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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 … 



 

  Wijs de weg - onbekend is onbemind 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
  

 
 
 

 
 
 
 

P-routes 
bepalen, 

benoemen, 
vormgeven 

#stappen + 
bestemmingen 

bepalen, 
benoemen 

Voor wie? 
Wanneer? 
Hoe lang? 
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Bewegwijzering 



Kiss and ride + fiets- en wandelpool– veilig 
met de fiets of te voet naar school (1)  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 

 
 
 
 

Kiss and ride-
zones/ 

schoolparkings/
verzamelpunten 

Vrijwilligers Fiets- en 
wandelpool 

Veilige (nieuwe?) 
fiets- en 

wandelweg via 
trage weg? 

Bolderkar 

Communicatie 
ouders  
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Duidelijke schoolomgeving– veilig met de 
fiets of te voet naar school (2) 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 

 
 
 
 

Locaties 
bepalen 

Toestemming 
AWV? 

Wat? 
Kunstwerk op 
straat? Andere 

opties? 
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Poort van Haspengouw – vertragen 
gewestweg 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 

 
 
 
 

Snelheidsremmende 
maatregelen 
gewestweg  

Toestemming 
AWV? 

Dorpskern 
visueel 

duidelijk 
maken 

Doorstroming of 
toegankelijkheid? 

Afbakenen op 
kaart! 
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Ons plein 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
  

 
 
 

 
 
 
 

Pleinfuncties Parking 
verplaatsen 

Oversteek 
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Minder sluipverkeer, meer fiets- en 
wandelverkeer 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Duidelijke 
fietspaden, 
duidelijke 

wandelpaden 

Oversteekplaats
aan bushaltes 

Straten 
eenrichtingsverkeer 

Routes/traject
en 

Zwakke 
weggebruiker 

afscheiden 
van de rijbaan 
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Nieuwe fiets- en 
wandelwegen 



Fietscampagne – met de fiets naar school 
en  naar de winkel 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
  

 
 
 

 
 
 
 

Campagne  Fietsparkeerplaatsen 
Educatie 

Wegterroristen 

7 

School en 
winkels 



Ideeën in 

ideeën  



1. Wijs de weg 
● werken met P-routes van buiten het centrum duidelijk aangeven, bvb. 

bloesemparking, parking voor auto’s met fietsdragers, bezoekers BUSO, … 
● P-routes die afstand en richting weergeven, bvb. P1: BUSO, P2: sporthal 
● P-routes aangeven met kleuren/nummers specifiek per lokatie 
● kan ook met logo’s aangegeven: symbolen in combinatie met kleuren zijn 

herkenbaar. 
● Op invalswegen plaatsen en herhalen: bvb. van hasselt → tongeren ter 

hoogte van de wroeter voor 1ste keer herhalen ter hoogte van Alvo en 
kruispunt 

● parkings vermelden duidelijk capaciteit 
● op parking wordt tijd tot bvb. kerk en cc vermeld: ‘te voet 2 min naar 

(tekening kerk) 
● op parking de capaciteit aanduiden 
● parkeermeters in centrum langs N76 en N20 (1ste kwartier gratis) 
● duidelijkere kleurrijke bewegwijzering: andere kleur voor iedere parking 
● betalende zones rond de kerk en N76 - N20 + beperken in tijd 
● tijdens de dag: 1ste 30 minuten gratis 
● bestaande borden ludiek aanpassen want ze vallen nu niet op. 

Parkingaanwijzers 
● meer controle op parkeerkaarten/blauwe schijf en bewonerskaarten 
● duidelijk zichtbaar maken dat er gratis parking is en ongelimiteerd in tijd 
● bewoners van de Tuin verplichten hun auto ondergronds te parkeren en niet 

op de parking van de sporthal 
● !!! Onderscheid dagelijks leven en evenementen./zomerperiode 
● !!! Langparkeerders: toeristen met fietsaanhang 

2. Veilig en duurzaam naar 
school (kiss and ride, fiets- 
en wandelpool) 
 
● Kiss and ride 
● Ouders parkeren op parking 
● Fiets- en wandelpool naar school 
● fietsweg en voetgangersweg voor de dageraad 

in groen achterliggend gebied 
● parkeren verbieden aan de scholen tijdens 

aanvang en einde van de school 
● politie geeft blad mee met parkeerplaatsen op 
● fietsweg aan achterkant van cultureel centrum 

beter markeren (er staan dikwijls voertuigen in 
de weg) 

● Carpoolparking schoolbus/pendelbus 
● schoolbus op parkings (verzamelplaats) 
● schoolbus langs huis (betalend door ouders) 
● carpoolbus tussen school en parking 
● 2 verzamelpunten voor kinderen: achter het CC 

en aan de sporthal 
● kinderen gaan in groep naar school 
● de allerkleinsten gaan in een bolderkar 
● dit idee gecombineerd met ontraden van 

parkeren aan de school 
 3. Duidelijke schoolomgeving 

● kunstwerk aan de scholen op de gewestweg om verkeer te vertragen. 
Kinderen werken mee om de kunstwerken te maken 

● megagrote potloden aan zebrapad 
● opvallende tekening en verkeerslichten met een drukknop, zodat kinderen 

veilig kunnen oversteken 



4. Poort van Haspengouw 
● Toegangspoort kortessem - bord met welkom in kortessem - 

groene poort ‘van Haspengouw’ aan de invalswegen - 
bijvoorbeeld: Kortessem in haagvorm, groene boog boven de 
gewestweg 

● wegdek dat er anders uitziet (klinkers, …) 
● foto’s van Haspengouw langs de gewestweg in het dorp 
● uitzicht van het centrum veranderen door mooiere stoepen, 

fietspaden, meer groen 
● tonnage (?) beperken 
● vlaggen ter hoogte van de kerk 
● weg vertragen met klinkers op de weg 
● bepaalde kleur/symbool dat telkens terugkomt in het centrum 
● vlaggen aan invalswegen Fietspaden afgescheiden van de weg met 

bloembakken 
● op gewestweg: verkeersremmers plaatsen tussen tapstraat en 

kruispunt: met klinkers of nepklinkers en heuvels 
● op gewestweg: graffiti kunstenaars op de straat en aangrenzende 

gevels loslaten 
● op gewestweg: als 50/h de snelheid is: dan snelheidsborden 

plaatsen met smileys 
● gewestweg versmallen door bloembakken of boompjes/perkjes 
● meer oversteekplaatsen in het dorp voor voetgangers en fietsers 
● telbord aantal voertuigen in het centrum cfr. ondergrondse 

parking: tonnage beperken!! 
● beperking snelheid met controle 
● Zebrapadkunst 

5. Ons plein 
● mooi plein rond de kerk met betere voet en fietspaden 
● CC De mozaïek herlokaliseren naar de andere kant van 

de rijksweg en dorpskern naar die kant uitbreiden en 
mozaïek herbestemmen als bejaardentehuis 

● parking rond de kerk verminderen zodat mensen 
parkeren achter de bib: meer plaats voor fietsers 

● parkings die weg zijn gebruiken voor kunstenaars: 
bijvoorbeeld kerkplein: bloemen, grasmatten, plaats 
voor optredens 

● voor elke 20 (?) parkeerplaatsen aan gemeentehuis en 
bib 1 ombouwen tot fietsenstalling met camera en 
vuilnisbakje 

● idem voor parking op CC 



7. Fietscampagnes 
 
● uitdelen van fluohesjes aan scholen, 

handelaars, via gemeenteblad (met een 
bon), facebookpagina van Kortessem 

● op het fluojasje: I love (fiets) 
● invalswegen met fluovlag 
● groene fluohesjes 
● zichtbare fietsparkings 
● met belgerinkel naar de winkel: 5% korting 
● lokale acties hele jaar door 
● zoals bijvoorbeeld belgerinkel 
● puntensysteem verbonden aan een prijs 
● controle bij de handelaar of de school: 1 

week te voet of met de fiets: 5 ptn, 2 
dagen: 2 ptn, 1 dag: 1 pt, geen dag: -2ptn 

● voetpaden minimaal 1 m breed 
● parkeerplaatsen voor fietsen aan handels- 

en horecazaken 
● alle handelaars betrekken 

 
 

● !!!!!! Meepakken: wielertoeristen en 
groepen ouderen die wegterroristen 
worden … 

6. Minder sluipverkeer, meer fiets- en 
wandelverkeer 
 
Mogelijk in test 
● meer groen langs voet- en fietspaden 
● zebrapad ter hoogte van OLV Hereboomstraat 
● komende van Opeinde de fietsers via de nieuwe Pater van Ostayenstraat 

naar Klokkenhof sturen en vandaar over naar de sporthal 
• hier moet wel een oversteekplaats voor fietsers en voetgangers komen 
● veiligere oversteekplaatsen aan bushalte 
● bloembakken plaatsen op sluipwegen waar te snel gereden wordt 
● eenrichtingsverkeer Opeinde, OLHBoomstraat:  
• voordeel: grotere sorteerstrook mogelijk. Nu 3 a 4 auto’s richting hasselt 

(komende van borgloon) 
• voordeel: grotere fiets- en voetpaden 

 
● Oud mersenhove: eenrichtingsverkeer met aansluiting naar kapittelstraat 
● Duidelijke oversteekplaatsen voor voetgangers op de gewestweg 
● fiets aanduiding op fietspaden in het centrum!! 
● bloembakken op parkeerplaatsen langs de dorpstraat als scheiding tussen 

fietspad en rijbaan 
 

Meepakken in mobiliteitsplan 
 
● Voetpaden op beide gewestwegen 

● brede voetpaden 
● hellingen aan voetpaden 
● voetpaden richting bushalte tongeren 
● rijweg - bloemen/groen – fietpad 
● Een zwakke weggebruiker-kruispunt 
● Voetpaden op gewestweg (van kruispunt tot Bruno) 
● Voetpaden op beide gewestwegen 



Er werd hard 

gewerkt … 
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En met resultaat 



WIJS DE WEG – ONBEKEND IS ONBEMIND 
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DUIDELIJKE BEWEGWIJZERING NAAR DE PARKINGS, EEN DUIDELIJKE BEBORDING OP DE PARKINGS 

 

• Naast 4 bestaande parkings hebben we een 5de parking toegevoegd: parking De Dageraad.  

• Totaal van 210 parkingplaatsen op openbare plaatsen 

• Namen en nummers blijven behouden.  

• We voegen kleuren toe.  

 - parking De Mozaïek 

 - parking Administratief Centrum 

 - Parking De Klok (aldi) 

 - Parking De Sporthal 

• Voor elke parking wordt duidelijk aangegeven 

- Hoeveel plaatsen  

- Hoeveel plaatsen voor gehandicapten 

- Voor wie is deze parking 

 bvb. parking De Klok (Aldi): schoolgaande kinderen en winkelen, CC: winkelen, … 

• Vrachtwagens moeten buiten het centrum parkeren. Momenteel parkeren ze in het centrum. Nu 

valt het volume nog mee, maar kan erger worden, gezien de invoering van tol en de stijging van 

het vrachtverkeer in het centrum. 

• Er moet controle zijn door de politie. (kampeerwagens bijvoorbeeld blijven langer dan de 

mogelijke 2 dagen staan) 

• Duidelijk aangeven dat Dorpstraat-Daaleindestraat niet enkel rijksweg is maar ook een winkel-

wandelstraat. Duidelijk logo.  

 

Noot:  bewegwijzering en bebording moet ook aan AWV voorgelegd worden.  

Eva Timmermans (mobiliteitsambtenaar) is dit aan het aftoetsen met AWV.  

 

 



 
KISS AND RIDE – FIETS- EN WANDELPOOL 

• niet verder uitgewerkt 
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Een interessante brochure van 

BIVV ivm kiss and ride:  

 

http://webshop.bivv.be/frontend/files/pr

oducts/pdf/e1de85b7be11b4656e90d0

3dca298344/kiss-en-ride-school.pdf  

 

In deze brochure enkele belangrijke 

zaken om rekening mee te houden 

vooraleer te kiezen voor een kiss and 

ride, oa.  

 

- Een kiss and ride kan een 

stimulans zijn voor meer 

autoverkeer 

- Best niet vlak voor de school want 

deze zone moet voor de zwakke 

weggebruiker voorbehouden 

worden. 

- Vlotte manoeuvreerruimte is 

noodzakelijk: vlot aan- en afrijden 

moet mogelijk zijn. Dus een kiss 

and ride vlak voor een zebrapad is 

geen goeie optie! 

- … 

 

 

 

Belangrijke literatuur: werkboek schoolomgevingen: Het werkboek bestaat uit een 

inventarisatie van goede praktijken in schoolomgevingen en een methodiek, die 

bovendien ook kan worden gebruikt om knelpunten op de schoolroutes op te lossen. Het 

is niet alleen een bundeling van mogelijke maatregelen, maar geeft ook aan hoe een 

specifieke school tot de beste ingrepen komt. Echt maatwerk aangepast aan de “school”. 

Een wijkschool met 30 kleuters heeft immers een andere aanpak nodig dan een 

secundaire technische school met 1000 leerlingen. Organisaties als Mobiel 21 begeleiden 

je school of gemeente bij de opmaak van schoolvervoerplannen of schoolroutekaarten. 

Een schoolroutekaart voor Kortessem werd overigens gemaakt binnen het actieplan 

Geknipt Mobiel. Naar aanleiding van Geknipt Mobiel werd ook een wandelpool opgestart.  

 

http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/werkboek-schoolomgeving-samen-werken-

aan-een-duurzame-en-verkeersveilige-schoolomgeving 
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DUIDELIJKE SCHOOLOMGEVING 
 • Niet verder uitgewerkt 
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Een grondtekening aanbrengen op de gewestweg 

kan een optie zijn, maar moet in samenspraak met 

AWV.  

 

Een andere optie die ook met AWV moet besproken 

worden, is een kleurrijk zebrapad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dat de schoolomgevingen duidelijker zichtbaar 

moeten zijn, staat vast. Dat kan ook door aan de 

school zelf een aantal zaken te voorzien, cfr. Grote 

kleurpotloden, vlaggetjes, foto’s van kinderen,  ….  

 

 

 

 

 

Belangrijke literatuur: werkboek schoolomgevingen: Het 

werkboek bestaat uit een inventarisatie van goede praktijken in 

schoolomgevingen en een methodiek, die bovendien ook kan worden 

gebruikt om knelpunten op de schoolroutes op te lossen. Het is niet 

alleen een bundeling van mogelijke maatregelen, maar geeft ook aan 

hoe een specifieke school tot de beste ingrepen komt. Echt 

maatwerk aangepast aan de “school”. Een wijkschool met 30 kleuters 

heeft immers een andere aanpak nodig dan een secundaire 

technische school met 1000 leerlingen. Organisaties als Mobiel 21 

begeleiden je school of gemeente bij de opmaak van 

schoolvervoerplannen of schoolroutekaarten. Een schoolroutekaart 

voor Kortessem werd overigens gemaakt binnen het actieplan 

Geknipt Mobiel. Naar aanleiding van Geknipt Mobiel werd ook een 

wandelpool opgestart.  

 

http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/werkboek-

schoolomgeving-samen-werken-aan-een-duurzame-en-

verkeersveilige-schoolomgeving 
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POORT VAN HASPENGOUW 
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VIER POORTEN VAN HASPENGOUW om de dorpskern zichtbaar te maken 

 

Met de Poort van Haspengouw willen we duidelijk maken aan automobilisten en vrachtverkeer dat ze 

een dorp binnenrijden waar mensen wonen, waar kinderen naar school gaan, waar wordt gewinkeld. 

 

Daarom voorzien we op de 4 invalswegen een poortachtige constructie. Na enige discussie werd 

beslist om niet voor een volledige overbrugging te gaan. Hoe dat er precies uitziet en welke 

materialen worden gebruikt, laten we over aan experts.  

 

Belangrijke aspecten op de poorten:  

 

- Beplanting: Kortessem als groene gemeente 

- Groot bord met daarop ‘Kortessem’ 

- Eventueel kleuren van parkings al aanduiden --- link naar Wijs de weg 

- Smiley voor iedereen die zich aan de snelheid houdt 

- Flitspaal voor wie zich niet aan de snelheid houdt.  

 

Noot: indien een poortconstructie niet mogelijk is voor AWV, kan nagedacht worden over manieren 

om de gewestweg te overspannen onder het motto ‘de lucht boven de gewestweg is misschien niet 

van AVW’ (?) 

 

Vlaggetjes, koord met banner, lichtjes, bloemen, …. behoren tot de mogelijkheden.  

 

Eva Timmermans (mobiliteitsambtenaar) is dit aan het aftoetsen met AWV.  

 

 



ONS PLEIN 
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Ontwerpen van een GEZELLIG ONTMOETINGSPLEIN VOOR BEWONERS  waar kinderen kunnen 

spelen, waar jongeren activiteiten kunnen organiseren, waar ouderen kunnen keuvelen, …. .  

 

Aspecten van ‘ons plein’ 

 

- Locatie van ons plein: de ruimte om en rond de kerk 

- Afscheiding van de steenweg door bomen en struiken. Ons plein moet zichtbaar zijn vanop 

de weg om aan passanten te tonen dat hier geleefd wordt, maar ons plein moet wel uit 

veiligheidsoverwegingen worden afgesloten.  

- Picknickbankjes 

- Fietsenstallingen 

- Achter kerk: groot grasveld op huidige parking voor gemeentehuis voor kinderen met 2 goals 

en speeltuintje + fietsenstalling 

- Klein podium voor optredens 

- Extra: straat rond kerkplein eenrichtingsverkeer 

  

 

Noot:  

- Parkeerplaatsen worden weggenomen: nood aan duidelijke communicatie hierover 

- Duidelijk bepalen wat waar moet komen 

- Samenwerkingen met scouts, chiro?  



MINDER SLUIPVERKEER, MEER FIETS- EN WANDELVERKEER 
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Aanpakken onveilige punten 

 

Voorzien van veilige oversteekpunten -  oversteekpunten duidelijker maken 

 

Ter hoogte van Bruno om van de ene bushalte naar andere te gaan.  

- Bestaande drempel kan hiervoor gebruikt worden. 

- Ver genoeg van het kruispunt 

 

Ontmoedigen/verbieden van zwaar verkeer 

 

In Tapstraat en in de Omstraat met een verkeersbord. 

Op de steenweg van Diepenbeek naar Tongeren 

 

Opmerking hierbij: vallen de leveringen voor school onder zwaar verkeer? 

 

Snelheidsremmende maatregelen 

 

In de Omstraat: bloembakken in de straat, wegversmalling in het begin van de straat 

 

Voetpaden voorzien 

Parkeerplaatsen wegnemen om plaats te maken voor voetpad  

 - op de Hasseltsesteenweg van aan de Hereboomstraat tot aan de bushalte naar 

 Tongeren 

 - in de Dorpsstraat ter hoogte van de apotheker 

 

Noot:  

Eva Timmermans (mobiliteitsambtenaar) is dit aan het aftoetsen met AWV.  

  



FIETSCAMPAGNES 

• Niet verder uitgewerkt 
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En NU? 



LAMA heeft al heel wat doen bewegen in Kortessem. Frustraties rond mobiliteit werden op tafel 
gegooid en er werd constructief gewerkt aan positieve ideeën.  
 
De gemeente heeft beslist om zelf het heft in handen te nemen en met de ideeën van de inwoners 
aan de slag te gaan.  
 
NOOT: de mobiliteitsambtenaar is ondertussen bezig met de  praktische voorbereiding van de 
testopstelling (aanvragen goedkeuringen, zoektocht naar materialen en mogelijke 
partnerorganisaties, …) , maar gezien heel wat oplossingen zich op de gewestweg situeren, wacht 
ze nog op goedkeuring van AWV.  
 
Wat zal worden uitgevoerd (mogelijk zonder toestemming van AWV? 
 
1. Ons plein: inrichting van het plein als gezellige ontmoetingsplaats en plaats voor optredens. 
Parkeerplaatsen worden weggenomen en er komt plaats voor een fietsenstalling 
De gemeente organiseert een feestelijke opening van het plein, waar jullie allen een uitnodiging 
zullen voor ontvangen.  
 
Wat zal worden uitgevoerd (enkel mogelijk met toestemming van AWV)? 
 
2. Aanduiding parkings met iconen en kleuren 
3. Poorten op de 4 gewestwegen 
4. Autoloze zondag op 17 september 
5. Oversteekplaats op de Hasseltsesteenweg met krijtverf 
 
 



 
Wat kan nu niet worden uitgevoerd maar wordt meegenomen in het mobiliteitsplan? 
 
6. Fietssuggestiestrook en voetpad in de Dorpsstraat en op de Hasseltsesteenweg 
7. Wegversmalling in de Omstraat 
8. Verkeersborden om zwaar vrachtverkeer te ontmoedigen in de Tapstraat en de Omstraat 
 
Wat met de files aan het kruispunt van de Dorpsstraat en Hasseltsesteenweg? Wat met het 
busverkeer van de Dageraad?  
 
 augustus: overleg met de provinciale verkeerscommissie (PVC) 
 na overleg met PVC: de gemeente neemt contact op met de Dageraad om de specifieke situatie te 

bespreken en verder aan te pakken.  
 
Wat met niet-uitgewerkte ideeën? 
De gemeente neemt alle ideeën die zijn ontstaan tijdens het proces, en de problemen waarop die 
ideeën een antwoord geven, mee naar het mobiliteitsplan en naar andere mogelijke 
toekomstplannen.  
 
Wat met het mobiliteitsplan? 
Zoals gezegd wordt bij de opmaak van het nieuwe mobiliteitsplan gefocust op 4 thema’s: 
- Doortocht en leefbaarheid centrum 
- Groot vrachttransport 
- veiligheid van de zwakke weggebruiker 
- Parkings  
 
Wat met jullie inbreng? 
Met vragen, suggesties of ideeën kunnen jullie altijd terecht bij jullie mobiliteitsambtenaar: 
eva.timmermans@kortessem.be  
 

mailto:eva.timmermans@kortessem.be

