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september vandaag 

snelle testopstelling live testopstelling piloot fase opschalen 

Tijdens deze tweede co-creatiesessie werkten jullie verder op jullie favoriete 

ideeën.  Er werd nog meer gefocust op uitwerking en details, op communicatie 

naar andere inwoners, op mogelijke valkuilen. Jullie gingen kijken bij elkaars 

ideeën, gaven feedback en herwerkten waar nodig.  



Wij stelden de 

ideeën voor … 



SLUIPEN IS GOED FOUT  - KERMT = WOONERF 1 

Ontmoedigende 
maatregelen 

Locaties 
bepalen  Communicatie 

Gevolgen voor 
Kermtstraat en 

Koorstraat? 

We willen sluipverkeer en overtreden 

snelheid aanpakken door op maat van elke 

straat ontmoedigende maatregelen toe te 

passen. Idee is dat er maar 3 

doorgangsstraten overblijven: over: 

Kermtstraat, Koorstraat en 

Diestesteenweg, De andere straten zijn in 

de eerste plaats voor de zwakke 

weggebruiker en worden als woonerf 

ingericht.  

 

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

rood springt, bloembakken, afsluiten 

van straten, verkeersremmers, 

verkeersborden, verf, dynamische 

borden… 

• Sluipwegen: nachtegalenstraat, 

heerstraat, willemanstraat, 

meybroekstraat, molenstraat, 



KERMT OVERAL BEREIKBAAR - PARK AND WALK 2 

Parkings 
efficiënter 
inrichten 

#stappen naar x 
bestemmingen 

E-bikes handelaars 

Gevolgen voor 
Kermtstraat en 

Koorstraat? 

We willen de huidige en geplande 

parkings beter benutten en duidelijk 

aangeven. We willen stimuleren dat 

mensen de parkings gebruiken en van 

daaruit te voet verder gaan. (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 
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Fiets- en 
wandelpools 
naar school 

Parkeren voor 
ouders, kiss and 

ride 

Schoolomgeving 
accentueren schoolstraat campagne 

We willen kinderen en ouders stimuleren om 

te voet of met de fiets naar school te gaan. 

We willen parkeren in de schoolomgeving 

moeilijk of onmogelijk maken.  

• Fietspools en wandelpools met 

vrijwilligers. Fietspool over de 

bloemenwijk, ouders laten gebruik maken 

van bestaande wandelpaden van aan het 

Belgiëplein tot in  school 

• Stockheimkaan, Ten Hove, 

Meybroekstraat: 30’ voor en na school 

verkeersvrij: schoolstraat 

• Kleurrijke tekening op  het kruispunt: 

oversteek over N2 (vanuit Stockheimlaan) 

– kinderen maken de tekening. 

• Ter aanvulling: denk aan campagne om 

fietsen te stimuleren 

 



TRAGE WEG + SCHEIDING VAN MACHT 
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Buurtweg 
openstellen Fietspad maken Weg afsluiten 

Visueel 
zichtbaar 
zwakke 

weggebruiker 

Kermtstraat? 

We willen veilige fiets- en wandeltrajecten creëren, door 

de oude trage wegverbinding  in het verlengde van de 

Garenbeek en tussen beide scholen terug open te 

leggen als fiets- en wandelverbinding naar het centrum, 

De Kermtstraat willen we een veiligere fietsweg maken. 

 

• 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 5 

Duidelijke 
oversteekplaatsen 

Nieuwe invulling 
middenberm 

Contact AWV + 
gemeente 

Op de middenberm wordt vaak geparkeerd 

en gedraaid waardoor het oversteken 

moeilijker en onveiliger wordt.  

We willen de middenberm een andere 

invulling geven of de steenweg opnieuw 

heraanleggen  

 

Andere invulling voor de middenberm 

Parkings op middenberm afschaffen, 

gebruiken voor andere dingen: kunst, groen, 

bijen, … 

Duidelijke oversteekplaatsen op middenberm 

 

Herstructurering van de steenweg 

- Middenberm wegnemen en in plaats daarvan 

afzonderlijk rijbaan langs de school 

- Volgorde: rijbaan, parking, fiets- en 

wandelpad 



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 



Er werd hard 

gewerkt … 
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Met resultaat 



SLUIPEN IS GOED FOUT – KERMT WOONERF 
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We willen SLUIPVERKEER EN OVERDREVEN SNELHEID AANPAKKEN DOOR ONTMOEDIGENDE 

MAATREGELEN op maat van elke straat, De doorgangsstraten worden Diestersteenweg, 

Koorstraat en Kermtstraat. Andere straten worden ‘woongebied’. Sluipstraten: Meybroek – Ten 

hove – Heerstraat –Nachtegalenstraat - Molenstraat 

 

Een straat binnen woongebied Kermt ziet er zo uit:  

 

• een verkeersdrempel in een felle kleur aan het begin van de straat 

• borden met ludiekere teksten aan het begin van de straat 

o Woont u hier ook 

o We heten je traag welkom 

o Sluipen is goed fout 

o Bent u snelweg 

o Dag buur 

• verkeerslicht dat op rood springt als je meer dan 30km/h rijdt 

• met inschakeling van senioren die je vanachter hun raam uitlachen. Daarvan een film maken 

om op groot scherm te laten afspelen in de straat.  

• Gescheiden fiets- en wandelpad 

• Ingrepen met groenzones om te vertragen 

• Een aantal langere stukken worden echt woonerf.  

• Extra: Nachtegalenstraat en Stockheimlaan: een haakse aansluiting maken 



PARK AND WALK – KERMT OVERAL BEREIKBAAR 
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UITWERKING VAN EEN PARKINGCONCEPT VOOR KERMTSE PARKINGS ADHV PARKING 

KERMETA  

 

Los van feit dat er op parking efficiënt moet geparkeerd worden, moet parking ook 

een educatieve functie krijgen: alternatieve vormen van mobiliteit promoten bij 

inwoners en bezoekers.  

 

Aan/Op een parking in Kermt zijn ideaalgezien aanwezig:  

 

• (indien nodig)een bushalte van De lijn 

• vertrekplaatsen voor wandelroutes naar ten hove, naar school, … met 

bewegwijzering en aanduiding van aantal stappen naar verschillend 

bestemmingen 

• gehandicaptenparking blijft 

• overdekte fietsenstalling met daarop zonnepanelen en elektrische laadfunctie 

• Bluebike introduceren: 5-7 fietsen ter beschikking stellen om naar Hasselt en 

andere deelgemeenten te fietsen 

• Carpoolen promoten door 2 carpoolparkeerplaatsen te voorzien 

• Cambio intrede laten doen (elektrische cambio?) – cambioparkeerplaats voorzien 

• Handwijzer aan elke parking: als parking vol staat moet duidelijk zijn waar andere 

parking is.  

• QR-codes op handwijzers om overload aan fysieke info te voorkomen: via QR-

code: wandelnetwerk, bluebike-beschikbaarheid, … 



DE COMBINÉ  
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FIETSPOOL 

Cfr. Ervaringen in Tuilt.  

2 fietspools waarbij 2 scholen verbonden worden. 

fietspool 1 vanuit Tuilt > SBS >Ten Hove > Kermtstraat > vrije basisschool 

fietspool 2 vanuit Hommelberg, Vanveltstraat > Molenstraat > Vrije basisschool>W Willeman > Ten 

hove >SBS 

  

WANDELPOOL 

Bestaat al voor deel, maar zou meer geaccentueerd worden door tekeningen onderweg. 

Vertrekken van Belgieplein: parkeermogelijkheid 

Onderweg ouders en kinderen oppikken aan Kermeta.  

Blijven aan noordkant van steenweg.  

Groep naar SBS, groep naar basisschool. 

  

SCHOOLBUURT AUTOLUWER MAKEN 

Drie opties: 

1.Eenrichtingsverkeer permanent, met aan zijkant tweerichtingfietspad afgescheiden met paaltjes 

2.Zone als woonerf beschouwen 

3. Schoolstraat: Afsluiten gedurende halfuur ’s morgens, halfuur ’s avonds maar artsenpraktijk + 

bewoners 

  

OVERSTEEKPLAATS 

Tekeningen aanbrengen: visueel vertragen aan de oversteekplaats.  



SCHEIDING VAN MACHT EN TRAGE WEG 
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De bedoeling is om een ZACHTE WEGVERBINDING te maken tussen twee parkings (parking 

Kermeta enTen Hove) en tussen 2 scholen (SBS en vrije basisschool) en om in te zetten op 

veilige wandel- en fietstrajecten.  

 

Belangrijke aspecten in dit verhaal:  

 

• Er ligt een oude trage weg die weer kan opengesteld worden. Stuk trage weg openmaken in 

verlengde van de Garebeek moet opengebroken en verhard worden.  

 

• Stukje parallel met finse piste verharden voor fietspad 

 

• Bewegwijzering en bebording voor voetgangers en fietsers: om afstand aan te duiden: 

school op 3min wandelen, parking op 5 min wandelen 

 

• Voorlopige fietspaden in Kermtstraat: fietspad van aan de bomen verbinden tot aan 

steenweg. Wegversmalling in kermtstraat moet op termijn eventueel opschuiven of 

verdwijnen. 

 

• Zebrapad vanuit kermeta: in middenberm beveiligen met bajonetsysteem 

 

• Rondpuntje in Ten Hove: om fietsers te bevoordelen.  

  



TIMING 

• Juli-augustus: 

Openen trage weg Garebeekpad 

1: stuk met hek 

2. Privé-oprit//weg 

• Augustus: 

Communicatie: maken van borden en pijlen 

Finse piste tijdelijk fietsbaar maken 

• Vlak voor test 

schilderen van voorlopige fietspaden en zebrapaden 

Plaatsen van pijlen 

 

COMMUNICATIE 

• Brief aangelanden nieuwe trage weg 

• Website stad 

• Fietsroutenetwerk (provincie?) 

• Aankondigen DTW wandeling 

 

Feedback deelnemers 

• Zelfde zou moeten voorzien worden in de Koorstraat. 

• Er zijn geen oversteekplaatsen voor fietsers aan beide kanten: niet duidelijk waar 

fietsers moeten rijden om de steenweg over te steken. Velen rijden over zebrapad. 

Probleem: AWV 

• ’s Nachts schilderen gaat ook.  

• Fietspooling kan dan ook via verharding finse piste – link COMBINE 



 

Niet echt verder uitgewerkt. Maar alvast een klein idee: draaien op de 

middenberm onmogelijk maken tussen de 2 rondpunten door borduren 

afwisselend hoger maken: parkeerplaatsen behouden, maar draaien wordt 

verboden, waardoor ze zijstraten niet meer in kunnen.  

(eventueel vervolgen) 

GEKERM(T) IN DE MIDDENBERM 5 



En NU? 



Om aan te denken: 
 
• Doe waar nodig en relevant een voor- en nameting  
Kwantitatief: bvb. aantal auto’s die te snel rijden, aantal kinderen die met de fiets naar school 
komen, … 
Kwalitatief: bvb. belevenis van bewoners over sluipverkeer, belevenis van kinderen die met 
de fiets naar school komen, …  
 
• Mogelijke negatieve stemmen vooraf bevragen en meenemen.  
Zorgen dat de testopstelling geen waaier aan protest oplevert door gebrek aan informatie bij 
bewoners.  
- Idee om naar wijkcomités te gaan 
-  infovergadering voor alle bewoners te organiseren waar ideeën worden voorgesteld en 

plaats kan zijn voor feedback 
- grootschalige werkvergadering waar onmiddellijk ook enthousiaste bouwers en denkers 

kunnen geregistreerd worden en werkgroepen kunnen gemaakt worden.  
- Opstarten facebookpagina om feedback te faciliteren en facebookgroep als 

communicatiemiddel voor werkgroepen?  
 
• Stem van handelaars bevragen, informeren en meenemen 
 
• Rekening houden met Virgajessefeesten: de stadsdiensten zijn daar in augustus volop 

mee bezig. Dus alles rond voor augustus ;o) 
  
.  



Om waar nodig/wenselijk rekening mee te houden, inspiratie uit te halen … 
 
NOOT: aan jullie om (samen met de stad ) te bekijken waar je rekening moet/wil mee houden. 
Binnen LAMA mag gerust eens iets anders dan normaal worden geprobeerd, iets verder dan 
normaal worden gegaan.  LABORATORIA Mobiele Alternatieven, remember? 
 
• Nieuw snelheidsplan + wegcategorisering 
 > Info bij de stad 
 
• Vademecum fietsvoorzieningen 
 >http://www.mobielvlaanderen.be/vademecums/vademecumfiets01.php 
 
• Wegcategorisering 
  > http://www.mobielvlaanderen.be/pdf/convenants/convenant6-3-1.pdf 
 
• Duidelijke uitleg over een schoolstraat: https://www.kortrijk.be/schoolstraat 
 
• Bij elke keuze rekening houden met STOP-principe: eerst stappen, dan trappen, dan 

openbaar vervoer, dan privé-vervoer. Zwakke weggebruiker moet voorrang hebben in de 
schoolomgeving. Kinderen moeten zich zelfstandig en veilig en gezond naar school kunnen 
verplaatsen.  

• Ideaalgezien wordt de zwakke (en jonge) weggebruiker gescheiden van het autoverkeer. Dat 
kan ook door twee verschillende ingangen en toegangswegen te voorzien: een waar enkel 
kinderen met auto worden afgezet, een waar enkel fietsers en voetgangers binnenkomen. 
Eventueel kan ook nagedacht worden over verplaatsing van fietsenstalling op school? Of 
voorzien van een extra fietsenstalling?  
 

•   Werkboek schoolomgevingen 
 > http://wegenenverkeer.be/sites/awv/files/bestanden/werkboek_schoolomgeving.pdf 
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VERVOLG 
 
1. NOOD AAN ANTWWOORD OP EEN DUIDELIJKE VRAAG EN SIGNAAL VANUIT DEELNEMERS AAN DE STAD:  
WAT IS HET ENGAGEMENT VAN DE STAD?  
Er werd ingetekend op LAMA om out of the box te kunnen denken en creatieve ideeën te bedenken. Het moet toch de 
bedoeling zijn om even buiten de beleidslijnen en reeds opgemaakte plannen (cfr. Snelheidsplan) te denken 
Feedback van de stad op de ideeën volgt zo snel mogelijk. 
 
2. SAMENKOMST MET DE STAD OM IDEEËN VERDER TE BEKIJKEN 
KNOPEN DOORHAKKEN 
Wat is echt niet mogelijk? Wat is enigszins wel mogelijk? Wat doen we gewoon? Welke materialen kan stad ter beschikking 
stellen (verkeerslichten, drempels, verf, planten, … ? Kan stad budget/tijd/… voorzien? 
 
 
3. COMMUNICATIE NAAR ALLE INWONERS – VRAAG NAAR INPUT EN FEEDBACK VAN INWONERS – VRAAG NAAR 
MEDEWERKING 
DRAAGVLAK CREËREN 
 - per brief 
 - infovergadering 
 - deur aan deur 
 - via wijkcomités 
 - facebookpagina 
 
4. ACTIEPLAN OPSTELLEN – WERKGROEPEN SAMENSTELLEN 
ACTIEPLAN + UITVOERING 
Prioritaire acties bepalen - Wie doet wat? Wie trekt wat? Wie communiceert? Welke partners hebben we nodig? Wat is onze 
deadline?  
 
(3 en 4 kunnen gelijklopen in tijd) 
 
5. WEEK VAN DE MOBILITEIT en eerder en later: live testopstellingen 
TEST 
 
6. EVALUATIE met zoveel mogelijk gebruikers/inwoners 
EVALUEREN + VERDUURZAMEN 
Wat werkte en wat niet? Wat willen we behouden? Wat moet aangepast worden? Wat gooien we weg? Wat hebben we 
geleerd?  
 



Nog vragen, opmerkingen … bij het verslag of over het vervolg? 
 

hannelore.depypere@mobiel21.be 

mailto:hannelore.depypere@mobiel21.be

