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AGENDA



1. verwelkoming

2.  resultaten wijkgesprek 1

3.  wijkgesprek:  debattafels ronde 1

4. wijkgesprek:  debattafels ronde 2

5.  terugkoppeling



PROJECTDOELSTELLING 



PROJECTDOELSTELLING

 » een veilige en leefbare Elisabethwijk 

 » een klimaatrobuuste wijk 

 » vergroening 

 » een door de wijk gedragen en haalbaar ontwerp



STUDIEGEBIED EN PROJECTGEBIED

B R E D E R E  V I S I E  E N S C H E T S O N T W E R P



TIJDSLI JN

VANAF VANDAAG TOT EINDE WERKEN

Wijkgesprekken op weg naar een ontwerp voor de

Elisabethwijk
Het stadsbestuur wil samen met jou een traject volgen om de leefbaarheid en de verkeersveiligheid 
in jouw buurt te verhogen en het woonkarakter te versterken. De komende vijf maanden worden met 
bewoners wijkgesprekken gevoerd en plannen ontworpen. Doe je mee?

Waarom een schetsontwerp voor de wijk?
De Elisabethwijk is een bijzondere plaats om te wonen. Het is niet enkel De Warmste Wijk, er zijn ook twee opvallende 
pleinen, een statige laan die de wijk doorkruist, prachtige en waardevolle architectuur, de nabijheid van de Paterssite, 
een actieve buurtwerking, kleurrijke activiteiten en warme inwoners,…

Toch liggen er nog heel wat mogelijkheden open om het leven in de wijk aangenamer te maken. De inrichting van de 
pleinen nodigt niet iedereen uit om te ontmoeten, de speelinfrastructuur is niet op maat van het aantal kinderen die 
in de buurt wonen en de straten rond de pleinen zijn grotendeels verhard en nodigen uit tot straatraces en doorgaand 
verkeer.  Daarom wil de stad samen met jou werk maken van een ideaal ontwerp voor de Elisabethwijk.

Doe mee!
Jij kent de pleinen en straten in de Elisabethwijk als geen ander. Daarom willen wij van jou weten wat goed loopt, wat 
beter kan en wat jouw voorstellen zijn. In 3 fasen kan je samen met de stad en andere inwoners aan een schetsontwerp 
voor de pleinen in je wijk werken. In elke fase worden focusgesprekken met specifieke doelgroepen en een wijkgesprek 
georganiseerd. Ook via Hoplr en www.sint-niklaas.be/elisabethplein houden we je op de hoogte. 

Samen werken we aan de wijk van morgen - infonota augustus 2019
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RESULTATEN WIJKGESPREK 1



DEBATTAFEL 1 -  STERKTE-ZWAKTE-ANALYSE

sterktes 

 » mooie wijk met mooie pleinen

 » troeven beter benutten

 » goede buurtwerking

zwaktes

 » oneigenlijk gebruik, zwerfvuil

 » verkeer

suggesties

 » overlast aanpakken (verlichting)



DEBATTAFEL 2 -  CONCEPTEN VAN DE PLEINEN

 » “Als we meer groen en 
ontmoetingsplekken willen, dan 
moet de autoaanwezigheid 
gereduceerd worden. Maar de 
parkeernood is er wel.”



DEBATTAFEL 3 -  LEEFBARE STRATEN & MOBILITEIT

 » wens: doorgaand verkeer    
weren (ook op korte termijn)

 » bereidheid om verder van huis 
te parkeren, mits garantie op 
parkeerplaats

 » voorkeur voor 
enkelrichtingstraten

 » stapsgewijze aanpak 
voor maatregelen & 
gedragsverandering

 » benutten binnengebieden voor 
parkeren



DEBATTAFEL 4 -  KLIMAATBESTENDIGE WIJK

 » enthousiasme voor ontharden  
 en vergroenen

 » mag ten koste van ruimte voor 
 auto



DEBATTAFEL 5 -  KARAKTER VAN DE WIJK

 » grote bomen geven karakter 
 aan de wijk: behouden

 » fierheid over erfgoed en 
 woningen

Karakter van de wijk



AANVULLING ANALYSE:  F IETSPARKEERTELLING

AANTAL GETELDE FIETSEN:

 » tegen de gevels:   416 fietsen 
         

 »                           13 scooters 

 » in de rekken:   51 fietsen 

TOTAAL:                480 fietsen 

 » fietsen tegen gevels ruimte geven in rekken  
 = equivalent van 48 parkeerplaatsen



AANVULLING ANALYSE:  ENQUÊTE

Absoluut rekening houden met:    (uit 168 reacties)

77x   Modal shift 

69x   Groen & water

62x   Buurtleven stimuleren

55x  Veiligheid

32x   Parkeergelegenheid

27x   Netheid (o.a. sluikstort)

19x  Hondenweide / hondentoilet

9x      Auto faciliteren  



TWEEDE FOCUSGESPREK KINDEREN

Absoluut rekening houden met:    

Aparte speeltuinen voor kleuters, kinderen 
en jongeren; en zitbankjes voor de ouders. 

Veel bomen voor schaduw en als shelter

Drinkwaterfontein

Sfeerverlichting

“Een klein skatepark, want het andere is te 
ver en te gevaarlijk om naartoe te gaan. Wel 
aan de rand van het plein, zodat het gras 
niet kapot gaat.”

“Veel sportgelegenheid, want sporten 
creëert ruimte in je hoofd.”



TWEEDE FOCUSGESPREK KINDEREN

1. Geld verdienen

2. Pleininvulling kiezen 3. Pleininvulling betalen

We are cool



TWEEDE FOCUSGESPREK KINDEREN



TWEEDE FOCUSGESPREK KINDEREN



PROGRAMMA VAN EISEN



WIJKLEVEN

Jeugd: 

 » balans tussen sport, 
 ontmoeten, spelen

 » plaats voor een sportkooi

 » spelen afgestemd op plein en  
 aanwezig groen



Ruimte: 

 » plein van gevel tot gevel

 » gezonde publieke ruimte

 » fierheid op en thuisvoelen in 
 de wijk

 » sociale contacten

 » hondentoilet / hondenweide

WIJKLEVEN

Karakter van de wijkKarakter van de wijk



KLIMAATROBUUST

Groen: 

 » vergroening van de wijk

 » bestaande bomen: ruggengraat

 » pleinen als groene stadsoase

 » geveltuinen of andere 
 groenvormen in de straten

Karakter van de wijk



Klimaat: 

 » maatregelen nemen tegen: 
 - verdroging 
 - stortbuien 
 - stedelijke verhitting

 » ontharding

KLIMAATROBUUST



VERKEER & MOBILITEIT

 » duurzame mobiliteit: STOP-principe

 » stappen & trappen: maximaal doorwaadbaar, veilig en aangenaam

 » wijkcirculatie (mobiliteitsplan): i.f.v. leefbaarheid & bereikbaarheid

 » duurzaam parkeerbeleid: 
 - autodelen 
 - clusteren parkeervoorzieningen

 » leveren:  
 - laden en lossen bedrijven te bekijken 
 - gezamenlijk leverpunt voor de buurt te onderzoeken

 » flankerende maatregelen in nabije omgeving

 » toegankelijkheid hulpdiensten garanderen



INTEGRALE TOEGANKELI JKHEID

Stampvoetswandeling: conclusies & aanbevelingen

voor ontwerp: 

 » voldoende brede voetpaden

 » veilige oversteken 

 » voldoende rustpunten

 » fietsenstallingen  
 (minder fietsen tegen gevels)

voor uitvoering: 

 » drempelloze oversteken

 » gidslijnen

 » voldoende rustpunten

handhaving:

 » correct parkeren

 » voetpaden vrij houden

 » controle op sluikstort



AANPAK WIJKGESPREK 2



DEBATTAFELS

TOEKOMST

 » A - invulling van de pleinen

 » B - scenario’s circulatie & buurtparkeren

NU

 » C - pilootprojecten voor mobiliteit & parkeren

 » D - pilootprojecten voor klimaatbestendige inrichting



MOGELIJKHEDEN



RUIMTE VOOR WATER

DE ELISABETHWIJK ALS SPONS

KLIMAATROBUUSTE WIJK

 » stortregens opvangen 

 » grondwater aanvullen door 
 infiltratie regenwater 

 » droogteperiodes overbruggen



RUIMTE VOOR GROEN

DE ELISABETHWIJK ALS ECOSYSTEEM



RUIMTE VOOR GROEN



RUIMTE VOOR GROEN

KONINGIN ELISABETHLAAN

HUIDIG 18m breed

HUIDIG met extra straatbomen DUBBELRICHTING met 2 groenstroken

ENKELRICHTING met promenade



PLEINEN VERRUIMEN

AMBITIE:  EILANDEN WORDEN PLEINEN

 » Elk plein zijn eigen karakter 

 » Leopold & Elisabeth reiken elkaar de hand 

 » 2 pleinen, 1 thema



PLEINEN VERRUIMEN

AMBITIE:  EILANDEN WORDEN PLEINEN

1x 1x

3x3x

2x

0x 1x

1x0x

1x

HUIDIGE SITUATIE: 
AANTAL OVERSTEKEN NAAR DE PLEINEN

MOGELI JKHEID: MINDER OVERSTEKEN
GROTERE PLEINEN MET EEN VLOTTERE BEREIK-



PLEINEN VERRUIMEN

AMBITIE:  EILANDEN WORDEN PLEINEN

ENKEL VOETPADEN DEEL VAN 
PLEIN

VOETPADEN + PARKEERSTROOK 
DEEL VAN PLEIN

STRAAT LOOPT OVER HET PLEIN



VEILIG DOOR DE WIJK

VAN 8 TOT 88 JAAR ZELFSTANDIG OP WEG

 » Elisabeth & Leopold: plein van gevel tot gevel

 » sluipverkeer inperken

 » autoluwe schoolomgeving 

     
11. Het Koningin Elisabethplein 
Het zebrapad ter hoogte van bushalte die een doorsteek is van het plein kan door niemand gebruikt 
worden. Jo merkt zelfs niet dat er een doorsteek is (geen tegel) en de borduur is voor alle anderen veel 
te hoog. De doorsteek ligt op een niet evidente plaats volgens vele deelnemers. 
 
 
  

   



VEILIG DOOR DE WIJK

HUIDIGE SITUATIE: alle richtingen mogelijk

Knelpunten

 » voorrang 
Truweelstraat op Kon. 
Elisabethlaan

 » kruispunt Oude 
Molenstraat - 
Breedstraat aan 
Antwerpsesteenweg

 » verkeerslichten 
Truweelstraat - 
Mercatorstraat

 » doorgaand verkeer 
door de wijk  



VEILIG DOOR DE WIJK

Richtlijnen

 » Geen doorsteek tussen 
Antwerpsesteenweg & 
Leopold II-laan

 » Vrachtverkeer:  
enkel in Oude 
Molenstraat toegelaten:  
in- en uitrijden via de 
Antwerpsesteenweg



VEILIG DOOR DE WIJK

Verblijfsplekken in de straten om tegelijk het verkeer te remmen

 » wijk met lange, rechte straten

 » ingrepen in het straatbeeld:  
- zone 30 garanderen 
- verblijfskarakter stimuleren

 » Mercatorstraat mag niet de 
nieuwe sluiproute worden.

Mogelijke locatie verblijfsplek:



VEILIG DOOR DE WIJK

Oude Molenstraat: voorstel

 » onderbreking tussen school en 
parking Nutrisan

 » keerpunt voor auto’s 
noodzakelijk

 » Nutrisan & Joossens: in- en 
uitrijden via Oude Molenstraat 
en de Antwerpsesteenweg

 » keerpunt voor vrachtwagens: 
medegebruik van laadzone bedrijf

referentie: Van Vaerenberghstraat Berchem,  
doodlopende straat met dezelfde breedte als Oude 
Molenstraat. Keerpunt aan garage-inrit met fiets-
stalling en bomen.

Aandachtspunten:  
schoolomgeving, vuilnisophaling & hulpdiensten



VEILIG DOOR DE WIJK

Oude Molenstraat: voorstel schoolomgeving

 » doodlopende straat:  
risico op manoeuvres en drukte 
aan poort!

 » discipline ouders noodzakelijk: 
kinderen afzetten op pleintje

 » reglementeren met schoolstraat? 
verboden inrijden tijdens 
venstertijden

Referentie: verkeersregeling schoolstraat

Aandachtspunten:  
schoolomgeving, vuilnisophaling & hulpdiensten



VEILIG DOOR DE WIJK

SCENARIO

1. dubbelrichting

PRO

 » de meeste 
rijbewegingen blijven 
mogelijk

CONTRA

 » smalle straten:  
moeilijk kruisen



VEILIG DOOR DE WIJK

SCENARIO

 » enkelrichting lussen: 
comfortabeler in 
smalle straten

CONTRA

 » uitrijden Oude 
Molenstraat 
problematisch

 » U-turn nodig voor 
Kon. Elisabethlaan

2.A: lussen vanuit Kon. Elisabethlaan

PRO



VEILIG DOOR DE WIJK

SCENARIO

2.B lussen naar Kon. Elisabethlaan

PRO

 » enkelrichting lussen: 
comfortabeler in 
smalle straten

 » uitrijden via Kon. 
Elisabethlaan

CONTRA

 » Kon. Elisabethlaan 
niet de ‘logische’ 
toegang tot de wijk

 » grote lus voor uitrit 
Hubo



VEILIG DOOR DE WIJK

SCENARIO

3. enkelrichting

PRO

 » enkelrichting lussen: 
comfortabeler in 
smalle straten

 » brede wandelzone op 
Kon. Elisabethlaan

CONTRA

 » uitrijden via Oude 
Molenstraat

 » volledige heraanleg 
Kon. Elisabethlaan 
noodzakelijk



VEILIG DOOR DE WIJK

SCENARIO

4. deels enkelrichting

PRO

 » dubbelrichting 
tussen pleinen blijft 
mogelijk: vb. i.f.v. 
parkeerpockets

 » uitrijden via Kon. 
Elisabethlaan

CONTRA

 » smalle straten: 
moeilijk kruisen

 » grote lus voor uitrit 
Hubo



VEILIG DOOR DE WIJK

SCENARIO

5. scenario 2 met Oude Molenstraat deels enkelrichting

PRO

 » enkelrichting lussen: 
comfortabeler in 
smalle straten

 » uitrijden via Kon. 
Elisabethlaan

CONTRA

 » doorsteek mogelijk 
in Oude Molenstraat: 
sluipverkeer?



VEILIG DOOR DE WIJK

PARKEREN

waar clusteren buiten openbaar domein?

GARAGEBOXEN

 » gebruik garages 
stimuleren?

 » omvormen naar 
buurtparking?

(BEDRIJFS)
PARKINGS

 » medegebruik na 
openingsuren? 
 

 » kostprijs?



VEILIG DOOR DE WIJK

PARKEREN

Hoe clusteren?

 » parkeergebouw?

 » parkeertorens?

 » garageboxen omvormen naar parkeerterrein? 
 
 

 » Kostprijs?



VEILIG DOOR DE WIJK

PARKEREN

Beleid: mogelijke keuzes:

 » stimuleren van autodelen

 » afbouwen van bewonerskaarten in de 
binnenstad

 » verlagen parkeernorm in de binnenstad

 » betalend parkeren invoeren



TIJDELI JKE MAATREGELEN:

WAT KAN OP KORTE TERMIJN (VÓÓR HERAANLEG)?

Verkeer

 » straten enkelrichting maken?

 » knip realiseren 
- straten knippen behalve Kon.  
 Elisabethlaan (i.f.v. bus) 
- straten knippen met bussluis

 » paaltjes op hoeken: veilig oversteken

 » smileyborden plaatsen: snelheid

 » verkeersremmers plaatsen

 » meer fietsenstallingen  
(vb. op 1 parkeerplaats)

 » autodelen stimuleren



TIJDELI JKE MAATREGELEN:

WAT KAN OP KORTE TERMIJN (VÓÓR HERAANLEG)?

Klimaatbestendigheid

 » geveltuinen

 » groenslinger over de straat

 » bloemenweide aanleggen

 » bloemen in private tuinen

 » vogel- & vleermuiskasten plaatsen

 » boombakken plaatsen



TIJDELI JKE MAATREGELEN:

WAT KAN OP KORTE TERMIJN (VÓÓR HERAANLEG)?



TOT SLOT




