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Wijkcirculatie vormt één van de bouwblokken van het mobiliteitsplan (goedgekeurd in 2015). 
Na een breed participatief traject (de wijkrondes) keurde het college van burgemeester en 
schepenen in zitting van 7 augustus 2017 het wijkcirculatieplan goed. Het doorvoeren van deze 
circulatiemaatregelen moet de leefbaarheid en de bereikbaarheid naar een optimaler niveau 
tillen. 
Binnen het mobiliteitsplan werden de basisprincipes van de wijkcirculatie vastgelegd. De 
rondweg fungeert als verdeelweg voor de wijken die via één duidelijke invals- en uitvalsweg 
bereikbaar zijn. Een interferentie tussen de lussen is niet mogelijk voor gemotoriseerd verkeer. 
Zachte weggebruikers en het openbaar vervoer hebben daarentegen een maximale 
doorwaadbaarheid in de stad. 
Het wijkcirculatieplan wordt gefaseerd uitgerold. In een volgende fase worden twee zones 
ingericht als autoluwe zone met name de Collegestraat en de Kroonmolenstraat. De autoluwe 
zones worden afgebakend met een verkeersbord 'verboden doorgang' met uitzondering van 
vergunningshouders. De vergunninghouders zullen op basis van hun plaats op de 'witte lijst' 
een toegang krijgen. Verder worden er twee verkeersfilters ingevoerd met name in de 
Breedstraat en de Goudenregenlaan. Deze krijgen een zelfde afbakening en statuut als de 
autoluwe zones. Ook twee voetgangerszones (Stationsstraat en Nieuwstraat) krijgen ter hoogte 
van de aansluiting van de Grote Markt een ANPR (automatic number plate recognition) om de 
rechtmatigheid van toegang te checken. Om te weten wie een doorgang krijgt (en dus op de 
'witte lijst' terecht komt), is een toegangsreglement nodig. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het toegangsreglement voor de autoluwe zones en 
verkeersfilters goed te keuren. 

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41.
Mobiliteitsplan, vastgesteld door de gemeenteraad op 24 april 2015.
Gemeenteraadsbeslissing van 21 december 2017 betreffende de goedkeuring voor het plaatsen 
van ANPR's voor traject- en toegangscontroles.

Argumentatie
De inrichting van de autoluwe zones en het invoeren van verkeersfilters past volledig binnen de 
beleidsvisie om de stad verkeersveiliger en -leefbaarder te maken. Door het weren van 
oneigenlijk verkeer wordt ruimte gecreëerd en dit zorgt voor een aangenamere woonkwaliteit. 
Bovendien wordt fietsen en wandelen naar het stadshart gefaciliteerd. 
Om deze verkeersstatuten af te dwingen, werd gekozen voor ANPR (automatic number plate 
recognition). Op 21 december 2017 keurde de gemeenteraad het plaatsen van ANPR-camera's 
in de Kroonmolenstraat en de Collegestraat goed. Deze camera's zullen de toegangscontrole 
uitvoeren. 
Na het wegwerken van meerdere technische problemen, werden de voorbereidende werken 
afgerond:
- aanvraagformulier via het platform van Eaglebe;
- automatisch genereren van het bestand (type: csv) dat alle vergunningen voor de verschillende 
zones en tijden definieert ('witte lijst');
- plaatsing en in werking stellen van de ANPR-camera's;
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- implementatie van de server (waar de beelden toekomen en dus gecentraliseerd worden) met 
de nodige koppelingen voor de pv-verwerking en de GAS-afhandeling.
De autoluwe zones en verkeersfilters worden aangeduid met een C3-verkeersbord 
(doorrijverbod) met uitzondering van vergunninghouders. Die vergunninghouders worden 
gedefinieerd in het toegangsreglement voor de autoluwe zones en verkeersfilters. Om dit 
toegangsreglement vorm te geven werd een participatie-oefening gehouden met de bewoners 
en handelaars van de autoluwe zones. Hierin werd gepeild naar volgende bekommernissen:
- Hoe wordt de rijrichting / bereikbaarheid van de straat gezien?
- Welk tijdsvenster is wenselijk?
- Hoe wordt de toegankelijkheid verbeterd?
- Wie krijgt doorgang?
- Wat zijn de bezorgdheden?
- Welke opportuniteiten worden meegenomen?
Een overzicht van de feedback op bovenstaande vragen, alsook het bijhorende antwoord, wordt 
als bijlage toegevoegd.
Een gelijkaardige oefening werd eind 2019 gedaan in de Breedstraat. Daarin werd aangegeven 
dat er een groot draagvlak was voor de maatregel, indien voor de buurt de nodige flexibiliteit 
gegarandeerd kan worden.
Er werden heel wat bezorgdheden geformuleerd alsook mogelijke cases. Deze werden 
besproken op de afgelopen vijf stuurgroepen van de ANPR. Het voorliggend toegangsreglement 
houdt rekening met de geformuleerde bezorgdheden, maar tevens ook met de vooropgestelde 
doelstellingen van de maatregelen. Er wordt een grootschalige communicatie voorbereid, 
zodoende dat iedereen zeker de kans krijgt om zich in regel te stellen. 
De inwerkingsdatum wordt vastgelegd op 1 januari 2022, met een gedoogperiode tot 15 
februari 2022.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 22 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld), 8 stemmen tegen (Vlaams Belang, Ilse Bats 
(Vooruit), PVDA) en 10 onthoudingen (CD&V, Vooruit (exclusief Ilse Bats))

Artikel 1
akkoord te gaan met het toegangsreglement voor de autoluwe zones en verkeersfilters.
Een exemplaar van het reglement wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht. 

Bijlagen
Reglement autoluwe zones en verkeersfilters
Cameranummers
Overzichtslijst input participatie
Schema
PowerPointpresentatie
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Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad

Johan Verhulst
algemeen directeur

Mia Mortier
raadslid-voorzitter

 


