
 
 

 
 

 
Verslag cocreatiesessie 2, 11  mei 2017, Zaal Den Aareberg, Kerkstraat 
 
Projectgebied: Oude Mechelsebaan en aanpalende straten, tussen Herseltse en Lierse 
steenweg. 
 
Aanwezig: 24 deelnemers 
_______________________________________________________________________ 
 

1. Presentatie van de resultaten van cocreatiesessie 1 
 
Bij aanvang van cocreatiesessie werd kort toegelicht wat gebeurde tijdens sessie 1 en 
wat de resultaten waren. Op basis van de resultaten van cocreatiesessie werden de 
volgende testopstellingen voorgesteld om op verder te werken: 
 

1. Alternatieve parkeerplekken 
2. Zet de bloemetjes buiten 
3. De duidelijke knip 
4. Knip en verleg 
5. Herinrichting kruispunt 
6. Welkom in ons dorp 1 
7. Welkom in ons dorp 2 

 
Een groepje aanwezigen protesteerde tegen het uitwerken van ‘een knip’ als mogelijke 
testopstelling. De groep werd uitgenodigd om mee na te denken over de andere 
mogelijke oplossingen voor de verkeersproblemen.  
 

2. Uitwerken van de testopstelling 
 
Er vormde zich 5 groepen die een testopstelling ontwierpen. De resultaten van deze 
groepen: 
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1. Versmalling, zone 30 en witte lijn. 

 

- versmalling Oude Mechelse baan op 1 plek, 
halfweg tussen Herseltsesteenweg en 
Kerkstraat, waardoor auto’s slechts 
beurtelings door kunnen 

- zone 30 op alle straten kruispunt, en 
volledig in de Kerkstraat 

- witte lijn om de Oude Mechelse baan in 
twee rijvakken de verdelen op het 
kruispunt 

- alle straten en fietspad die uitkomen op 
kruispunt krijgen stopstreep, behalve de 
Oude Mechelsebaan, zodat Oude 
Mechelsebaan voorrang heeft 

- bord ‘plaatselijk verkeer’ aan Herseltse en 
Aarschotse steenweg 

 

2. Schoolstraat, zone 30, markering fietspad, voet- en zebrapaden. 

 

- Kerkstraat ‘schoolstraat’: van 8:15 tot 
9:00 en van 15:30 tot 16:00 geen 
autoverkeer in Kerkstraat (tussen parking 
Kerkstraat en kruispunt). 

- inrichting van aantal kiss en ride plekken 
aan roodhuisstraat en begin heidestraat 
(opm: dit zorgt voor belemmering zicht 
van auto’s op fietspad) 

- zone 30 aan het kruispunt 
- verkeersdrempels op Oude Mechelsebaan 

aan kruispunt (paddestoelen) 
- haaientanden aan Heidestraat, 

Roodhuisstraat en Kerkstraat 
- fietspad: snelheid fietser aan kruispunt 

afremmen, poortje? 
- fietspad beter zichtbaar maken door extra 

verlichtingspalen die fietspad aan kruispunt 
verlichten, waar fietspad baan kruist 
reflectoren aanbrengen 

- meer voetpad aan kruispunt ipv berm 
- meer zebrapaden (nvdr: zie input cocreatie 

1) 
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3. Voorstel 1: Alternatieve parkeerzones, bloembakken en 
verkeersremmers 

 

- Geparkeerde auto’s weghalen op Oude 
Mechelsebaan ter hoogte van 
Mussenstraat, door alternatieve 
parkeerplekken te voorzien in de 
Mussenstraat 

- parkeerverbod 
- zone 30 
- verkeersremmers (paddenstoelen)  
- bloembakken met voorrangsborden voor 

wisselend verkeer 
→ maar zo inrichten dat vrachtwagens nog door 
kunnen (bv. vuilnisophaling) 

- dubbel fietspad op plaats van 
fietssuggestiestrook, afgebakend met 
paaltjes 

- andere kant weg enkel voetpad 
→ dit werd ontworpen voor Oude Mechelsebaan, 
stuk tussen Liersesteenweg en spoorweg, maar 
kan doorgetrokken worden voor heel OMB. 

 

4. Beurtelings verkeer door bloembakken 

 

- weg versmallen door plaatsen van 
bloembakken, waarbij auto’s slechts 
beurtelings door kunnen, op verschillende 
plaatsen herhalen 

- voorrangsborden 
- vrachtwagens moeten nog door kunnen 
- bloembakken belemmeren oprit woning niet 
- uitrijdend verkeer uit dorp heeft voorrang 
- aan kant waar auto’s moeten wachten, 

bloembakken zo opstellen dat fietsers langs 
rechts kunnen passeren, voor vlot verkeer 
en veiligheid van de fietsers (geen fietspad, 
maar fiets kan passeren). 

→ dit werd ontworpen voor OMB tussen Herseltse 
en Kerkstraat, maar is ook mogelijk over heel 
OMB 
→ deze opstelling is vergelijkbaar met 3, maar 
hier geen elementen van ‘heraanleg’ 
(=verkeersdrempels), dus sneller haalbaar als 
proefopstelling 
→ het soms te smalle voetpad is niet 
meegenomen in deze proefopstelling, is iets voor 
heraanleg 
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5. Voorstel 3: Verhoging kruispunt, dorpsgevoel 

 

Kruispunt: 
- eenvormig gevoel door: 

- verhoging  
- volledig kleuren 
- zone 20 
- poorten op OMB aan kruispunt, zijn 

tevens dynamisch verkeerslicht, 
springen op rood als men niet 20 
rijdt 

- in plaats van rond punt, rond voetpad 
- voetpaden met speelse elementen om 

kinderen aan te moedigen voetpad te 
gebruiken 

- fietspad duidelijk markeren over kruispunt 
heen 

- zebrapaden over fietspad 
- waar nu regelmatig camionette staat 

parkeerverbod (camionette belemmert 
zicht op fietspad) 

- stopborden aan alle straten die op 
kruispunt uitkomen, behalve OMB 

 
Proefopstelling: ribbel en krijttekening op 
kruispunt 
 
Kerkstraat:  

- enkele richting, van kruispunt naar 
Herseltse steenweg 

- vanop Herseltse kan men nog tot aan de 
Kerk in Kerkstraat 

- duidelijk fiets- en voetpad langs 1 kant 
- kiss- en ridezone 
- niet achteruit uitrijdend parkeren 
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3. Stemming 
 
Elke deelnemer ontving 3 kaartjes om te stemmen, “must”, “haalbaar” en “realistisch”. 
Elke deelnemer kon zo voor 3 verschillende voorstellen stemmen. 
 

 haalbaar realistisch must totaal 

voorstel 1 8 8 9 25 

voorstel 2 3 / 2 5 

voorstel 3 4 3 4 11 

voorstel 4 2 10 2 14 

voorstel 5 9 5 8 22 

 26 26 26  

 
 

4. Vervolg 
 
Zoals u misschien zelf in dit verslag hebt kunnen zien, komen veel elementen terug bij 
verschillende voorstellen. Dit zorgt voor een verspreid beeld bij de stemming. 
 
Voor de verdere aanpak maken we een overzicht van de verschillende elementen uit de 
verschillende voorstellen, en bekijken we welke van deze elementen terugkomen en veel 
stemmen hebben gekregen, welke minder. We gaan ook bekijken welke van de 
elementen mogelijk zijn voor een testopstelling, en welke elementen eerder horen bij 
een definitieve herinrichting (heraanleg voetpad, verkeersdrempels,...). Op basis hiervan 
doen we voorstellen voor een testopstelling wat kan leiden tot definitieve aanpassingen 
op korte termijn, en doen we voorstellen die moeten meegenomen worden bij een 
heraanleg van de straat en het mobiliteitsplan. 
 
Op dinsdag 23 mei komen alle experten, ambtenaren en begeleiders van de 10 LaMA 
steden en gemeenten samen om de voorgestelde opstellingen te evalueren en de 
verdere stappen voor te bereiden. 
 
Vervolgens wordt het voorstel voorgelegd op het college. Iedereen die aan de 
cocreatiesessies heeft deelgenomen, wordt hierover in juni op de hoogte gebracht.  
 
Na goedkeuring van het college neemt LaMA bij u in de buurt terug contact, om in 
samenwerking met de gemeente en de buurtbewoners de testopstelling uit te werken. In 
oktober komen we ter plekke om de testopstelling te evalueren. Datum nog nader te 
bepalen. 
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5. Wat is Lama? 
 

 

 
 
Meer info http://www.laboratoria-mobiele-alternatieven.org/ 
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