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



stad 
onderwijs 

ondernemers 

mensen op leeftijd  

Mobiel 21 sprak met … 

De politie 

horeca 

jeugd 

bewoners 



Wij 

bezochten… 



Wij 

bezochten… 



Data uit interviews+ 

observaties 

verzamelen 

data clusteren 

inzichten uitlichten+ 
uitdagingen bepalen 

wij verwerkten … 



4 thema’s 
 

1. Parkeren 

 

2. Veiligheid voor de zwakke weggebruiker 

 

3. Verkeersdrukte en sluipverkeer 

 

4. Snelheid/zichtbaarheid van het centrum/gezelligheid 



inzichten 
1. In vergelijking met andere gemeentes is er in Kortessem een goed aanbod aan parking in het 

centrum, maar toch wordt er veel fout geparkeerd om snel een boodschap te doen. 

 

2. Er wordt te snel gereden in het centrum. 

 

3. Kortessem wordt doorkruist door twee gewestwegen die heel veel verkeer genereren waardoor 

vaak lange files ontstaan. Kleine zijstraten worden als sluipweg gebruikt om kruispunt te 

vermijden. 

 

4. De meeste kinderen worden met de auto tot vlak aan de school gebracht, omdat de indruk leeft 

dat het te gevaarlijk is met de fiets of te voet. 

 

5. Het centrum van Kortessem is niet veilig en niet aangenaam voor voetgangers en fietsers. Het 

is niet veilig om de gewestweg over te steken.  
 

 
 



inzichten 
6. Tijdens de schoolspits ontstaat in Kortessem de grootste drukte. 

 

7. Kortessem is een fietstoerismegemeente, maar geen fietsgemeente. 

 

8. Het centrum van Kortessem leeft, maar het is niet duidelijk dat het een gezellig centrum is.  

 

9. Kortessem als geheel wordt als sluipweg gebruikt, ook door vrachtverkeer, maar vooral tijdens 

de spitsuren vormt dit een enorme uitdaging.  

 

10.  Kortessem bloeit maar het toenemende verkeer rond scholen, handel, horeca en toekomstige 

complexen is een obstakel voor de verdere groei en leefbaarheid van onze gemeente.  
 

 
 



De uitdagingen per thema 
PARKEREN 

• hoe kunnen we de bestaande 

parkings dichterbij doen voelen? 

• Hoe kunnen we parkingzoekers 

makkelijk de weg wijzen naar 

bestaande parkings? 

• hoe kunnen we de bestaande 

parkings meer gekend of geliefd 

maken? 

• hoe kunnen we de snelle shoppers 

aanmoedigen om de bestaande 

parkings te gebruiken? 

 

• hoe kunnen we de afstand tussen 

de school en de beschikbare 

parkeerruimte dichterbij doen 

voelen? 

• hoe kunnen we veilige(re) 

fietstrajecten creëren? 

• hoe kunnen we kruispunten op 

gewestweg veiliger maken? 

• Hoe kunnen we fietsers en 

voetgangers uit de file en de 

drukte halen? 

• hoe kunnen we wandelen in 

Kortessem rustgevend maken? 

• hoe kunnen we doorgaand verkeer 

op de gewestweg aanmoedigen 

trager te rijden? 

• Hoe kunnen we Kortessem veiliger 

en toegankelijker maken voor 

mensen die minder mobiel zijn? 

• hoe kunnen we onveilige punten 

veiliger maken? 

• Hoe kunnen we fietsers uit de file 

en de drukte halen? 

• Hoe kunnen we de inwoner van 

Kortessem een dagelijkse fietser 

maken? 

 

 

VERKEERSDRUKTE EN SLUIPVERKEER 

• Hoe kunnen we de lange weg tot aan het 

kruispunt aangenaam maken om aan te 

schuiven? 

• Hoe kunnen we doorgaand verkeer 

ontmoedigen om tijdens spitsuren te 

passeren? 

• hoe kunnen we van de file een 

interessante gebeurtenis maken? 

• hoe kunnen we de bestaande ruimte 

maximaal inzetten voor het in- en uitgaan 

van de scholieren? 

• Hoe kunnen de scholen nog meer een rol 

spelen bij een verteerbare in-en uittocht 

van scholieren? 

• hoe kunnen we de auto die sowieso rijdt 

maximaal inzetten? 

• hoe kunnen we ouders aanmoedigen om 

hun kinderen ’s avonds op een 

alternatieve manier op te pikken? 

• Hoe kunnen we vermijden dat vracht- en 

autobestuurders de dorpskern van 

Kortessem als sluiproute gebruiken? 

• hoe kunnen we voetgangers en fietsers 

uit de drukte van het sluipverkeer halen? 

• hoe kunnen we doorgaand verkeer 

bewust maken dat zij een invloed hebben 

op de leefbaarheid Kortessem? 

 

 

SNELHEID/ZICHTBAARHEID 

CENTRUM 

• Hoe kunnen we chauffeurs verleiden 

om traag te rijden? 

• Hoe kunnen we de gewestweg 

aanpassen zodat traag rijden 

gestimuleerd wordt? 

• hoe kunnen we de centrumfunctie 

visueel benadrukken zodat 

doorgaand verkeer vanzelf trager 

gaat rijden? 

• hoe kunnen we parkeerplaatsen op 

een alternatieve manier gebruiken? 

• hoe kunnen we vertoeven in het 

centrum van Kortessem gezellig en 

aangenaam maken? 

• hoe kunnen we een beetje Durbuy in 

Kortessem brengen? 

 

VEILIGHEID VOOR ZWAKKE 

WEGGEBRUIKER 

• hoe kunnen we de weg te voet en met 

de fiets naar school aangenaam en 

veilig maken voor kinderen en hun 

ouders? 

• hoe kunnen we het aantrekkelijk 

maken om de auto verder weg te 

parkeren bij het brengen en ophalen 

van kinderen aan school? 

• hoe kunnen we de beschikbare 

parkeerruimte buiten de 

schoolomgeving optimaal inzetten? 

• hoe kunnen we leveren buiten de 

spits aantrekkelijker maken voor 

leveranciers van handels- en 

horecazaken?  

• hoe kunnen we nieuwe bewoners 

aanmoedigen om zich met de fiets of 

te voet te verplaatsen om onnodig 

verkeer te vermijden? 

• hoe kunnen we consumenten 

verleiden om met de fiets of te voet 

te komen om onnodig verkeer te 

vermijden?  

 

 



DE IDEEEN 
34 deelnemers, evenveel ideeën 



Snelle ideeën via 

speeddating 

 

 

Verder bouwen 

op elkaars 

ideeën 

 

 

Stemronde 



De eerste ideeën 
Foto’s van de ideeen: https://drive.google.com/drive/folders/0B8Y2QAe3ovGMWUtGdTRvZU9kd28?usp=sharing  

 
15ptn: Wijs de weg - onbekend is onbemind 

● werken met P-routes van buiten het centrum duidelijk aangeven, bvb. 
bloesemparking, parking voor auto’s met fietsdragers, bezoekers BUSO, … 

● P-routes die afsand 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 
 
aanvulling uit andere ideeën:  

- parkings vermelden duidelijk capaciteit 
- op parking wordt tijd tot bvb. kerk en cc vermeld: ‘te voet 2 min naar (tekening kerk) 
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9 pt: Kiss and ride 
● kiss and ride 
● verkeerslichten aan de dageraad om kinderen veilig te laten oversteken 
● kunstwerk aan de dageraad en op de gewestweg om verkeer te vertragen. Kinderen 

werken mee om de kunstwerken te maken 
● fietsweg en voetgangersweg voor de dageraad in groen achterliggend gebied 
● megagrote potloden aan zebrapad 

 
9pt: PLEIN 

● creëren van een pleinfunctie 
● kleurrijke aangename schoolomgeveing en heel duidelijke oversteekplaats aan de 

school 
● doorgaand verkeer wordt langs de kerk geleid. Andere kant (kant raedhuys) wordt 

plein met fietsenparkings 
● eventueel dubbel fietspad aan 1 zijde van de rijbaan 

 
  

 
 
 

 
 
 
 



9ptn: ring rond kortessem 
● creëren van een rond rond kortessem 
● of eerlijke tolregeling 

  
8 pt: Rem de snelheid - graag traag 

● 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 

 
8pt: rondpunt 

● rondpunt in plaats van kruispunt 
● fietspaden ondergronds 

  
 
 

 
 
 
 



 
6pt: plein, alternatieve parkeerplaatsen, toegangspoort 

● bloembakken op parkeerplaatsen langs de dorpstraat als scheiding tussen fietspad 
en rijbaan 

● geen parkeerplaats = verplicht gebruik van de parkings!! 
● toegangspoort kortessem 
● 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 
  
6pt: opvallende tekening in de Tapstraat 

● opvallende tekening en verkeerslichten met een drukknop, zodat kinderen veilig 
kunnen oversteken 
 
 

 
 
 
 



6ptn: met fluo word je gezien 
 

● 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 

 
6ptn: voetpad 

● brede voetpaden 
● hellingen aan voetpaden 

 
 
 

 
 
 
 



5ptn: alternatieve los- en laadplaats 
● 2 parkeerplaatsen waar tijdens spits niet mag geparkeerd worden 
● 2 los en laadplaatsen  
● op de gewestweg zelf voor de cafés mag niet gekost en geladen worden 

 
5ptn: verzamelen 

● 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 

 
5ptn: poort van Haspengouw 

● groene poort ‘van Haspengouw’ aan de invalswegen 
● bijvoorbeeld: Kortessem in haagvorm, groene boog boven de gewestweg 
● foto’s van Haspengouw langs de gewestweg in het dorp 
● uitzicht van het centrum veranderen door mooiere stoepen, fietspaden, meer groen 
● tonnage (?) beperken 

  
 
 
 

 
 
 
 



4ptn: nieuwe fietsroute 
● 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! 

 
 4ptn: Fiets fiets fiets 
 

● 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) 
● fiets aanduiding op fietspaden in het centrum!! 

 
 
 

 
 
 
 



3 ptn: parking, plein, fiets, welkom 
● 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 
● welkomstbord/boog 
● bloembakken ter hoogte van de tapstraat 
● vlaggen ter hoogte van de kerk 
● weg vertragen met klinkers op de weg 
● bepaalde kleur/symbool dat telkens terugkomt in het centrum 

 
  

 
 
 

 
 
 
 



2 ptn: fietsenstalling op bestaande parking 
● voor elke 20 (?) parkeerplaatsen aan gemeentehuis en bib 1 ombouwen tot 

fietsenstalling met camera en vuilnisbakje 
● idem voor parking op CC 

2ptn: signalen dorpskern 
● zebrapadkunst 
● beperking snelheid met controle 
● vlaggen aan invalswegen 

2 ptn: bloempaden 
● meer groen langs voet- en fietspaden 
● rijweg - bloemen/groen - fietpad 

2ptn: welkom in kortessem 
● bord met welkom in kortessem 
● wegdek dat er anders uitziet (klinkers, …) 
● bloemen/planten 
● eventueel verkeersremmers 



1pt: vanalles 
● duwknop voor fietsers/voetgangers: niet gelijktijdig groen met auto’s 
● 50km/h op de weg schilderen 
● komende vanBorgloon: betere afstemming van lichten rood/groene pijl 
● zwakke weggebruiker-kruispunt 
● eenrichtingsverkeer Opeinde, OLHBoomstraat:   

○ voordeel: grotere sorteerstrook mogelijk. Nu 3 a 4 auto’s richting hasselt 
(komende van borgloon) 

○ voordeel: grotere fiets- en voetpaden 
● omleidingsweg 
● oud mersenhove: eenrichtingsverkeer met aansluiting naar kapittelstraat 

1pt: duidelijk parkeerplan 
● op parking de capaciteit aanduiden 
● parkeermeters in centrum langs N76 en N20 (1ste kwartier gratis) 
● duidelijkere kleurrijke bewegwijzering: andere kleur voor iedere parking 

1pt: betalende zones 
● betalende zones rond de kerk en N76 - N20 + beperken in tijd 
● tijdens de dag: 1ste 30 minuten gratis 



1pt: open ruimte 
● open ruimte niet volbouwen 
● bewoners van de Tuin verplichten hun auto ondergronds te parkeren en niet op de 

parking van de sporthal 
1pt: lichten en bloemen 

● lichten aan zebrapad zodat er goed gezien wordt dat er personen willen oversteken 
● meer politie 
● bloembakken plaatsen op sluipwegen waar te snel gereden wordt 

1pt: fiets je rijk 
● 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 

1pt: optimaliseren busparking de dageraad 
● duidelijke draaibeweging voor bussen 



1pt: carpoolparking schoolbus/pendelbus 
● schoolbus op parkings (verzamelplaats) 
● schoolbus langs huis (betalend door ouders) 
● carpoolbus tussen school en parking 

0pt: telbord 
● telbord aantal voertuigen in het centrum cfr. ondergrondse parking 
● tonnage beperken!! 

0pt: met belgerinkel naar de winkel 
● lokale acties hele jaar door 
● zoals bijvoorbeeld belgerinkel 

0pt: kleur op straat voor veiligheid 
● voetpaden richting bushalte tongeren 
● veiligere oversteekplaatsen aan bushalte 
● zebrapad ter hoogte van OLV Hereboomstraat 

0pt: haha parking 
● 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 

 



EN NU? 



Inschrijven op de website voor co-creatiesessie 2 op woensdag 24 mei 19h in CC De Mozaïek (NIET in 

de gemeenteraadszaal!!) - We beginnen stipt om 19h!  

 

Sessie 2 = concrete uitwerking van een aantal 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!  

 

HUISWERK:  

• Aangezien de stemronde nogal snel ging, vragen we een kleine voorbereiding naar de volgende sessie 

toe, zodat we onze tijd maximaal kunnen inzetten voor de concrete uitwerking van ideeën. Maar wees 

gerust, we doorlopen ook alle ideeën nog even kort bij het begin van de tweede sessie.   

• Lees alle ideeën nog eens grondig door, ook de ideeën zonder punten, want we willen niet dat 

waardevolle ideeën verloren gaan.  

• We hebben de meest voorkomende ideeën in een laatste slide geclusterd. Bekijk even of je met deze 

clustering akkoord kan gaan. Zoniet, stuur dan een mailtje naar mij ( hannelore.depypere@mobiel21.be) 

• Denk na over welk idee jij verder wil uitwerken tijdens de tweede sessie.  

• 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! 

 

 

mailto:hannelore.depypere@mobiel21.be


1.     Poort Haspengouw - welkom in Kortessem 
Met vlaggen, bloemen, een poort, een boog, een welkomstbord, andere ondergrond van de weg, … 

 

2.     Pleinfunctie aan de kerk 

Met groen, met plaats voor kunst en ontmoeting, zonder autoparking, met fietsparkeerplaatsen, ….             

 

3.     Parkings aanduiden 
Verschillende bestaande parkings duidelijk aanduiden, op verschillende invalswegen en herhalen, ludiek en kleurrijk, 

naamgeving parkings, routes duidelijk aangeven, tijd tot kerk, tot cc, …             

 

4.     Veilige en aangename schoolomgeving 
Met kunstwerken, veilige oversteekplaatsen, met geregelde verkeerslichten, parkeren verbieden aan de school, … 

 

5.     Veilig naar school 
Kiss and ride, parkeren op parking en dan in groep naar school met schoolbus/pendelbus, elektrische bolderkar 

 

6.     Gewestweg vertragen  
Met bloembakken, andere ondergrond, foto’s in centrum, snelheidscontrole en snelheidsremmers, oversteekplaatsen, 

50km/h op de weg schilderen, … 

 

7.   Fietsroutes in het centrum/aanduiding fietspaden/veiligheid fietspaden 
afgescheiden fietspaden met bloembakken, aanduiden fietspad, nieuwe fietsverbinding via paul van ostayenstraat 

fietsverbinding in groene zone achter de school 

 

 

  
 

  

Clustering 
ideeën 



TOT 24 mei om 19h in CC de Mozaiek! 
Nog vragen?  

 

Hannelore.depypere@mobiel21.be  

mailto:Hannelore.depypere@mobiel21.be

