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GEMEENTERAAD 
Zitting van 
Schriftelijke vraag 

Schriftelijke vraag van raadslid Ilse Bats: toegang tot de verkeersfilters in Sint 
Niklaas / omgeving Breedstraat, Priesteragiewijk, Lindenstraat · 

lndiener(s) 
Ilse Bats (Vooruit); 

Gericht aan 
Carl Hanssens; 

Bondige toelichting 
Ik zag net de brochure die verspreid is in de buurt van de Breedstraat in verband met de 
wijziging van de mobiliteit en de invoering van de verkeersfilters. U kent de brochure uiteraard 
maar ik heb ze ook bijgevoegd. 
Ik heb hierover een Aantal vragen. 
1. ln de brochure kan je tezen wat je moet doen als permanente bewoner of frequente bezoeker 
van de buurt om professionele redenen: Uiteraard zijn er heel wat andere mensen die minder 
frequent of zelfs onverwachts op bezoek zullen gaan. Hoe worden zij geïnformeerd? Komt er 
voor je de 'knip-straat binnenrijdt een bord met hoe je dan wel moet rijden? Bijvoorbeeld bij 
het binnenrijden van de Breedstraat? 
2. Het is de bedoeling dan alle dansers van Clapaja, alle leerlingen en personeel van de VTS, 
alle personeel van andere werkgevers in de Breedstraat, enz ... via de Singel- Antwerpse 
Steenweg de Breedstraat in- en terug uitrijden. Is er nagedacht over alle auto's die zich op de 
openbare weg zullen keren? Dezelfde vraag geldt voor de mensen die langs de andere kant de 
Breedstraat komen binnenrijden en verplicht terug moeten omdat ze geen doorrrijvergunning 
hebben (al hebben die natuurlijk een pleintje waar ze veilig rond kunnen of een 
doorrijdmogelijkeid via de Priesrteragiewijk .. 
3. Is er nagedacht over de impact op de Daliaweg/Madeliefjesdreef? 
4. Zijn er cijfers van het verkeer dat nu in alle straten rijdt, zodat we bijvoorbeeld na 6 maanden 
kunnen evalueren of er geen andere, nieuwe probleemzones ontstaan en of de filters het 
gewenste effect hebben? 
S. Veel mensen in de buurt denken dat ze voor iedere bezoeker een doorijvergunning moeten 
aanvragen. Bijvoorbeeld familie die op bezoek komt, een vriend die hen komt ophalen, enz ... 
Kan er nog gecommuniceerd worden om deze mensen gerust te stellen? >»> Bij GELDIGHEID 
staat nu: "voertuigen van bezoekers van bewoners en ondernemingen (een dag)." 
6. Ook het feit dat je kan 'regulariseren' met 'bewijsstukken' klinkt alsof je de reden van ieder 
bezoek moet uitleggen. Ik kan me niet voorstellen dat dit de bedoeling is? 
7. Een overgangsperiode van 6 weken is echt te weinig. Zeker omdat de kerstvakantie al tot en 
met 9 januari .duurt. Ik hoop dat u deze periode wil verlengen tot minimum 2 maanden. 
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Schriftelijke vraag ANPR

Beste raadslid Bats,

Hieronder vindt u een antwoord op uw vragen aangaande de regeling rond de verkeersfilters.
De antwoorden vindt u in dezel.fde votgorde terug zoals ze door u gesteld werden.

1) De communicatie werd op diverse sporen gevoerd.

1. Doetgroepcommunicatie
Dê basisdrager voor de campagne is de gei'llustreerde infofoLder'Toegang tot
voetgangersgebied, autoluwe zones en verkeersfiLters. Wat je moet weten.'
De folder bevat een toegankeLijke samenvatting van het gemeentel.ijk regLement en
praktische info over de aanvraag van een doorrijvergunning. BeLangrijk is ook de
verwijzing naar het wijkcircuLatiep[an al.s be[eidskader.
Deze infofoLder wordt in grote opLage gedrukt en aan a[[e bewoners en handelaars van
het filtergebied, de autoluwe zones en de voetgangerszones verspreid, o.a. samen met
de bewonersbrieven over de doorrijvergunn i ng.

Daarnaast werd een doeLgroepgerlcnteïai[inl opgestetd naar aLl.e potentiëLe
vergunningsgerechtigden zoa[s de taximaatschappijen en autodeeLbedrijven.

2. Stadsbrede communicatie
De infofoLder werd ook verspreid via de stadsrekken op taL van Locaties en werd actief
gepromoot met inzet van a[[e stadsmedia, onder andere de Stadskroniek en de sociate
media. De release ging bovendien gepaard met een persbericht.
ALLe info werd daarenboven digitaaL gectusterd op de projectpagina met o.a. directe l"ink

naar het ontine aanvraagformu[ier is www.sint-niklaas.be/doorrijvergunning

3. Communicatie op straatniveau
.A[[e straten van"àe voetgangersgebieden, autotuwe zones en de wijken in de omgeving
van een verkeersfiLter worden door passende signaLisatie visueel gemaakt. Voor de
verkeersfiLters komt er ter hoogte van de Antwerpsesteenweg voorsignaLisatie waarbok
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de projectpagina in het groot op een bord komt.
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2) Het terugdraaien van wagens vormt geen probleem aangezien de Breedstraat breed

genoeg is. Bovendien werd er komende vanuit de Antwerpsesteenweg het doorrijverbod

gepLaatst ter hoogte aan een batterij garages waarvoor men niet mag parkeren. Dit

maakt het keren gemakkel.ijker. Vrachtwagens kunnen afhankelijk van hun

"regeLmatigheid" van Levering een regutarisatie hetzij een tijdeLijke vergunning

aanvragen. Het is immers de bedoel.ing om terugdraaibewegingen met zwaar verkeer

onnodig te maken zodoende de verkeersveiLigheid niet in het gedrang komt.

3) Er de afspraak met de politie gemaakt om te handhaven op doorrijdend verkeer in de

DaLiaweg. Dit mag overigens vandaag ook niet. Tel.Lingen zutLen dit probLeem moeten

objectiveren.

4) We hebben inderdaad in verschiLlende straten een nuLmeting gevoerd. Er is momenteel

een evaluatieplan in opmaak van hoe we dit concreet gaan aanpakken en welke

parameters lii eri n determ inerend zu LLen zi j n.

5) Ondertussen is dit rechtgezet door uit de communicatie de term filtergebied uit te haten

en zal het mee op de FAQ op de projectpagina gepLaatst worden.

6) Een reguLarisatieaanvraag is nog steeds de uitzonderingsaanvraag. ZoaLs e[ke aanvraag

zal.deze getoetst moeten worden aan in welke mate deze aanvraag voldoet aan de

toegangsmodaliteiten zoaLs gedefinieerd werd in het regLement. ln die zin zaL het

noodzakelijk zijn om een reden op te geven. De beoordeLing kan anders niet gemaakt

worden.

7) De gedoogperiode zal inderdaad tot zeker ]- maart 2022 aangehouden worden. ln die

periode krijgt e[ke overtreder een verwittigingsbrief. Op die manier heeft iedereen

voLdoende tijd gehad om zich in regeIte stetten en op de hoogte te zijn van de

vigerende reg Lementeringen.
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