dramatisch waardoor eigen auto meestal enige oplossing is.  

• Openbaar vervoer incl. parking is zeer duur indien geen abonnement - als je met je fiets gaat naar station, loop je groot risico dat hij gestolen wordt.  

• Openbaar vervoer stipter maken.  

• Openbaarvervoer beter aanpassen voor studenten die in kleine landelijke dorpen wonen. 

• Prijzen openbaar vervoer aantrekkelijker maken.  

• Rekening houden met de bereikbaarheid van bushaltes als spoorwegovergangen gesloten worden.  

• Vooral naar de mensen luisteren die veel/elke dag gebruik maken van het openbaar vervoer. 

• Waar aangepaste woningen zijn bushalte. Belbus voor minder invaliden meer op wijk gericht (voorbeeld Riedekens)  

• Zoveel mogelijk overwegen afschaffen en alternatieve trajecten voorzien voor autoverkeer (ondertunneling, brug, omleiding rond woonkern) en 
fietsverkeer (fietsbruggen of fietstunnels).  

 

10.4 VRACHTVERKEER 

• Afschaffen van ‘just-in-time’ leveringen. 

• Beperken vrachtvervoer tijdens piekuren afzetten en ophalen van kinderen op school.  

• Binnenwateren gebruiken voor vrachtvervoer. 

• Camion's zo min mogelijk door stadsgebieden laten rijden. 

• Door mensen die in een vrachtwagen rijden in de avond te rijden dat zal beter zijn voor de files. 

• Doorgaande vrachtwagens moeten uit de stadskern blijven en omrijden.  

• Doorvoer zwaar verkeer op de trein. 

• Geen zwaar verkeer 's nachts.   

• Grotere vrachtwagens toelaten op nationaal- en internationaal verkeer, doch deze enkel toelaten buiten de spitsuren of laten rijden in de nacht. 

• Het doorgaand vrachtvervoer (vrachtwagens van meer dan 30 ton laadvermogen) bannen op gewestwegen, zoals bij vb. de weg tussen Oudenaarde en 
Zwalm, behalve uiteraard als dat transport ter plaatse nodig is. 

• Het vrachtverkeer is betalend geworden op de N8 waardoor elke vrachtwagen nu via de niet betalende N453 rijdt, te gek voor woorden. 
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• Het zwaar verkeer (vrachtwagens en tractoren) verbieden in de dorpskernen. Wij zitten hier van 's morgens 3 uur tot 24 uur met geluidsoverlast. Wij 
zitten hier erg verveeld met het fijn stof die hier aanwezig is. Mijn vrouw is zelfs ziek, pijnlijke keel, lopende neus en ogen waar ze dagelijks druppeltjes 
moet in doen. Kan dit, mag dit zo maar telt onze gezondheid niet meer mee.  

• Het zwaar verkeer moet zoveel mogelijk uit de dorpskernen geweerd worden. 

• Hoeveel vrachtwagens zijn er gevuld met ‘gebakken lucht’ op kleinere wegen?  

• Hou het vrachtverkeer uit de woonkernen.  

• In de omgeving van woonkernen of steden dichtbij autostrade afritten voorzien van goederen overslag plaatsen om zo de goederen met electrische 
bestelwagens of lichte vrachtwagens in de woonkernen of steden te brengen.    

• In zones met tonnagebeperking de snelheid verlagen voor zwaar vervoer en deze dienen de kortste afstand te nemen.  

• Kleinere camions gebruiken.  

• Meer en doordachte trajectcontroles (zie de stad Mechelen).  

• Meer gebruik maken van de waterlopen (bv Schelde) voor vrachtvervoer.   

• Meer goederenvervoer over spoor of water.  

• Meer zwaar verkeer ‘s nachts regelen, leveringen aan grootwarenhuizen en dergelijke.    

• Ontlasting wegen van zwaar verkeer. 

• Onze snelwegen: van beschikbare baanvakken zijn 2 baanvakken in gebruik door zwaar verkeer.  

• Parallelwegen voor tractoren.  

• Tonnage verminderen van vrachtwagens door de dorpskernen of helemaal verbieden van vrachtwagens door kernen. Of wijzigen tijdstippen (niet 
tijdens piekuren of begin-einde van school).  

• Vervoersbedrijven zoeken naar de goedkoopste en snelste weg niet de veiligste. 

• Vrachtverkeer door centrum Kruisem bannen.   

• Vrachtverkeer weren uit de dorpen en vooral 's nachts vervoer via trein, boot en autowegen.  

• Vrachtvervoer enkel op 1ste rijstrook en inhalen verboden of ’s nachts.  

• Vrachtvervoer weren in de Ommegangsstraat en Hogerlucht naar de binnenstad van Ronse. 

• Vrachtwagens dienen rond de stads- en dorpskernen te rijden indien ze er niet moeten zijn.  

• Vrachtwagens niet toelaten op kleine landelijke wegen. 

• Vrachtwagens worden te veel geweerd uit de dorpskernen. Het is echt niet "groen" om dubbel zoveel kilometers te moeten afleggen omdat je moet 
omrijden omdat er met een vrachtwagen niet door bepaalde dorpskernen mag gereden worden. Ecologisch totaal onbegrijpelijk. Bijkomend economisch 
naar tijd en kost ook niet. 

• Zeker geen vrachtverkeer 's nachts. Het geluid van een autosnelweg draagt km’ers ver. Laat ons slapen, en de chauffeurs ook. 

• Zwaar verkeer in de nacht rijden.  

• Zwaar vervoer hoort niet thuis binnen een dorpskern. 

• Specifiek : Verminder het vrachtverkeer op de N60. 
 

10.5 WEGINRICHTING GENERIEK 

• Autovrije stadskernen.  

• Betere afstelling van sommige verkeerslichten.   

• Bij aanpassen van mobiliteitsstromen niet alleen rekening houden met bewoners (vb eenrichtingstraat ipv tweerichting vroeger) maar ook waar dat 
verkeer uit de andere richting naar toe moet (welke straten worden meer belast dan?).  

• Bij heraanleg openbare wegen en centra steeds rekening houden met de zwakke weggebruiker.   

• Capaciteit gewestwegen maximaliseren en sluipverkeer in dorpskernen vermijden. 

• Eenduidige signalisatie  - straatbeeld uitnodigend maken om aangepast te rijden  - maximaal sensibiliseren  - meer positief motiveren.  

• Er ontbreekt een actueel globaal circulatieplan op niveau van de gemeentes. Bepaalde wijzigingen aan verkeerssituaties is daardoor ondoordacht.   

• Geen steeds wisselende snelheidslimieten op de wegen.  

• Het onderhoud van de bestaande wegen is ondermaats (veel putten en scheuren in de wegen).  

• Het verkeersprobleem kan beter opgelost worden door de capaciteit van het verkeersnet te verhogen en te onderhouden. 

• Het voorstel om gebetonnerde landbouwwegen voor autoverkeer af te sluiten door bv tractorsluis in zeker ok. 

• Het wegprofiel van veel wegen (bv. Kortrijkstraat tussen Oudenaarde en Kerkhove) ter hoogte van de woonzones is te breed doordat de fietspaden 
mee getekend worden op de weg, hierdoor krijg je een gevoel van breedte en werk je snelheid in de hand. Een simpele oplossing is om de fietspaden los 
te koppelen, de rooilijn in te nemen en tussen nieuw fietspad en baan een haag te voorzien met her en der een boom en een wegverspringing lost veel 
op. Zulk een profiel lijkt smaller ook al blijft de rijweg even breed en is tevens de veiligheid van de fietsers gegarandeerd. 

• Hinderlijke obstakels doen verdwijnen: overhangende takken, hagen en bomen, paaltjes om eigendom af te bakenen, diepe grachten langs de rijweg 
heraanpakken.  

• Hoofdwegen moeten een hoger capaciteit krijgen voor wagens met afgezonderde fietspaden. 

• In de steden en dorpskernen uitsluitend eenrichtingsverkeer. 

• In dorpen en steden zou meer eenrichtingsverkeer kunnen opstarten om op die manier een vlot verkeer te krijgen. 

• In elk centrum een "as" maken voor auto's, max 30 per uur tot aan een parking. Daarna: te voet of fiets.    

• Kruispunten met voorrang van rechts moeten zichtbaarder zijn en 'logischer' zijn. Kleine zijstraatjes die uitkomen op een duidelijk grotere baan maken 
het niet logisch dat daar voorrang van rechts zou gelden. Zodat de persoon die de voorrang moet geven, het ook effectief gaat geven en de persoon die 
de voorrang zou krijgen, ze ook durft nemen. Nu is dit in zo'n situatie vaak dat diegene die voorrang zou hebben, ze het toch niet durft nemen. 

• Maak de openbare ruimte volledig verkeersvrij. 

• Meer eenrichtingsverkeer.  

• Meer ronde punten aanleggen, dan is er ook nog plaats voor groen erin.   

• Meer straten 'uitgezonderd plaatselijk verkeer' en parkeren beperken en duurder maken. Centrumstraten auto-vrij maken.  

• Minder doorgaand verkeer door steden en gemeenten  

• Nog meer rotondes.  

• Openbaar vervoer brengt mensen naar de stad. Park+Ride aan de rand van de stad evenzeer. In de steden is plaats voor fietsers en voetgangers.  

• Slimme verkeerslichten plaatsen op drukke kruispunten.  

• Sluipverkeer beter aanpakken.  

• Vele kruispunten zijn niet veilig, deze vervangen door bv ronde punten.  

• Verkeer door de stads- en dorpskernen verminderen door nieuwe ringwegen. 

• Wegen en fietspaden beter onderhouden.  

• Wegnemen overbodig straatmeubilair (bloembakken, versmallingen, drempels, ...). 
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10.6 CONCRETE WEGINRICHTINGEN 

• Aanpak van dorpskern Brakel terug aanpassen zoals voorheen, zodanig mensen geen 3 km moeten rondrijden om wekelijkse boodschappen te gaan 
halen, dan spreek ik over boodschappen tussen de 20 a 30 kilogram.  

• Bestaande 'steenwegen' herinrichten met aparte fietsstroken.  

• Beter trajecten maken tussen Oudenaarde en Ronse, iedereen moet een weg volgen. 

• Betere voetpaden en betere fietspaden in alle straten van de gemeente Lierde. Dit is nu niet het geval.  

• Bij de aanleg van de markt in Sint Lievens Houtem is de fietser volledig vergeten geweest. 

• De grote verkeersassen in onze regio (N42, N46, N8) zouden moeten aangepast worden zoals de N60. Dat zullen dan weliswaar drukkere wegen worden 
die meer plaats nodig hebben maar dan kun je het doorgaand verkeer echt omleiden en kunnen de dorpskernen rustiger gemaakt worden, wie weet 
zelfs verkeersluw.  

• De N42 beter en sneller verkeer aanpassen in de spitsuren.... 

• De N42 had al jaren twee rijstroken per rijrichting gehad moeten hebben. In de spits al jaren file, landbouwvoertuigen vertragen ook regelmatig het 
verkeer. Met alle wegenbelastingen die betaald worden vind ik het een schande dat dit nog steeds niet aangepast is. 

• Dringend voetpad én fietspad langs de N42 in Sint-Lievens-Esse.  

• Een afgescheiden fietspad naast N60, over het volledig traject (Gent-Ronse).  

• Een veilige oversteekplaast organiseren voor fietsers op de N35 tussen E17 en N60.  

• Eindelijk eens de N42 afwerken tussen Wetteren en Geraardsbergen, d.w.z. 2x2-vaksbaan over gans traject.  

• Investeren in een nog bredere N42 past niet in een toekomstgerichte visie op mobiliteit. 

• Kruising Gentsesteenweg-Aalstsesteenweg aka '4 wegen' (industriepark Geraardsbergen) smeekt om de aanleg van rotonde. Verkeersdruk is absurd en 
nog steeds uiterst gevaarlijk. Bevolking vraagt al lang om een rotonde. 

• Kruispunt Devos Oombergen nog beter en sneller aan pakken dat verkeer sneller opngelost is in de spituren richting Wetteren.  

• N42 een viervaksbaan van Wetteren tot in Lessen.  

• N42: maak hiervan een dubbel vak tot in Wetteren. Als tractorbestuurder is het ook niet fijn wanneer autobestuurders achter je moeten blijven hangen 
en niet mogen voorbijsteken. 

• N60 aanleggen 

• Oudenaarde heeft een enorme flater begaan: een betalende ondergrondse parking op de markt heeft de stad nodig om hun winkels in de stadskern te 
kunnen behouden (te véél leegstand of te veel faillissementen in de start-ups daar).  

• Project N60 rond Ronse realiseren via oud traject westkant, tweevakkenbaan met beperking in snelheid tot 50 km/uur. Groot rondpunt boven 
Kruisstraat/Zandstraat. Onteigeningen zijn reeds gebeurd.  Snelheidsbeperking tot 50 Km/uur langs de Ommegangsstraat en een goed fietspad en 
wandelpad aanleggen.  

• Ringweg Brakel zou beter een weg met ronde punten worden.  

• Rondpunt tussen N493 en N8C 

• Stop met het willen doortrekken van de N60, investeer eerder in betere wegen en verplaatsen van de industriezone. Economisch gezien gaat heeft dit 
toch geen meerwaarde en kost ons veel belastingsgeld. 

• Voor Zingem specifiek: alle fracties opnieuw op containerpark toelaten ipv ons ettelijke kilometers naar Kruishoutem te sturen. Is vervuiling en 
onveiligheid die onnodig is.. 

• Vrachtwagens van op de E17 enkel via afrit De Pinte van en naar de N60 leiden. 
 

10.7 SNELHEID 

• 50 is blijkbaar een onmogelijke snelheid. Snelheidsremmers zoals bloembakken, drempels, zelfs verkeerslichten zouden OK moeten zijn maar worden 
daardoor gemeden en andere straten rondom worden daardoor extra belast.    

• Borden met "zone 50" hebben nog niets opgelost en snelheidcontroles worden meteen gedeeld op social media. 

• De typische macadam-gewestwegen waar (minimaal) 70km/h gereden wordt zijn levensgevaarlijk.   

• Ik zou de gekozen snelheidsbeperking willen aanpakken: nu rijden mensen vaak te snel, of het nu van 90 naar 70 of 50 gaat. De motivatie moet steek 
houden. Bvb: op een weg de snelheid van 90 naar 70 gebracht, voor veiligheid fietsers. Zeker te begrijpen! Maar na enkele jaren krijgt die weg een 
volledig afzonderlijk fietspad en snelheid blijft op 70 staan. De onderbouwing van die 70 is weg, mensen rijden meer dan 70. Is het dan niet verantwoord 
om snelheid terug naar 90 te brengen? Ik bedoel daarmee, als de mensen meer een correcte onderbouwing hebben van de opgelegde snelheid, ze zich 
er misschien dan ook beter aan gaan houden.   

• Meer controle op snelheidsbeperkingen.  

• Meer snelheidsbegrenzers op toegangen tot dorpskernen (30 km/h in de kernen zelf).   

• Meer snelheidscontroles doen langs wegen die verleidelijk zijn om sneller te rijden dan toegestaan. Ik zelf als vrachtwagenchauffeur erger mij aan auto’s 
die zitten te duwen om voorbij te kunnen of op die befaamde verleidelijke banen de snelheden aan hun laars te lappen. Haast en spoed is zelden goed 
hebben ze mij altijd gezegd! 

• Meer snelheidscontroles met boetes als gevolg in de bebouwde kom en rond dorpen of steden.  

• Meer snelheidscontroles of flitspaal of trajectcontroles op N36 tussen Berchem en de Zandstraat. 

• Meer snelheidscontroles.  

• Meer snelheidshinderaars plaatsen op rechte wegen om de snelheidsduivels aan te pakken   (bijv. op de Nederenamestraat). Dit is letterlijk een 
autostrade voor snelheidsduivels.  

• Niet overal smalle doorgangen maken (bloembakken, smalle heraangelegde straten). Zorgen voor betere doorstroming van verkeer op hoofdwegen, 
maar geen grotere wegen maken of wegen verdubbelen (terug aanzuigeffect voor weer meer verkeer). Niet overal doorgaand verkeer verbieden zoals 
dat nu veel gedaan wordt     

• Plaatsen van meer (flits)camera's 

• Slimme snelheidsbegrenzer  

• Slimme snelheidsbegrenzers voor tractoren van loonwerkers en grote werven (rijden echt véél te snel, met héél véél gewicht achter hen!)  

• Snelheidslimiet van 50km/h op wegen waar geen afgescheiden fietspad is.  

• Strengere snelheidsbeperking voor vrachtwagens (bv auto 70km/u  - vrachtwagen 50km/u)  

• Vooral meer controle op snelheid. Vb station Zottegem - zone 30: wordt niet gerespecteerd (zelfs De Lijn). Geen controle en gemiddelde snelheid tss 50 
en 70 km/uur. Centrum Zottegem = speelstraat, zelfs fietsers rijden hier te snel. Niet alles in functie van fietsers die niets respecteren.   

• vooral voor de veiligheid : 7 dagen op 7 dagen snelheidscontrole. Er wordt overal te snel gereden..dag en nacht  

• Weg inrichten zodanig dat de snelheidslimiet niet kan overschreden worden (een bord plaatsen is niet voldoende). 
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10.8 ALGEMEEN 

 

• Dagelijks moeten er veel mensen op hun bestemming geraken, dus iedereen moet zo veel mogelijk met mekaar rekening houden en goed uitkijken. 

• Het creëren van centrale punten in de dorpskernen met een gemengd aanbod van openbaar vervoer, elektrische deelauto's en elektrische deelfietsen, 
toegankelijk via één mobiliteitspas of app. 

• Het enige wat we moeten vermijden is dat het hier net zo een soep wordt zoals in Gent, met alle gevolgen van dien: leegstand van winkelpanden, 
faillissementen, personeel moeten ontslaan omdat er geen klanten meer komen, vaste waarden die vertrekken uit deze stad omdat het verkeersplan op 
niet veel trekt. Denk ook aan de kleine zelfstandigen voor je drastische maatregelen neemt m.b.t. het bereikbaar blijven van steden.   

• Het geld van de belastingsbetaler duurzaam investeren in het verkeer en niet aan vriendenpostjes   

• Het is gewoon zeer moeilijk om persoonlijk je steentje bij te dragen omdat je alles moet weten te combineren. Kindje naar crèche (gelukkig nog 1 
gevonden dus moeten aanpassen in verplaatsing) daarna naar werk en dit is te ver met de fiets. Partner werkt in ploegen dus heeft eigen wagen. Maar 
zo kunnen we onze dochter zo kort mogelijk uit besteden en dat is voor ons nu het belangrijkste. Al zou ik perfect liever dichter werken en met de fiets 
gaan bijvoorbeeld maar het is niet zo makkelijk natuurlijk. Openbaar vervoer is dus voor ons niet haalbaar in combi met een kindje en 25 km naar het 
werk. 

• Ik vind jullie gegeven oplossingen steeds in dezelfde zin, namelijk auto's meer belasten, duurder maken. Eerlijk gezegd vind ik de verkeersproblemen in 
deze regio niet zo'n groot probleem. Hoe meer er van alles is, (auto's, bussen, fiets, te voet, trein) hoe meer alles verspreid wordt. Laat ook mensen eigen 
keuzes maken, er zijn al genoeg beperkingen en regels en facturen in dit land. 

• Is het überhaupt mogelijk om iets te veranderen? Mensen willen altijd overal snel zijn. Toestanden als Waze zorgen er voor dat ieder weggetje als 
sluipweg kan gebruikt worden, kinderen die naar school fietsen zijn niet van belang. 

• Leer van andere landen met goede en vooral veilig mobiliteit zoals Nederland. We moeten af van denken dat we het zelf altijd beter kunnen.  

• Meer inzetten op telewerk waar mogelijk kan de verplaatsingsdruk verlichten.  

• Meer telewerken als standaard stimuleren.  Geen verplaatsingen nodig = minder verkeer op de weg.  

• Planning tot 2030 is utopisch, liever nu en met gezond verstand.  

• Spreiding van de werkuren. Op spitsmomenten is het te druk op de N60 

• Stimuleren om buiten de drukke uren te rijden, stimuleren om meer spreiding te bekomen. 

• Thuiswerk indien mogelijk.   

• Thuiswerk zoveel mogelijk aanmoedigen. 

• Toeristen (motor-, fietsgroepen) moeten ook verkeersregels volgen, de Vlaamse Ardennen moeten leefbaar blijven voor de bewoners.   

• Verkeersdrukte: meer lokale evenementen  

• Verkeersproblemen niet overschatten, we zijn geen grootstedelijk gebied. 

• Verkeersveiligheid: meer sensibiliseren op gekende gevaarlijke punten.     

• Wegenwerken vlotter laten verlopen. Vaststelling van verkeersongelukken vlugger afhandelen.  
 

10.9 SCHOOL- EN SCHOOLOMGEVINGEN 

• Autovrije zone aan schoolpoorten. 

• De schoolpoorten in een meer beveiligde plaats dan langs een weg. Dit houd het verkeer tegen zowel voor fietsers als wagens 

• Geen school voor halve dagen, beter 4 dagen wat langer.   

• In groep met de fiets naar de lagere school, onder begeleiding van 1 of 2 personen. Zo is er meer een gezamenlijke verplaatsing met de fiets, wordt de 
fietser meer gezien en zijn er minder auto's in de omgeving van de school en is het misschien wel praktischer voor sommige ouders en kan het veilig 
blijven door de aanwezige begeleiding. 

• Kinderen meer verkeersregels leren op school, kinderen met de fiets naar school minder opstopping ‘s morgens en ‘s avonds. 

• Meer politiecontrole in schoolbuurten.   

• Meer schoolbussen zodat we hebben minder verkeer op moment van start van school. In Ronse is het altijd een ramp aan de Glorieux School   

• Meer veiligheid in en om schoolzones en vooral dan aan de ingangswegen en uitgangswegen aan de scholen. 

• Om naar school te vertrekken moeten wij extra vroeg vertrekken om er te zijn voor de auto's aankomen, want op bepaalde kruispunt is het onveilig en 
zijn er veel te veel auto's. 

• Op kritieke punten van bv scholen of knelpunten een goede in- en uitstroom creëren voor het verkeer van zowel auto's als fiets en voetgangers. Er 
wordt te veel wild geparkeerd rond de scholen.  

• Rond de scholen, geen zwaar verkeer meer, digitaal qua uren te regelen door de scholen met aangepaste apparatuur.  

• Tijdens vakanties en buiten de school- en opvanguren de snelheidsbeperking van 30 aan de scholen buiten de dorpskern automatisch verhogen naar 50 
(vb. aan Tuinbouwschool Melle).  

• Vervoer naar scholen en dienstverlening vind ik heel belangrijk! 

• Zone 30 wordt ook niet altijd correct gehanteerd. Ik vermoed ook te wijten aan het feit dat het bij de ene school enkel van toepassing is tijdens begin 
en eind van de schooldag en in andere schoolomgevingen constant, dus ook overdag, 's avonds, 's nachts, weekend... Hier is ook het draagvlak waarom 
maar 30 niet aanwezig. 

 

10.10 RUIMTELIJKE ORDENING 

• Bedrijven in zones dichtbij grote invalswegen en niet overal verspreid.  

• Bedrijventerreinen aanleggen waar treinen stoppen, geen zelfde fout maken als het bedrijventerrein in Zaventem. 

• Behoud van deze groene streek en vermijd aanleg van bijkomende wegen. 

• Betonstop, meer geconcentreerde bebouwing binnen de kernen. 

• Bij het ontwikkelen van nieuwe verkavelingen en industriezones eerst even kijken wat mogelijk is met het openbaar vervoer en ontsluitingswegen (met 
voldoende capaciteit) en dan  niet nog eens 5 à 10 jaar wachten om een oplossing te zoeken (vergunningen, inspraak, visie op lange termijn <=>  
wachten tot na de volgende verkiezingen).  Aansluitingen naar bestaande wegen en vlotte verbindingen zijn cruciaal in onze regio, niet iedereen 
beschikt over een eigen(bedrijf)wagen.   

• De verspreiding van de shoppinginfrastructuur (baanwinkels, funpark, ...) belet een slimme aanpak van de verplaatsingen die gepaard gaan met 
winkelen/ontspanning. Herwaardering van winkels in de steden maar ook in de Dorpstraat kan hier soelaas bieden. 

• Inbreidingsgebieden i.p.v. nog meer wonen 'op den buiten'.  
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• Industrie wordt gegroepeerd binnen goed bereikbare industrieterreinen. 

• Nieuwe woonkernen dichter bij steden, geen nieuwe bebouwing op platteland.   

• Onmiddellijk verbod op lintbebouwing. 

• Stadskernen terug aantrekkelijk, menselijk maken, autoluw of autovrij, baanwinkels ontmoedigen, verkavelingsstop, wonen in stadskernen en 
telewerken aanmoedigen.   Lawaai bannen uit oude stadskernen (hoge bebouwing, smalle straten, meer geluidshinder).  

• Verspreiding van baanwinkels tegengaan. Terugkeer naar centrumwinkelen met gratis parkeren aan de stadsrand. 

• Winkels langs drukke wegen leiden tot ongevallen, kijk maar op Astridlaan, iedereen wil er zich tussen wringen of je moet kort stoppen omdat de 
bestuurder voor je vlug wil afslaan aan een winkel. 

• Zeker een sterke ruimtelijke ordening zoals daar lost al een groot deel van de problemen op. 
 

10.11 PARKEERBELEID 

 
• Effectief controle op wildparkeren.  Dit gebeurt niet. Wagen parkeren op trottoir, en dit kan in Brakel. Gele zones zijn enkel wat verf zonder betekenis 

• Gemakkelijke parkeerplaatsen: dus schuin in- en uitrijbaar.  

• Gratis parkeren aan station.    

• In steden en dorpskernen verboden parkeren (eventueel parkings aanleggen tussen en achter de huizen of onder de grond). 

• Investeer in punten en satellietparkings waar men gemakkelijk kan overstappen van het ene vervoersmiddel op het andere. 

• Laat de auto’s die geen garage hebben en op straat parkeren extra betalen.  Nieuwe woningen moeten ze verplichten een garage te hebben.  

• Parkings aanleggen aan de rand van de stad met gratis shuttlebussen. 

• Verplichten van auto's te parkeren in hun garage/oprit, en niet overal op straat, zodat je in sommige smalle straten niet meer door kan met grotere 
voertuigen (brandweer, tractor,...), is ook gevaarlijk voor zwakke weggebruiker.  

• Wildparkeren in de rand van het centrum van Oudenaarde begint problematisch en gevaarlijk te worden. Er is blijkbaar enkel controle door 
parkeerwachters in de betalende zones. 

 

10.12 MILIEU EN KLIMAAT 

• Beperk lintbebouwing zodat er meer grondwater beschikbaar is t.o.v de beton die de reden is van het lage grondwaterpeil. Neem een voorbeeld aan de 
Nederlandse attitude t.o.v openbaar vervoer en milieu (cfr. Project van vroegere medewerker van Greenpeace).  

• CO2 taks op internetaankopen.   

• Een campagne om de mensen te sensibiliseren dat ze de motor van hun auto afzetten als ze een tijdje aan de kant van de straat staan. Zal beter zijn 
voor de lucht, ingeademd door voetgangers en fietsers, en voor CO².   

• Elektrisch rijden promoten en voor de infrastructuur zorgen hiervoor.  

• Elektrische laadpaal in elke gemeente.  

• Ervoor zorgen dat de vervuilde auto's die niet in de stad binnen mogen niet ieder weekend in de Vlaamse Ardennen toeren. 

• Uitlaatgassen kunnen verminderd door milieuvriendelijke brandstof of elektrisch 

• Veel meer aandacht geven aan het milieu.  
 

10.13 AUTOVERKEER EN HINDER WEREN 

• Allemaal electrische auto zeer goed idee voor milieu en kalmte.  

• Binnenstad enkel toegankelijk maken met de auto voor inwoners , mantelzorgers of werknemers in die stad dmv vergunning. Vrachtwagens , bussen en 
auto's die geen vergunning hebben enkel via omwegen laten passeren.    

• Dat scholen niet op zelfde uur open gaat en sluit. Dit veroorzaakt veel drukt in steden. Als meer verspreid uren zijn gaat ze gemakkelijk het openbaar 
vervoer nemen zodat ouders niet aan de schoolpoort staan met hun auto's. De mensen die van werk komen staan dan ook niet aan te schuiven rond 
zelfde uur.  

• Meer autoluwe zones/autovrije straten, meer autoloze zondagen.  

• Snelheidsbeperking en autoluwe dorpskernen/kleine wegen zijn voor mij prioritair, ik doe 80% van mijn verplaatsingen per fiets, ik ondervind dagelijks 
hoe belastend autoverkeer is.   

• Voertuigen zoals pick-ups en SUV's moeten verboden worden.  

10.14 ONLINE-WINKELEN 

• Afhaalpunten buiten de dorpen voor pakjes: minder koerierdiensten die rond rijden. 

• Enkel drie dagen per week post bedeling.   

• Graag zou ik iets willen veranderen aan die absurbde leveringen aan huis van de gekochte goederen on line. Verspilling van energie, werk en 
milieuvervuilend.  

• Pakjes bedeling beter coordineren om het over en weer gerij met 1 pakje te vermijden. 

• Pakjesdiensten : soms dient er 3 keer iets geleverd worden, wachten tot alles samen is en dan pas leveren aan de klant. 
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10.15 OVER DE BEVRAGING 

• De stellingen zijn zeer eenzijdig en ongenuanceerd. Iedereen wil het verkeer buiten de woonkernen maar vertelt niet hoe. Een doorgangsverbod? Een 
nieuwe omleidingsweg rond de dorpen? Een voorbeeld uit Frankrijk: Cramant, Oger ... Hier loopt de D10 door de dorpen en de D9 er rond. Nuancering 
geldt ook voor de andere stellingen anders kan je met een enquête alles bewijzen. 

• Deze enquete ook per brief laten invullen: ouderen vallen digitaal uit de boot.  

• Duidelijk de bedoeling reeds van hogerhand geplande wijzigingen te legitimeren door weglaten en suggestie van mogelijkheden.  

• Er is geen code vermeld op uw brief van 9-9-2020.  

• Ideeën in deze enquete zijn gedateerd, oude wijn in nieuwe zakken. 
 

10.16 DEELSYSTEMEN EN ALTERNATIEVE VERVOERVORMEN 

• Deelfietsen binnen en buiten het centrum.  

• Deelvervoer in elke gemeente.  

• Zelfrijdende (deel)auto/minibus 
 

10.17 WEGENSIGNALISATIE, VERKEERSBORDEN, … 

• De wegsignalisatie en verkeersborden op tijd plaatsen, aanpassen en verwijderen.  Meer spiegels op slecht in te schatten verkeersomstandigheden. 

• Op het kruispunt Gaverstraat-Gaverdreef in Kruishoutem, zou op de Gaverdreef een Stop-bord moeten geplaatst worden. Het zicht is 0 en zeer 
gevaarlijk. 

• Op meer kruispunten spiegels plaatsen, op verschillende plaatsen is het niet mogelijk om auto’s of fietsers te zien afkomen.      
 
 

10.18 NIEUWE WEGEN 

• Nieuwe snelweg van Waregem naar Oudenaarde naar Zottegem naar Aalst naar Dendermonde naar Mechelen.    

 
 
 


