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VERSLAG 
Thema-avond mobiliteit  
 
  d a t u m  

17 oktober 2019  

 

 

Inleiding 
 
Stad Hoogstraten organiseert de komende jaren een reeks aan thema-avonden over 
uitdagingen die leven in de samenleving en hoe we die samen kunnen aanpakken. Met 
boeiende sprekers, praatcafés, workshops of debatten… Altijd vanuit de wens om samen tot 
goede ideeën voor Hoogstraten te komen.  
 
Op de eerste avond spraken we over de uitdagingen op vlak van mobiliteit in en rond 
Hoogstraten. We delen de publieke ruimte met meer mensen, we moeten ons vlot van A naar 
B kunnen verplaatsen en we ademen het liefst ook gezonde lucht in. Hoe verenig je deze heel 
verschillende doelen op een duurzame manier? De auto blijkt niet langer koning, zelfs al gaat 
het om een elektrische variant. Niet zomaar een kwestie van minder, maar vooral van dingen 
slimmer en anders doen. 
 
Daarom vertelt Marjolein de Jong van studiebureau Tridée in een plenair gedeelte over de 
ingrepen die we op korte termijn kunnen doen voor het verbeteren van de 
verkeersleefbaarheid. En de keuzes en gedragsverandering die daar onvermijdelijk bij komen 
kijken. Na de pauze zetten we deze inzichten om naar ‘wat kan dit voor Hoogstraten 
betekenen’ aan de hand van enkele concrete oefeningen. 
 
Een leerrijke en boeiende avond, met zeer talrijke opkomst, waar al meteen enkele mooie, 
concrete voorstellen op tafel kwamen voor bepaalde woonwijken. Het startpunt ook van samen 
verder nadenken, enerzijds over het thema mobiliteit binnen het traject rond het nieuw 
mobiliteitsplan (vanaf januari 2020) en anderzijds rond andere thema’s waar het bestuur graag 
dieper op in gaat. 
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Plenair 
 
Door Marjolein de Jong – studiebureau Tridée 
 
 
Een reis door de tijd geeft ons inzicht in hoe de enkele centrumstraten van Hoogstraten vroeger 
ingericht en gebruikt werden. Mensen leven op straat. Als we diezelfde beelden plakken op de 
Vrijheid van nu, geeft dat een heel ander gevoel. De auto heeft veel van de beschikbare ruimte 
toebedeeld gekregen. Om opnieuw wat meer plaats te voorzien voor stappers en trappers, zijn 
ingrepen nodig. 
 

  
 
Marjolein toonde met voorbeelden uit heel Europa aan dat er minder ruimte ingeruimd 
wordt voor auto’s. In Vlaanderen zien we vaak dat koning auto zowel in het centrum als in de 
wijken nog alle vrijheid krijgt. Maar … de ruimte tussen onze huizen blijft hetzelfde en wordt 
niet groter. Meer ruimte voor de auto betekent dus automatisch dat er minder ruimte is voor 
voetgangers en fietsers. Dat kan niet eindeloos blijven doorgaan.  
 
In heel wat  Europese steden en gemeenten is momenteel een herinrichting aan de gang van 
de openbare ruimte en de manier van zich te verplaatsen. Daarbij wordt het STOP-principe 
gehanteerd. Het woordje STOP geeft daarbij de prioriteit aan die de verschillende 
weggebruikers krijgen. Eerst komen de Stappers, daarna de Trappers, vervolgens het 
Openbaar vervoer en pas als laatste het Privé-vervoer (of de auto). Dat wil niet zeggen dat de 
auto gebannen wordt, maar het betekent wel dat allereerst moet gezorgd worden voor het 
comfort van stappers en trappers.  
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In Hoogstraten verplaatst 60% van het verkeer zich met de auto, 22% met de fiets, 7% te voet 
en 6 % met de bus. Dat heeft een zware impact op het milieu, want het betekent dat we 
voorrang geven aan het meest vervuilende vervoer. Het heeft ook een impact op de 
verkeersveiligheid. Want naast de grote ruimte die de auto toebedeeld krijgt, vormt ook de 
snelheid van auto's een probleem. Als we 50 km/u rijden is er 80% kans dat een voetganger 
bij een botsing overlijdt. Als we 30 km/u rijden, heeft dezelfde voetganger 80% 
overlevingskans. Daar moeten we dus ook rekening mee houden als we een mobiliteitsbeleid 
uittekenen. 
 

 
Een groot potentieel dus, voor extra voetgangers en fietsers in Hoogstraten, wat rechtstreeks 
invloed heeft op de verkeersleefbaarheid én –veiligheid. Maar wat verwacht een voetganger 
en fietser aan kwaliteit, om hen te overhalen ook effectief deze vervoerswijzen te gebruiken? 
Enkele belangrijke aspecten: 

- Mooie, aantrekkelijke omgeving 
- Interessante plinten 
- Activiteiten 
- Kans op ontmoeting 
- Aangenaam (schaduw en zon) 
- Zitgelegenheden (ook zonder consumptie) 
- Toegankelijk voor iedereen 
- Veilig 

 
We dienen dus de auto de benodigde ruimte te geven, met oog voor trage weggebruikers. Een 
autoluwe, leesbare inrichting waar voorzieningen nabij zijn en waar ruimte is voor ontmoeting. 
Leefbare kamers, met andere woorden, met een duidelijke circulatie volgens de principes van 
fix the mix (fietsberaad). 
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Woonwijken en leefbare kamers zijn één ding. Daarnaast hebben we ook doorgaande wegen 
waar veel verkeer door rijdt (en door moet kunnen blijven rijden). Ook daar is een 
kwaliteitsvolle inrichting niet ondenkbaar. Enkele voorbeelden tonen aan hoe gebieden met 
grote intensiteiten toch kwaliteitsvol ingericht worden – waarbij voor de autobestuurders de 
toegang open blijft.  
 

 
10 000 mvt / etmaal 
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10 000 mvt / etmaal 
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Groepsgesprekken 
 

1. Dilemma-tafel: keuze tussen twee foto’s 
 

 
 
Mensen werden gevraagd welke foto hen het meeste aansprak. Één persoon koos 
voor de meest linkse foto. Twee personen twijfelden en plakten hun bolletje in het 
midden. De overgrote meerderheid, 68 personen, plakten een bolletje bij de meest 
rechtse foto. Hier en daar werden enkele kanttekeningen gemaakt, maar de overgrote 
meerderheid was het eens over de voorkeur voor een groenere woonomgeving. 
Sommigen noteerden zelfs expliciet dat ook hier nog veel verharding aanwezig is en 
dat het gerust wat meer groen mocht zijn, met de nodige rust- en speelplekken. 
 

2. Cijferkwis 
Aan de hand van een aantal concrete cijfers worden mensen uitgedaagd om verder 
na te denken dan de gangbare ideeën. Veranderen deze cijfers iets aan hun 
inzichten? In welke zin? 
 
- Hoeveel denk je dat een auto bezitten kost van je 18 tot je 60 jaar? 

660.000,00 euro. Doet ons dat nadenken over alternatieven? Wellicht leverde dit 
interessante discussies op aan tafel. Hoewel hier niet expliciet naar gevraagd 
werd, toch enkele kanttekeningen die we hierbij ontvangen hebben: 
o Als auto’s gebannen worden, moeten er echte alternatieven zijn 

 Infrastructuur voor fietsen tussen dorpen en naar werkgelegenheid 
(transportzone / kluis) voorzien 

 Bussen naar industriezones 
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- Op 100 voertuigen, hoeveel hiervan zijn vrachtwagens en hoeveel auto’s 
denk je? De werkelijke verdeling is 92 auto’s en 8 vrachtwagens. Dat verandert 
misschien ons kijk op ‘het probleem’, in de zin dat veel van de drukte veroorzaakt 
wordt door auto’s (vaak plaatselijk) en niet in eerste plaats door vrachtwagens 
(uiteraard zorgen zij ook voor overlast). Enkele groepjes noteerden suggesties bij 
op het kaartje:  
o Ring aanleggen zodat doorgaand verkeer ‘omgeleid’ wordt 
o Enkel mensen op de Vrijheid die er echt moeten zijn (naar winkels, scholen, 

…) 
o Kinderen Seminarie aan achterzijde ophalen 
o Waarom allemaal op Vrijheid  
o Los- en laadtijden aanpassen 

 
 

- Wat is de kans op overlijden bij aanrijding van een voetganger tegen 
50km/u versus 30 km/u. De kans is respectievelijk 80% versus 10%. Een 
gigantisch verschil, toch? Enkele groepjes erkenden dit door enkele nota’s op het 
kaartje te schrijven: 
o Woonzones bepalen 
o Infrastructuur aanpassen (inritten/uitritten, enkele richting, …) 

 
Inhoudelijk gaan we in dit verslag niet in op de gegeven suggesties of mogelijke oplossingen. 
We nemen ze uiteraard wel mee als aanloop naar het nieuwe mobiliteitsplan. 

 
3. Plannen voor plaats 

 
Een laatste oefening betrof kaartjes vanuit ‘plannen voor plaats’ – de film van de 
Vlaamse bouwmeester waarin ruimtelijke en mobiliteitskwesties besproken worden. 
Vragen over deelauto’s, duurzame mobiliteit, … kwamen in elk groepje aan bod. Het 
gaf de deelnemers de kans om met elkaar verder in gesprek te gaan over dit thema.  
 

4. Topidee 
 
Tenslotte had elk groepje de kans om top ideeën te noteren op een apart blad. Deze 
ideeën kwamen inhoudelijk niet aan bod op deze avond, maar het is een goeie manier 
om te polsen wat er leeft bij de bevolking. Bovendien leert de ervaring dat uit ideeën 
van de bewoners / gebruikers regelmatig zeer interessante oplossingen voortvloeien. 
Alleszins worden deze ideeën meegenomen om in bv. het nieuwe mobiliteitsplan te 
toetsen aan haalbaarheid, impact en wenselijkheid.  
 
Een overzicht van de verzamelde ideeën op deze avond (zonder aftoetsing of 
waardeoordeel), gerangschikt per groepje: 
 

- Doorgaand verkeer bannen uit de kernen, net als de vrachtwagens 
- Tijdens spitsuren/schoolspits geen laden en lossen op de Vrijheid (of aantal 

parkeerplaatsen reserveren voor laden en lossen) 
- Woonwijken: doorgaand verkeer mijden door paaltjes in het midden 
- Op gevaarlijke plaatsen voor fietsers parkeerplaatsen schrappen om plaats te maken 

voor fietsers  veel gebruikers en veiligheid in ruil voor een paar auto’s! 
 

- Het lossen en laden op de Vrijheid vanaf 20u ’s avonds 
- Op de Vrijheid snelheidsbeperking 30 + zone 30 in de wijken 
- Deeltaxi’s zoals in NL + goed georganiseerde belbus 
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- Circulatieplan! 
- Cambio 

 
- Zebrapad (dringend) aan de chirolokalen in Meer (bij zaal voor kunst en volk) 

 
 
 

- Begroeiing in straten efficiënter inrichten en beperken zodat ze de ruimte om te 
fietsen en wandelen niet beperken 

- Tunnel onder de Vrijheid met afslag (ondergronds) naar betaalparking  op vrijheid 
beperkt parkeren 15 a 20 minuten (met handhaving!) voor snelle boodschap 

- Een ringweg voor het doorgaand verkeer. Vande Terbeeksestraat (Meer) om de 
school de meerpaal van het drukke en zware verkeer te vrijwaren 

 
- Parkeerplaatsen rond de gemeente in samenspraak met bedrijven, scholen, … 
- Ring rond Hoogstraten 

 
- Voorrang van rechts op de Vrijheid 
- Noord-zuid verbinding (E19 hoogstraten – Rijkevorsel – Beerse – E34) 

 
- Deelauto’s (groot hoogstraten)  nationaal niveau! 
- Gemengd verkeer 
- Randparkings + shuttle 

 
- Brede fietspaden (minimum 4m) + verbreding voetpad + geen parkeerplaatsen (op de 

vrijheid langs de kant van de kerk). De overkant hetzelfde laten 
- Zebrapad aan Bruurs is gevaarlijk voor fietsertjes vanuit Gustaaf Segerstraat  grote 

zone met opvallend materiaal maken vanaf Bruurs tot en met Portofinos  pleintje 
- Postweg 1-richting omkeren 

 
- Snelheidsbeperking van 30 km/u  op wisselende tijdstippen (piekuren) 
- Verkeerslicht dat op rood springt als een chauffeur te hard rijdt 
- BREDE fietspaden 

 
- Parkeerplaatsen behouden voor mensen met een beperking 
- Éénrichtingsverkeer  veel meer 
- Voorsorteerstroken Lak (Meer) en Tinnenpotstraat (Hoogstraten)  
- Parking aan de rand (Hoogstraten) + ondergronds 
- Centrum Hoogstraten autoluw maken 
- Deeldorpen  vrachtwagens beperken 
- Ring rond Hoogstraten (of tunnel) 

 
- Ondergrondse parking aan de Vrijheid 
- Doorgaand verkeer onder de Vrijheid 
- Vrijheid autoluw 

 
- Parkeren onder de Vrijheid voor bestemmingsverkeer / bezoekers Vrijheid 
- Parkeerstroken herbestemmen voor strappers en trappers en extra terras 

 
- Optimaliseren van het openbaar vervoer  lang onderweg 
- Beschikbare parkings in Hoogstraten beter aanduiden 
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- Voorstel rond circulatie Katelijnestraat (tekening) met knip tussen KB en GE en 
rotonde ter hoogte van kruispunt Loenhoutseweg X N14. Enkele richting 
Tinnenpotstraat – KB en GE – Burg. J. Van Aperenstraat. 
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Conclusie en toekomst 
 
Op deze avond maakten we kennis met enkele basisbeginselen uit de duurzame mobiliteit. 
Het bestuur is zeer blij met de belangstelling vanuit de bewoners en de constructieve manier 
waarop deze avond verlopen is.  
 
We zien dit als een startpunt van een traject dat we aangaan met de opmaak van het nieuwe 
mobiliteitsplan vanaf januari 2020. Ook binnen dit traject zullen we inzetten op een 
doorgedreven participatie, zodat iedereen begrijpt waar dit plan vandaag komt en naartoe 
gaat. Binnen het kader van enkele belangrijke basisprincipes van duurzame mobiliteit zullen 
we bovendien samen nadenken om dit plan concreet vorm te geven. 
 
 
 


