
 Wordt opgestart in 2019 Lobbenstadmodel en principes mobiliteitsplan integreren in nieuw GRS

Verbod vrachtverkeer komt er in 2019, dit zal een positieve impact hebben op de 

verkeersleefbaarheid
Analyse en evaluatie herprofilering Hoge Bokstraat

Wordt nog verder bekeken in functie van andere dossiers Opmaak RUP noordelijke omleidingsweg na evaluatie herprofilering Hoge Bokstraat 

 Opmaak circulatieplan Opmaak masterplan noordelijke stationsomgeving

Masterplan + MOBER delocalisatie ziekenhuis AZ Nikolaas

Inrichting recreatief knooppunt Oost inclusief vervolledigen fietsnetwerk

Masterplan stadsknooppunt West 

Ontsluiting Europark-Zuid en fietsverbinding Damstraat in opmaak + raad van state Opmaak GRUP, onteigeningsplannen en projectnota oostelijke tangent

Opmaak streefbeeld N70 (Opmaak als onderdeel van de rondweg met aandacht voor de 

oversteekbaarheid)

Opmaak streefbeeld N16 inclusief Fabiolaplein en P+R

Realisatie omleidingsweg na evaluatie herprofilering Hoge Bokstraat

 P+R Waasland Shoppingcenter? Inrichting stadspoort en P+R Fabiolaplein 

Realisatie oostelijke tangent

Verhogen van de veiligheid + capaciteitsverhoging N70 oost (van Glycineplein tot rotonde 

zwembad)

Herinrichting N70 west volgens principes streefbeeld

Herinrichting N70 oost volgens principes van het masterplan publieke ruimte (na aanleg 

oostelijke tangent)

Uitvoeren van het masterplan De Winningen conform het lobbenstadmodel

Uitvoeren van het masterplan Bellestraat-Zonneken conform het lobbenstadmodel

Uitvoeren van het masterplan Clementwijk conform het lobbenstadmodel

 Studie opgestart Herinrichting N403 tussen spoorweglaan en Vlyminckshoek als dragende OV- en fietsas

Anticiperen op categoriseringswijziging bij herziening van bovenliggende plannen zoals 

het PRS

Consequent doorvertalen van de wegencategorisering volgens het masterplan publieke 

ruimte

 Begin 2019 bestek lanceren
Voorbereiden en uitvoeren circulatiemaatregelen Grote Markt en Onze-Lieve-Vrouwplein 

(in functie van weghalen doorgaand verkeer) na heraanleg N70 oost en Driekoningen

Proefproject wijkcirculatie

Detailleren en implementeren van het circulatieconcept van eerste 7 stadswijken via een 

participatorisch proces 

Circulatieplan intra muros is in orde. Gesprek met Kloosterland, Driekoningen (in twee wijken) op te 

starten. Watermolendreef niet op te nemen 

Detailleren van het circulatieconcept met 10 stadswijken via een participatorisch proces 

na realisatie randparkings

Stapsgewijs worden de circulatiemaatregelen ingevoerd
Stapsgewijze uitbreiding van de autoluwe binnenstad in afstemming met de 

wijkcirculatieplannen. In dit kader kunnen ook lage emissiezones onderzocht worden

Opmaak van een Trage Wegenplan voor Nieuwkerken

Opmaak van een Trage Wegenplan voor Sint-Niklaas en onderzoek langzame 

verkeersdoorsteken in stadscentrum

Realiseren van de opgemaakte trage wegenplannen

Aanstellen van een fietsambtenaar

Bepalen van het tracé voor de fietssnelweg Sint-Niklaas -Temse –economisch netwerk 

N16 (Bornem/Puurs) via een technisch haalbaarheidsonderzoek het tracé bepaald. 

Heraanleg Heimolenstraat

Raapstraat Bellestraat tot kruispunt Callaertstraat

Enkel trajectcontrole Bellestraat Zonneken Ster

Heraanleg kruispunt Ster

Heraanleg Vossekotstraat tussen Ster en Tassijnslaan

Fietspad langs de Molenbeek tussen de Puyveldestraat en de Marktstraat inclusief 

oversteekbeveiliging Marktstraat

Te onderzoeken: tracéverlegging tussen Marktstraat en Vlyminckshoek

Bepalen van het tracé voor de routes Sint-Niklaas -Hamme-Dendermonde via een 

technisch haalbaarheidsonderzoek 

Heraanleg Marktstraat – Kruisstraat – Puiveldestraat – Molenstraat 

Herinrichting doortocht Sinaai

Heraanleg Eigenloostraat

Er is een strategie Beveiliging van de lokale fietssingel

Heraanleg Weimanstraat (BFF)

Heraanleg Gentstraat 

Heraanleg Uilenstraat 

Project Godschalkstraat – dubbelrichtingsfietspad 

Valk-Langhalsbeekstraat-Moleken

Circulatie wordt bekeken As Driekoningenstraat vanaf Bremstraat tot Heistraat (BFF)

Wegvak N70 tussen rotonde zwembad en Glycineplein (te starten eind dit jaar) (lokaal)

Wegvak N70 tussen Ster en kwakkelhoekstraat 

Kettermuitstraat is gedaan, Dendermondse Steenweg is gestart Inrichting fietspad Kettermuitstraat en Dendermondse Steenweg

Te onderzoeken of een verbinding ter hoogte van de Damstraat voor langzaam verkeer 

na de realisatie van de oostelijke tangent technisch haalbaar is

Inrichtingsprincipes zijn gekozen, LAF’s inventariseren (oversteken) Uniformiseren belangrijke oversteekpunten tussen BFF-routes en lokale wegen

Oversteekbeveiliging N70 thv Baenslandstraat en Cardijnlaan

Creatie van nieuwe fiets- en voetgangersdoorsteken bij stedenbouwkundige projecten

Daarop verder bouwen, lokale en regionalefietssingle Detailleren fietsplan: uitvoeren infrastructuurstudie, fietsparkeerplan en veiligheidsstudie

Fietsenstallingen aan belangrijke bestemmingen (Aan ziekenhuizen, scholen, 

winkelcentra, openbare gebouwen, bedrijven, sport-, recreatie- en culturele centra, 

kerken)

Goed uitgebouwde fietsstallingen aan belangrijke bushalten (Aan hoofdhalten in centra 

van deelgemeenten en langs de corridor | Aan de rand van de stadszone)

Uitbreiding fietsenstalling aan het station Sint-Niklaas (oa. Fietsenstalling achterzijde 

station)

Bewegwijzering van het functioneel fietsroutenetwerk

Bestek (kader) opmaken fietsdeelsysteem Onderzoek naar de nood aan een stedelijk fietsdeelsysteem op strategische plaatsen

Optimaliseren van ondersteunende infrastructuur voor fietsers zoals fietspompen en 

elektrische oplaadpunten 

Onderzoek naar aanvullende diensten voor fietsers zoals een stedelijke 

pechverhelpingsdienst

Waken over diverse comfortverhogende maatregelen: geen opstanden, bochtstralen 

fietspad, …

Sensibiliseren veiligheid 

(diefstalpreventie, …) 

Opleidingen en educatie (veiligheid op weg naar school, veilige fietsuitrusting)

Promotie van recreatief en functioneel fietsen ( stadsmagazine, website, …)

Evaluatie + april – juni input meerjarenplanning (insteek van prioritisering)
Het organiseren van een jaarlijkse fietsconferentie waarbij naar de mening van de 

inwoners gevraagd wordt

Binnen de mobiliteitsbevraging zat een klein onderdeel omtrent fietsparkeren, ook in functie van wijk 

in de kijker
Opvolgen van de fietstevredenheid door optimaal gebruik te maken van enquêtes 

Trajectcontrole 2018, herstel fietspaden. Volgende fase het wegnemen van de chicans
Herinrichting Hoge Bokstraat en/of ondersteunende circulatiemaatregelen invoeren na de 

realisatie van de omleidingsweg Hoge Bokstraat (na evaluatie herprofilering)



 Fietsersbond is steeds een klankbord Fietsers laten participeren bij infrastructuurprojecten

Doorstromingsstudie corridor/Grote Markt

Kwaliteit wachtinfrastructuur (gericht op multimodaliteit)

Clementwijk bediend Bediening nieuwe ontwikkelingen

Bediening van nieuwe ontwikkelingen (De Winningen, Clementwijk, AZ Nikolaas, …)

Bediening toekomstige P+R’s

Onderzoek alternatieve vervoersconcepten voor de bediening van bedrijvenzones

Onderzoek naar inrichten van op- en afstapplaatsen nabij scholen + bereikbaarheid van 

scholen voor collectief vervoer

vervoersregio
Opmaak overzicht speciaal vervoer. Inclusief een beoordeling van de mix en financiering. 

Te evalueren en benchmarken tov andere steden en organisaties

Is opgenomen door Interwaas maar zonder resultaat Draagvlak creatie en overleg spoorstrategie Waasland 

Snelheidsregime 70km/u op alle secundaire wegen, op alle lokale wegen type 1 en op alle 

lokale wegen type 2a

Toepassing zones 50km/u in landelijke gebieden

Toepassing van zone 30 waar geen infrastructurele maatregelen noodzakelijk zijn 

(woonstraten, schoolomgevingen, …)

Toepassing van zone 30 waar infrastructurele maatregelen noodzakelijk zijn:

Voorzien van bebording zonaal verbod op doorgaand vrachtverkeer +3,5t

Onderzoek naar noodzaak en haalbaarheid naar vrachtverbod doortocht Nieuwkerken-

Waas 

Afschaffen van het vrachtwagenparkeren binnen de bebouwde kom 

Communiceren van het nieuw vrachtroutenetwerk naar de verschillende bedrijven

Creëren van de randvoorwaarden om de leefbaarheid van een op- en overslagcentrum 

voor stadsdistributie te garanderen

Implementeren van de studie bewegwijzering bedrijvenzones

Bewegwijzering bedrijven en vrachtverbod laten intereren in GPS-materiaal voor 

vrachtwagens

GR maart 2019 Tonnageverbod in de Hoge Bokstraat (exacte tonnage te onderzoeken).
Aanpakken gevaarlijke punten (uit de ongevallen-GIS): Waasland Shopping center 

(WSC)
Aanpakken gevaarlijke punten (uit de ongevallen-GIS): Kruispunt N41 en Steenweg Hulst-

Lessen

Aanpakken gevaarlijke punten (uit de ongevallen-GIS): Kruispunt N41 en Steenweg Hulst-

Lessen

(km-punt 26,14 op de N41)

Aanpakken gevaarlijke punten (uit de ongevallen-GIS): Op- en afrittencomplex nr.14 van 

de E17

(N41 thv km-punt 26,67)

Aanpakken gevaarlijke punten (uit de ongevallen-GIS): Kruispunt Parklaan en Moerland 

(N16 thv km-punt 30,21)

Aanpakken gevaarlijke punten (uit de ongevallen-GIS): Kruispunt R42 en Raapstraat 

(R42 thv km-punt 1,36)

Aanpakken gevaarlijke punten (uit de ongevallen-GIS): Kruispunt R42 en Driekoningen 

(R42 thv km-punt 3,03)

Aanpakken gevaarlijke punten (uit de ongevallen-GIS): N70 thv Glycineplein (km-punt 33)

Herinrichting dorpskern Sinaai volgens de inrichtingstoepassingen van het masterplan 

publieke ruimte

Sturend parkeerbeleid: toepassen van de gediferentieerde parkeertarieven (aan de rand 

goedkoper dan in het centrum en in de centrumparkings goedkoper dan op straat) 32

Inrichten van stop en shop plaatsen in de winkelstraten

Uitbreiding van de blauwe zone naar het volledige gebied binnen de rondweg met 

uitzondering van het oostelijke deel van de Priesteragiewijk en het westelijke deel van de 

Baenslandwijk. 

Onderzoeken of de locatie van het nieuw ziekenhuis geschikt is om de rol van de 

toekomstige parking aan SVK op zich te nemen 

Aanwerving derde mobiliteitsambtenaar Beter benutten van het privaat en semiprivaat parkeerareaal

Vertalen parkeerrichtlijnen in een stedenbouwkundige parkeerverordening

oportuniteiten zoeken voor nieuwe parkings aan de rand van het autoluwe stadscentrum

We passen dit toe in schoolomgeving ten voordele van fietsparkeren + VIjfstraten Systematische afbouw capaciteit straatparkeren 

Uitbreiding blauwe zone naar het volledige gebied binnen de rondweg 

(na het uitbouwen van voldoende alternatieven)

Scholentraject Uitwerken partnerschap met scholen

Jaarlijkse verkeersweek organiseren

Doelstellingen uit SAVE Charter realiseren 

Verder onderzoeken en implementeren van het onderzoek naar het overbruggen van de 

last-mile richting de bedrijventerreinen

Mobiliteitsbeleid bij evenementen

Bijsturen van de parkeertarieven indien er een onevenwicht in de bezetting van de 

parkings zou ontstaan

Derdebetalersysteem buzzypassen (50%)

Organiseren van een jaarlijkse autoloze zondag

Moderniseren van de website rond mobiliteit

Opstart just drive bekijken Autodelen blijvend ondersteunen 

Communicatie- en promotiecampagne huidig aanbod De Lijn

Opzetten van een mobiliteitsbarometer voor Sint-Niklaas inclusief het uitvoeren van 

nulmetingen voor de verschillende strategische doelstellingen.

Uitzetten van operationele doelstellingen aan de hand van de mobiliteitsbarometer



Verloopt via GBC en participatie op verschillende niveaus
De oprichting van een mobiliteitsraad die jaarlijks minstens één keer samenkomt om de 

vooruitgang van het mobiliteits- en fietsbeleidsplan te bespreken en te evalueren.

Personeel, digitale verwerking verloopt nog niet
Uitrollen integraal parkeerbeleid: Personeel voor handhaving, nieuwe betaaltechnologie 

(gebruiksvriendelijk en modern), parkeershop, digitale verwerking

Ambtelijk en politiek overleg om lokale en bovenlokale fietsprojecten af te stemmen


