
VERSLAG CO-CREATIE 1 
LAMA 2017 - Kermt 



stappen 







Het onderzoek 
Wat was het onderzoek en wat leerden we eruit? 











Data uit interviews+ 

observaties 

verzamelen 

data clusteren 

inzichten uitlichten+ 
uitdagingen bepalen 

wij verwerkten … 



4 thema’s 
Thema 1: Werken aan duurzame mobiliteit, veilige bereikbaarheid en traagheid van en 
op en rond de talentencampus  

Thema 2: Werken aan duurzame mobiliteit, veilige bereikbaarheid en traagheid  rond de 
school  

Thema 3: Veilige trajecten voor  voetgangers en fietsers in Kermt  

(duidelijke voetpaden en fietspaden, veilige oversteekplaatsen, snelheid verkeer, 
sluipverkeer) 

Thema 4: Parkeren op duidelijke en officiële plaatsen 



inzichten 
Inzicht 1: de verdere uitbreiding van de talentencampus, de opening van nieuwe wandelroutes in het Herkenrodebos en het 

invoeren van tol op de autostrade zorgen voor meer verkeer doorheen Kermt en naar de talentencampus 

Inzicht 2: er is op verschillende plaatsen op en rond de talentencampus een conflict tussen autoverkeer en fiets- en 

voetgangersverkeer. 

Inzicht 3: Mensen hebben vertrouwen in de dorpsraad die een prachtig masterplan heeft uitgewerkt voor de ontwikkeling van 

campus Ten Hove. 

Inzicht 4: de school(omgeving) is niet veilig toegankelijk voor jonge fietsers en voetgangers 

Inzicht 5: zijstraten als de Molenstraat, de Nachtegalenstraat, de Koorstraat, Ten Hove en de Meybroekstraat worden geteisterd 

door sluipverkeer 

Inzicht 6: de weinige fietspaden en voetpaden die er in het centrum, zijn goed en veilig, buiten het centrum is dat een pak 

slechter. 

Inzicht 7: er wordt overal te snel gereden 

Inzicht 8: het is gevaarlijk om de N2 over te steken, oa. door het onofficieel gebruik van de middenberm als parkeerplaats 

Inzicht 9: de heraanleg van de middenberm is goed en mooi.  

Inzicht 10: er zijn veel parkeerplaatsen, maar ze zijn niet goed ingericht voor optimaal en efficiënt gebruik 

Inzicht 11: Mensen willen zo dicht mogelijk bij hun bestemming parkeren, zodat ze niet ver moeten stappen, ook al overtreden ze 

daarmee een wet.  

 



De uitdagingen  
per thema 

 

 

 

Thema 1:Werken aan duurzame 

mobiliteit, veilige bereikbaarheid en 

traagheid van en op en rond de 

talentencampus  

Hoe kunnen we de campus ontsluiten 

met gedeeld vervoer zodat het verkeer 

naar aanleiding van de uitbreidingen vlot 

verloopt? 

Hoe kunnen we bezoekers en 

werknemers van de talentencampus 

stimuleren om te voet of met de fiets te 

komen? 

Hoe kunnen we van de Kermtstraat een 

veilige toegangsweg tot de campus 

maken voor elke mobilist?  

Hoe kunnen we van de talentencampus 

een echte ontmoetingsplek maken voor 

jong en oud? 

Hoe kunnen we traagheid en veiligheid 

creëren op de site?  

Hoe kunnen we van campus Ten Hove 

een plek maken waar de zwakke 

weggebruiker en kinderen zich vrij en 

veilig kunnen bewegen?  

Hoe kunnen we het draagvlak voor het 

masterplan vergroten 

 

 

 

Thema 2: Werken aan duurzame 

mobiliteit, veilige bereikbaarheid en 

traagheid  rond de school  

Hoe kunnen we de schoolomgeving 

verkeersvrij maken? 

Hoe kunnen we bezoekers van de school 

stimuleren om te voet of met de fiets te 

komen? 

Hoe kunnen we kinderen vlot en veilig te 

voet of met de fiets tot vlakbij de school 

brengen? 

Hoe kunnen we ouders helpen om veilig met 

hun kinderen te voet of met de fiets naar 

school te komen? 

Hoe kunnen we ouders aanmoedigen om de 

bestaande parkings te gebruiken bij het 

halen en brengen van hun kinderen? 

 

Thema 3: Veilige trajecten voor  

voetgangers en fietsers in Kermt  

Hoe kunnen we duidelijk de plaats van 

fietsers en voetgangers aantonen op de 

weg?  

Hoe kunnen we van de inwoner van 

Kermt een dagelijkse fietser maken? 

Hoe kunnen we sluipverkeer de juiste 

weg tonen? 

Hoe kunnen we traagheid stimuleren in 

de straten in het centrum (Molenstraat, 

Meybroekstraat, Kermtstraat, …) ? 

Hoe kunnen we oversteken op de 

gewestweg veilig en aangenaam 

maken? 

Hoe kunnen we van het centrum van 

Kermt een aangename 

wandelomgeving maken? 

 

Thema 4: Parkeren op duidelijke en 

officiële plaatsen 

Hoe kunnen we de middenberm 

gebruiken om Kermt gezelliger, 

aangenamer en groener te maken? 

Hoe kunnen we de bestaande (en 

geplande) parkings beter benutten? 

Hoe kunnen we de bestaande (en 

geplande) parkings dichter doen 

aanvoelen? 

Hoe kunnen we mensen die in de 

straten rond de campus parkeren 

verleiden om bestaande parkings te 

gebruiken? 

Hoe kunnen we bestaande parkings 

gekender en geliefder maken?  

 



 Snelle ideeën via 

speeddating 

 

 

 Verder bouwen 

op elkaars 

ideeën 

 

 

 Stemronde 



DE IDEEEN 



SLUIPEN IS GOED FOUT  - KERMT = WOONERF 

• Op maat van elke straat de ontmoedigende 

maatregelen toepassen 

• Bvb. rood licht dat als je te hard rijdt op 

rood springt, bloembakken, afsluiten van 

straten, verkeersremmers, verkeersborden, 

verf, dynamische borden… 

• Er blijven maar 3 doorgangsstraten over: 

Kermtstraat, Koorstraat en Diestesteenweg 

• Alle andere straten: voor spelende kinderen 

en zwakke weggebruiker. Elk woonblok 

wordt een woonerf.  

• Sluipwegen: nachtegalenstraat, heerstraat, 

willemanstraat, meybroekstraat, 

molenstraat 

• Opm. zorgen dat andere straten niet extra 

belast worden! 





KERMT OVERAL BEREIKBAAR - PARK AND WALK 

• 3 parkings: 2 huidige 

(Kermetaplein, Belgiëplein) en 1 

nieuwe (Ten Hove) 

• Parkings aankondigen vanuit 

Spalbeek, vanuit Hasselt, vanuit 

Lummen (op xx meter) 

• Op de parking: visueel maken 

van afstand en tijd naar 

activiteiten en evenementen 
• Parking 1 Kermeta: x aantal stappen 

verwijderd van lekkers dat Kermt te 

bieden heeft 

• Parking 2: Belgiëplein: xx aantal 

stappen verwijderd van apotheek, … 

• Parking 3 Ten hove: Parkeer je wagen 

hier en geniet van een heerlijk 

moment …  

• Meer parkeercapaciteit op 

Diestesteenweg door andere 

inrichting, met trage 

snelheidszone 

• Alle parkings voorzien van e-

bikes voor mobiliteit naar 

handelaars 

 

 





De COMBINE 
• Fietspools en wandelpools 

met vrijwilligers. Fietspool 

over de bloemenwijk, ouders 

laten gebruik maken van 

bestaande wandelpaden van 

aan Belgiëplein tot in school 

• Stockheimkaan, Ten Hove, 

Meybroekstraat: 30’ voor en 

na school verkeersvrij: 

schoolstraat 

• Kleurrijke tekening op 

kruispunt: oversteek over N2 

(vanuit Stockheimlaan) – 

kinderen maken de tekening. 

• Ter aanvulling: denk aan 

campagne om fietsen te 

stimuleren 

 

 





TRAGE WEG + SCHEIDING VAN MACHT 

• Buurtweg/oude trage 

wegverbinding weer 

openmaken als fiets- en 

wandelverbinding naar het 

centrum 

• Afsluiten van de weg Ten 

Hove 

• Wegversmalling opheffen op 

voorwaarde dat daar fietspad 

wordt aangelegd. 

• Afremmen verkeer met 

flitspaal. 

• Probleem: fietspad stopt nu 

aan wegversmalling: dus 

mensen gaan op stoep of 

rijbaan rijden 



GEKERMT IN DE MIDDENBERM 

Herstructurering van de steenweg 

- Middenberm wegnemen en in plaats daarvan afzonderlijk 

rijbaan langs de school 

- Volgorde: rijbaan, parking, fiets- en wandelpad 

Andere invulling voor de middenberm 

Parkings op middenberm afschaffen, gebruiken voor andere 

dingen: kunst, groen, bijen, … 

Duidelijke oversteekplaatsen op middenberm 

 



Populaire ideeën 
Parkeren en co 

• Kiss and ride bij achterkant school en jeugdhuis 

• Zebrapad ter hoogte van Kermeta + herinrichten middenberm: duidelijke oversteekplaatsen en verboden te parkeren 

• Zones op parkings:  
 KT: korte termijn vooraan parkeren (bakker, winkel,kinderen afzetten) 

 LT: lange termijn achteraan: bewoners, carpool, … 

 KR: kiss and ride 

• Beplanting en verwijzingen: duidelijke ingang en uitgang parking, overzichtelijke vakken, handwijzers, amsterdammers, 

gevoel dat niet anders kan of mag 

• Parking aanduiden met leuke borden, voetpaden aanduiden met tekeningen 

• Meer parkeercapaciteit op Diestesteenweg door andere inrichtng, met trage snelheidszone 

• Alle parkings voorzien van e-bikes voor mobiliteit naar handelaars 

 

Tekeningen en ander ingrijpen op de weg 

• Kleuren en tekeningen en symbolen ipv suggestiestroken bij fietspad 

• Tekeningen van voetgangers, ouders en kinderen, oudere met wandelstok, … 

• Slogans op de weg: moet jij hier wel zijn, niet verkeerd gereden, woon jij hier ook?  sluipverkeer belachelijk maken 

• Nieuw bord introduceren met wenende of fronsende auto 

• Wegversmallingen met bloembakken in kleine straten in centrum 

• GROEN 

 

Op Ten Hove 

• Vaste bbq 

• Ten Hove verkeersvrij 

 

 



Populaire ideeën 
 

Campagne om fietscultuur te creëren 

 

• fietskalender: affiches/evenementen 

• Fietsen doe je niet op 4 wielen 

• Lockers voor fietsen 

• Spaarkaart voor fietsen 

• Breng je kinderen met de fiets of te voet naar school en krijg een verrassing 

• Organiseer een dag voor de zwakke weggebruiker op school 

• Stickeractie : kinderen en ouders belonen met attentie  

• Regelmatig verkeersles voor ouders en kinderen 

 

Trage verbinding 

• Verbinding maken tussen talentencampus en kermetaplein 

 

Met fiets of te voet naar school 

• Ouders kunnen enkel parkeren op parking kermeta, diestesteenweg, sporthal: niet in ten hove en niet aan jeugdhuis 

• Stapstenen – leuke wandelroute naar school 

• Oude buurtwegen openleggen 

 

Andere 

• E-bikes 

• Tracker op fiets: bord in centrum: opgelet, xx fietsers op de weg 

 

 

 

 

 

 

 



Nog andere ideeën vanuit eerste vergadering 

 
• Spoorweg afsluiten en tunnel voorzien 

• Nieuwe omleidingsweg 

• Tunnel vanuit Nachtegalensraat 

• Trage weg verbinding richting achterkant school 

• Gebruikersanalyse maken van ten hove  

• Splitsing auto- zwakke weggebruiker 

• Parkeerverbod op middenberm op drukke momenten (ifv zichtbaarheid) 

• Kinderoversteekplaats, wandelbrug 

• Beloning voor leden/verenigingen die met fiets komen 

• Carpooling voor clubs 

• Campusbus voor clubs 

• Selfdriving bus 

• Fietsenstallingen 



EN NU? 



 

Sessie 2 = concrete uitwerking van gekozen ideeën. Tijdens deze sessie werk je in kleine groepjes aan 

de concrete uitwerking van 1 idee. Er wordt letterlijk geknutseld, dus breng je creatieve brein mee!  

 

• Inschrijven op de website voor co-creatiesessie 2 op dinsdag 30 mei in de Stedelijke Basisschool! 

 

• BELANGRIJK: denk ook al even na over jouw tijd en goesting om in de zomervakantie de 

testopstellingen mee voor te bereiden. Het is de bedoeling dat er werkgroepjes worden gemaakt om de 

ideeën werkelijk tot uitvoering te brengen, weliswaar met ondersteuning van de gemeente! 

 

 

knutselen 



TOT 30 mei om 19h in de stedelijke 
basisschool 

Nog vragen?  

 

Hannelore.depypere@mobiel21.be  

mailto:Hannelore.depypere@mobiel21.be

