
DIALOOGAVOND HERENTALS 24.04.2019 

 

DOEL VAN DE DIALOOGAVOND 

o Bestuursakkoord is niet af. Het nieuwe bestuur vraagt deelnemers écht om mee na te denken over de invulling van concrete keuzen om de ambitie 

van de stad waar te maken 

o In een latere fase kan participatie verder gaan dan enkel mee-denken; Het bestuur vindt participatie belangrijk – het kan ook gaan over mee-doen, 

mee-uitvoeren en soms ook wel: mee-beslissen. 

o Onlineplatform [link] heeft al veel rijke en constructieve ideeën opgeleverd 

o Op de dialoogavond vullen we die ideeën aan, en versterken, verbeteren, verdiepen we de ideeën van het online platform 

o Na de dialoogavond verwerkt het bestuur de input en koppelt op 17 juni terug aan de burger wat ze met de resultaten gedaan heeft, hoe ze ermee 

omgegaan is, welke ideeën al dan niet zijn meegenomen en waarom 

 

INLEIDING - ??? samenvatting inleiding Mien VO? 

 

      
 



WERKWIJZE 

Inhoudelijke focus: vijf werkvelden 

1. Een aangename grote markt 

2. Masterplan voor Noorderwijk 

3. Heraanleg Dorp Morkhoven 

4. Leefbare, kwaliteitsvolle en leefbare stad 

5. Verkeersveiligheid voor iedereen 

Alle deelnemers kiezen voor één werkveld en verdelen zich in groepjes van ongeveer 7 personen. De groepen werken door op de online- en nieuwe ideeën 

en noteren alles op een template. We werken in 3 ronden, waarbij telkens één vraag beantwoord wordt: 

Ronde 1 (noteren in zwarte stift): Deelnemers buigen zich over de gestelde ideeën vanuit het onlineplatform en vullen ze eventueel aan. 

Waarom is dit een goed idee? Welke behoeften van mensen lost dit idee op?  

Ronde 2 (noteren in rode stift): Als het bestuur verder gaat met dit idee, wat moeten ze dan echt weten? Welke bezorgdheden willen de 

deelnemers aan het bestuur mee geven?  

Ronde 3 (noteren in blauwe stift): Hoe kunnen burgers in een latere fase bij dit idee betrokken worden? Wat zouden burgers zelf kunnen doen?  

Na afloop delen de aanwezigen in een pitch van 2 minuten de essentie is uit de dialoog. 

 

OPBOUW VERSLAG 

Dit verslag is de weergave van wat er in de verschillende groepen werd besproken. Voor elke groep is er beeld van de ingevulde templates, een beknopte 

samenvatting en een gestructureerde vertaling van wat op templates genoteerd werd. 



THEMA: EEN AANGENAME GROTE MARKT 

1A.  

 

BEKNOPTE SAMENVATTING: 

o Autoluw of parkeervrij 

o Grote verharde oppervlakten zijn voor niemand aangenaam > verfraaiing is nodig 

o Diversiteit in activiteiten: voor elke generatie wat wils 

o Activiteiten brengen overlast met zich mee. Controle en sociale controle zijn nodig om nachtrust van omwonenden te garanderen 

o Hoe kan het bestuur dit aanpakken?  

1. Burger behoorlijk informeren  

2. Overleggen met burger 

3. Dan pas beslissing nemen 



 



IDEEËN ONLINE PLATFORM IDEEËN VERDIEPEN  
EN EXTRA IDEEËN 

ADVIES AAN BESTUUR HOE BURGERS BETREKKEN 

Groen: zitbanken Duurzaam materiaal 
Vast en verplaatsbaar 
Ouderen 
Sociaal contact verbetert 
(Enkele) bomen 

  

(Openlucht) cinema Liever echte cinemazaal   

Zomer- en winterterras / Terrascafé Er zijn al genoeg cafés 
Mits sluitingsuur of max 
decibels!! 

Wildplassen 
Zwerfvuil 
Geluidsoverlast 
Doorgangen vrijhouden aan 
terrassen voor voetgangers, 
rolstoelgebruikers, kinderwagens. 
Ook in omliggende straten (nu moet 
men vaak op rijweg stappen aan de 
cafés) 

 

Flexibel: lente/zomer vrij, week, 
weekend 

   

Parking bibliotheek 7/7, 24/24  OK   

Parkeergarage Minstens 3 verdiepingen   

Duidelijke oversteekplaatsen OK   

(speel)fontein OK 
Gelijk met straatniveau 
Ondergronds 

  

Muziekkiosk OK, Super 
Ontmoeting en dansen 

  

Water ?   

Ontmoetingsplekken Zie ideeën rond zitbanken   

Enkelrichting Weggestemd door referendum   

 Kermis OK 
Eventueel ergens anders 

  



Participatie 
stad/omwonenden/foorkramers 
September kermis 1 week 

 Nachtrust omwonenden 
respecteren 

Strengere geluidsnormen  

 Langparkeerders en interim 
bureaus zeker aan de rand laten 
parkeren 
> Parkeerwachters 

  

 Meer diversiteit in activiteiten, 
niet alleen fuiven of lawaai 

  

  Overlastvrije markt en omliggende 
straten 
> Controle 
> GAS-boete 

 

  Rekening houden met inrichting 
> Open 
> Sociale controle 

 

   1. Luisteren 
2. Luisteren 
3. Echt luisteren 
En rekening houden met 
En doen 

   Overleg: burgers actief betrekken, 
eventueel via vrijwilligerswerk 

   Sneller en duidelijker communiceren 
naar burgers 
Bvb online platform bij evenementen 
of verkeersomleidingen 
Ipv eerst beslissen, eerst de mening 
van omwonenden vragen 

 



1B.  

 

BEKNOPTE SAMENVATTING: 

o Goede bereikbaarheid begint bij fiets en voetganger > kasseien zijn voor hen een probleem 

o Mensen op de Grote Markt krijgen is een prioriteit. Dat kan op verschillende manieren. De auto weghalen is één ding, maar we moeten mensen 

eerst tot op de Markt krijgen.  

o Masterplan maken door stad 

 



 



IDEEËN ONLINE PLATFORM IDEEËN VERDIEPEN  
EN EXTRA IDEEËN 

ADVIES AAN BESTUUR HOE BURGERS BETREKKEN 

Groen: zitbanken  Indien goed onderhoud  

(Openlucht) cinema    

Zomer- en winterterras / Terrascafé  Dan wel goed uitgewerkt  

Flexibel: lente/zomer vrij, week, 
weekend 

   

Parking bibliotheek 7/7, 24/24   Te klein  

Parkeergarage  Waar? Inrit? Prijs?  

Duidelijke oversteekplaatsen  Nodig? Verkeersluw  

(speel)fontein Leuk 
Sfeer 

  

Muziekkiosk    

Water !!   

Ontmoetingsplekken  Evenementen in park  

Enkelrichting    

 Europese budgetten benutten   

 Openbaar toilet 
Poepzak paaltjes 

Compost 
Regelmatig onderhoud 

 

 Autovrij/autoluw 
Vanaf 17u paaltjes die verkeer 
tegenhouden 

  

 Mobiliteitsplan > Molenvest 
Parkeerplan 

  

 Beleving: 
- Meer restaurants 
- Uniforme terrassen 
- Feestzaal 

  

 Bereikbaarheid: 
- Fietscomfort > stroken 
- Fietsstalling 
- Oplaadpunt elektrische fiets 

Kasseien?  



- Bussen niet op markt (bushalte 
weg) 
- Pendelbus 

 Veilig kruispunt: Action, Bistro   

 Belichting monumenten + Markt 
= artistiek, sfeervol 

  

 Meer controle: camera, politie, …   

  Kermis x2  

  Betere kerstmarkt  

  Terug meer Donderse dagen  

  Afval voorkomen betaalbaar?  

   Minder partijpolitiek 

   Expertise stadspersoneel raadplegen 
en stimuleren 

   Adviesraden opentrekken: vragen én 
gebruiken 

   Bewoners / Middenstand > plan! 

   Forum 

   Communicatie 

   Luisteren 

   Enquête 

 

 



WERKVELD: EEN MASTERPLAN VOOR NOORDERWIJK 

2A.  

 

BEKNOPTE SAMENVATTING: 

o Niet enkel masterplan voor Noorderwijk, maar beter een masterplan voor Groot Herentals 

o Open binnengebied belangrijk om te behouden 

• Huidige parochiezaal afbreken om kwaliteit te creëren 

• Wedstrijd uitschrijven onder leiding van Vlaams Bouwmeester om te zien wat er moet gebeuren met het binnengebied 

o Fietsveiligheid 

• andere inrichting van de straat 

• 50km/u om verkeer te remmen 

o Open ruimte vrijwaren en verdichten rond de kern 

o Cultuur en ontmoetingscentrum: als de parochie wegvalt, dan kan de kerk een paar functies overnemen 

o Oefening nog eens overdoen in Noorderwijk zelf met meer locals 



 



IDEEËN ONLINE PLATFORM IDEEËN VERDIEPEN  
EN EXTRA IDEEËN 

ADVIES AAN BESTUUR HOE BURGERS BETREKKEN 

Cultuur- en ontmoetingscentrum Sociale contacten 
Cultuur + feestzaal 

Werken aan sociale contacten 
Aan sport- en cultuurbehoeften 
voldoen 

 

Nieuwe parochiezaal Samen met cultuur- en 
ontmoetingscentrum bekijken 

  

Houtverbrandingsvrij  Overal!  

Parking bij appartementen Ook parking bij grote projecten 
met verschillende verdiepingen 
(ook parking voor de 
buurtbewoners) 

  

Fietsveilig + veiling te voet Fietsstraat: Op de ring van 
Noorderwijk geen scheiding van 
verkeer, maar gedeelde straat 
met 15km/u 

  

AED in sporthal    

 Lange termijnvisie   

 Bus Herentals – Noorderwijk – 
Morkhoven - Herenthout 

  

 Openbaar vervoer: tram Belangrijk!  

 Sport en chiro naar Witbos? Aan sport- en cultuurbehoeften 
voldoen 

 

 Landweg: enkel richting van 
Zeven Zillen > Serv. Daemsstraat 

  

 Handhaving   

 Circulatieplan   

  Open ruimte:  
- Stop verkavelingen en bomenkap 
- Kwalitatief verdichten in kern om 
aan woonbehoefte te voldoen 

 

  Andere woonvormen promoten en 
faciliteren 

 



Kwaliteitsvol wonen met voldoende 
buitenruimte 

  Slim ruimtegebruik, bvb kerk 
multifunctioneel 

 

  Binnengebied:  
- Openbaar nut 
- Project voor bouwmeester 
(wedstrijd) 

 

  Niet enkel masterplan voor 
Noorderwijk, maar geheel bekijken 
(samen met Herentals) 

 

  Veiligheid  

  Veilig fietsen 
- Alle fietspaden snel in orde 
- Het fietsen faciliteren 

 

  Gezondheid  

   Overleg in Noorderwijk zelf 
> Dorpshuis 
> Mensen voelen zich meer 
aangesproken! 

   Online 

 

 



WERKVELD: HERAANLEG DORP MORKHOVEN 

3A.  

      

BEKNOPTE SAMENVATTING: 

o Kleine zusje van Herentals 

o Morkhoven als identiteit herkennen door de stad. Mensen voelen niet dat stad dat vindt. 

o Echte inwoners van Morkhoven komen niet naar hier > de berg moet naar Mozes komen 

o Door een aantrekkelijke dorpskern de stad verbinden: autovrije dorpskern waar ook inwoners van Herentals naartoe gelokt worden, want 

Morkhoven heeft veel lokale helden 

o Zoeken naar draagvlak door versteviging van de kern middels groen, ontmoeting, …  

o Maak Morkhoven ook gezellig! 



 



 



IDEEËN ONLINE PLATFORM IDEEËN VERDIEPEN  
EN EXTRA IDEEËN 

ADVIES AAN BESTUUR HOE BURGERS BETREKKEN 

Dorpsplein Autovrij dorp 
> veiligheid 
> meer open  
> ontmoeting 
> groen 
> middel om spel- speel- en ont-
“moeting” te organiseren 

  

Bushokjes    

Skatepark Binnengebied Koninkrijk-PZ   

Spel- Speel- Ont- “moeting” - Pop-up café, ijsbar, kerstfeest, … 
- Skatepark hier inrichten 
- Elkaar leren kennen 
- Lokale trots 

Groep autochtonen versus groep 
inwijkelingen 
> Samenbrengen in identiteit voor 
alle Morkhovenaren 
> Lokale trots is middel naar 
identiteit 

Autochtonen samenbrengen met 
allochtonen door een aantrekkelijke 
dorpskern 

Vijver met fontein Middel om spel- speel- en ont-
“moeting” te organiseren 

  

Extra parking en toegankelijkheid - Verkeersveiligheid en 
leefbaarheid in de dorpskern 
- Fietsstraat 
- Auto plaats geven rond 
dorpskern 
- Éénrichtingsverkeer rond 
scholen en delen autovrij maken 
tijdens schooluren 

OK, maar niet laten volparkeren 
Om spel- speel- en ont-“moeting” te 
faciliteren 

 

 DOEL: LOKALE TROTS 
“dorps”helden in de kijker zetten 
Mensen die al jaren een ambacht 
beoefenen, boerderijen, 
ondernemers, … (niet alleen de 
saffraanhoeve maakt Morkhoven 

  



tot een dorp waar het goed 
wonen is)  

 DORPSGEVOEL 
- Integreren van inwijkelingen 
(ook door autochtone 
Morkhovenaren) 
- Kinderen, jongeren, 
volwassenen, anderen 

  

 Alternatieve (op maat) 
vervoersmogelijkheden 
(Belbus alleen naar Westerlo??) 
> Senioren, jongeren, vrijwilligers, 
mensen met beperking, … 

Belangrijk om dit te realiseren  

 Mobiliteit:  
- Deelnemen aan activiteiten in 
het centrum 
- Ook buiten de spitsuren in 
Herentals geraken 
- Vraag en aanbod samenbrengen 
- Jongeren (feestbus?) 
- Anderen (vrijwilligers in 
Herentals) 

  

 Trage wegen verbinden   

  Meer lokale verenigingen bij dit 
overleg-project halen 
> Ga met ingevulde poster naar 
Morkhoven (Mozes en de berg) 
> KVLV, LG, fanfare, chiro, … 

- Presenteer dit op lokale 
evenementen van Morkhoven en bij 
vergaderingen van de verenigingen !! 
- Breng de berg naar Mozes en 
meermaals !! 
- Draagvlak via verenigingen 

  Morkhoven 
≠ addendum in langetermijnvisie 
naar Herentals (cfr eigen identiteit 
van Morkhoven) 

Morkhoven als identiteit 
Erkenning door de stad 



= groene, landelijke, karaktervolle 
meerwaarde!! 

 

 



WERKVELD: LEEFBARE KWALITEITSVOLLE EN VEILIGE STAD 

4A.  

 

BEKNOPTE SAMENVATTING: 

o Mond vol ideeën, want “leefbaar” betekent voor iedereen iets anders 

o Wat duidelijk is: actie ondernemen 

o 3 focuspunten: 

1. Veilig verkeer voor alle weggebruikers (fietsers en voetgangers) 

2. Stationsomgeving: Verkeer is problematisch + oogt niet mooi. Het masterplan is niet gekend. Communiceer erover! 

3. Stadskern aantrekkelijk maken voor bezoekers en toeristen 

o Burgers willen meedenken en meewerken. Communiceer met hen. 

o Denk niet teveel in korte termijnacties, wel op lange termijn. Plak acties aan een strategie. 

o Heb vertrouwen in burgers, want zij weten wat ze graag hebben voor onze stad. Burgers zijn experts! 



 



IDEEËN ONLINE PLATFORM IDEEËN VERDIEPEN  
EN EXTRA IDEEËN 

ADVIES AAN BESTUUR HOE BURGERS BETREKKEN 

Handhaving verkeersveiligheid Fiets- en voetpaden   
Nieuwe groene stadsboulevard - Wat met boulevard die we al 

hebben? 
- Kan dit zonder 
parkeervoorziening aan de ring? 
- Pendelbusje 

  

Fiets- en wandelcomfort - Rolstoelpad 
- Natuur 
- Winkel- en andere straten in het 
centrum 

  

Uitvoeren masterplan 
stationsomgeving 

- Belangrijk 
- Tunnel langer?? 
- Strop verkeer rond punt 
- Voertuigen 

Betere communicatie naar de 
burger: wat houdt dat plan in? 

 

Vensteruren leveranciers  Onmogelijk tenzij er een vaste 
parkeerplaats vlakbij is 

 

Fietsstraten 30 km/u   

Bloeiende winkelstraten Aankleden bloemen - Subsidies beginnende winkels 
- Herentalsenaren willen in eigen 
stad aangenaam winkelen en een 
terrasje doen en niet verplicht 
worden elders vertier te zoeken 

 

Opwaardering Begijnhof Museum openen - Tip: educatief centrum Begijnhof 
- Bekijk waar subsidies mogelijk zijn 
zodat we niet alle kosten zelf 
moeten dragen 

 

Eigenheid dorpskernen  Betere verbinding tussen Herentals 
en dorpen 

 

 Algemene handhaving 
> Zone 30 = zone 30 !! 
> Nachtwinkels 

  



> Fietsen op voetpaden (komt 
door kasseien) 

 Verbinden van parkeren buiten 
de kern via veilige en 
belevingsvolle wandelpaden 

  

 Herentals heeft DRINGEND nood 
aan een lange termijn strategie en 
visie! 
Al deze “kleine” ideeën hebben 
enkel waarde als ze passen in een 
lange termijnvisie 

  

  Onze senioren willen rechte en 
veilige fietspaden (Augustijnenlaan, 
Lierseweg, …!) 

 

  Herentals zet zijn/haar poorten open 
voor bezoekers en toeristen. Ze 
spijzen de stadskas, de horeca en de 
middenstand en zorgen voor een 
leefbare stad 
> Focus op onze troeven 
> Onderhoud 
> Promotie 

 

  We willen meer belevingsgroen en 
restruimtes 
> Braakliggende stukken opkuisen 
> Kunstlokaal 
> Groen 
> Banken 
> “onderhoud door burger”? 

 

  We willen openbare ruimtes 
> Restruimtes zijn zuurstof voor de 
stad 
> Bouw niet alles vol 

 



   Participatie van burgers: 
1. Communiceer in begrijpelijke taal 
over stadsprojecten 
2. Wijkcomité/straatcomités 
3. Burger half uurtje op 
gemeenteraad 
4. Online platform waar alle 
initiatieven en projecten worden 
uitgelegd + stadskrant 
5. Mobiliteitsproblemen oplossen 
door samen met burgers te 
brainstormen over oplossingen 
(LaMa trajecten) 

 



4B.  

 

BEKNOPTE SAMENVATTING: 

o Verkeer: verkeerscirculatieplan met globaal zicht is essentieel 

• Fietsstraten 

• Aanpassen fiets- en wandelinfrastructuur 

• Moet resulteren in minder auto’s in stad: modal shift waarmaken 

o Veiligheid: straatverlichting, handhaving 

o Groen:  

• Bestaand groen behouden, niet amputeren, maar koesteren en behouden 

• Stadsboulevard is goed, maar ook kleinschalige initiatieven bvb geveltuintjes 

o Kwaliteit van het patrimonium in de stad: Begijnhof is mooi, maar toegankelijkheid is een probleem 

o Belasting op verkrotting en leegstand in winkelstraten 



 



IDEEËN ONLINE PLATFORM IDEEËN VERDIEPEN  
EN EXTRA IDEEËN 

ADVIES AAN BESTUUR HOE BURGERS BETREKKEN 

Handhaving verkeersveiligheid Ook in de daluren extra 
ambtenaren in dienst (gemeente) 

Werken aan verkeersveiligheid  

Nieuwe groene stadsboulevard    

Fiets- en wandelcomfort Veiligheid 
Kasseien weg of fietsstroken 

  

Uitvoeren masterplan 
stationsomgeving 

 - Onveilig 
- Onaangenaam 
- Vuil, vies 
- Oud, afgeleefd 

 

Vensteruren leveranciers    

Fietsstraten Niet in natuurgebieden   

Bloeiende winkelstraten - Beleving 
- Samenwerking 

Leegstand en verkrotting tegengaan 
door belasting 

 

Opwaardering Begijnhof - Toegankelijkheid 
- Historisch erfgoed koesteren 

  

Eigenheid dorpskernen - Bestemmingsverkeer 
- Vergroenen 

  

 Minder openlucht evenementen 
(overlast) 

  

 Totaal nieuw 
verkeerscirculatieplan 
> minder auto’s 
> modal shift 

Hierop inzetten!  

 Behoud bestaande natuur 
> groene vingers 
> stiltegebieden 

  

 Aanpak zwerfvuil Aanpakken   

 Meer groen + onderhoud parken 
(niet selectief onderhoud) 

  

 Verbod parkeren 
bedrijfsvoertuigen 

  



 Inclusieve samenleving, zorg 
dragen 

  

  Hangjongeren  
> verbaliseren/oplossen 

 

  Straatverlichting beter  

  Verdwijning natuur (bos, bomen, …) 
> verkavelingsvoorschriften 
respecteren 
> groene vingers verdwijnen 

 

   Via de adviesraden 

   Openbaarheid van bestuur 
Toegankelijkheid website stad 

   Werkgroepen (cfr David Van 
Reybrouck) 

   Feedback naar de bevolking 

 

 



4C.  

 

BEKNOPTE SAMENVATTING: 

o Groen binnen én buiten de stad 

o Groen én water in stadscentrum 

o Markt:  

• Kasseien weg  

• Niet helemaal compleet vernieuwen 

• Herentals is meer dan markt: ook daar veel aandacht voor groen 

o Spijtig dat kinderen zo ver moeten gaan om ergens te ravotten 

o Geen bebouwing meer in plaats van groen 



 



IDEEËN ONLINE PLATFORM IDEEËN VERDIEPEN  
EN EXTRA IDEEËN 

ADVIES AAN BESTUUR HOE BURGERS BETREKKEN 

Handhaving verkeersveiligheid Ook overige criminaliteit 
> Aanpak drugsprobleem 

- Bewustwording 
- Geluidsnormen 
- Aandacht voor beperking afval 
tijdens evenementen  

 

Nieuwe groene stadsboulevard - Groen-blauwe stadsboulevard 
- Aansluiten op groene vest + 
station 
- Ontharden 

  

Fiets- en wandelcomfort - Kasseien afvlakken, cfr 
proefproject 
- Breedte bewaren (obstakelvrij) 
- Ook buiten de ring: centrum 
verbinden met groene rand 
- Geen draad naast fietsostrades 
- Hangt samen met veiligheid! 

  

Uitvoeren masterplan 
stationsomgeving 

- Doorgang niet gemotoriseerd 
verkeer 
- Knip gemotoriseerd verkeer 
> Verkeersveiligheid 
> Stadsleefbaarheid 
- Wel bereikbaar 
- Tunnel toegankelijk voor fietsers 

  

Vensteruren leveranciers - Link met voldoende randparking 
(gratis) 
- Verkeersleefbaarheid stijgt 
- Middenstand ondersteunen 
indien autoluw  

  

Fietsstraten    

Bloeiende winkelstraten    

Opwaardering Begijnhof - Wat valt hier onder? 
- Historische eigenheid 

Historische eigenheid versterken  



- Eigenlijk is e omgeving een 
probleem: hier moet rekening 
gehouden worden met karakter 
van Begijnhof 

Eigenheid dorpskernen Landbouwgebied vrijwaren voor 
landbouw 

  

 Oog voor groen en leefkwaliteit in 
verdichte stadskern (geluid en 
hinder tegengaan) 

  

 Integratie alle lagen van de 
bevolking 
> Diversiteit waarderen 

Verenigingsleven voor 
verbondenheid 

 

 Verweving: wonen, zorg, werk, …   

 Ruimte voor cultuur en vrije tijd 
> Academies 
> Volwaardige plaatsen in kunst- 
en ander onderwijs 

  

  Knopen doorhakken en uitvoeren  

 Openbaar domen = kwaliteit Waterberging 
> Kwaliteit in aanleg (cfr Mechelen, 
Diest) 
> Verkoeling 
> Verdroging tegengaan 
> Vlietje, Nete 

 

  Duurzaamheidsambtenaar, ook 
bovenlokaal 

 

  Klimaatplan, ook bovenlokaal  

  - Lokale energienetwerken 
- Fijn stof 

 

  Groen IN de stad én BUITEN  

   Inspraak: wijkcomités, adviesraden, 
burgers, … 



Jaarlijks feest om iedereen te 
betrekken 

   Niet pas communiceren na beslissing 
> Agenda vrijgeven 
> Meer gebruik maken van sociale 
media, website, … 

   Betrek verenigingen en burgers vroeg 
in het proces 

   Adviesraden honoreren en 
opwaarderen + ook openbaar maken 

   Burgers ook zelf aan zet (geveltuinen) 
+ sensibiliseren 

   Bloemenbak wedstrijd? 

   Geboortebos 

 



THEMA: VERKEERSVEILIGHEID VOOR IEDEREEN 

5A.  

 

BEKNOPTE SAMENVATTING: 

o Thema dat veel emoties naar boven brengt 

o Respect door alle weggebruikers 

o Handhaving en controle nodig 

o Nood om verkeersregels terug op te frissen 

o Conflictsituaties door gemengde verkeersstromen: goede, degelijke en gescheiden infrastructuur, bvb fietsstraten en trage wegen 

o Doorgaand verkeer zoveel mogelijk uit centrum weren 

o S.T.O.P. principe hanteren 

o Knelpunten in verkeer vlot in kaart brengen middels online platform of maandelijkse fietstocht  

o Tips in gemeentekrant om mensen te sensibiliseren en informeren 



 



IDEEËN ONLINE PLATFORM IDEEËN VERDIEPEN  
EN EXTRA IDEEËN 

ADVIES AAN BESTUUR HOE BURGERS BETREKKEN 

Aanpassing weginrichting 
woonstraten 

   

Minder mobielen !! (voetpaden)  Te veel doorgaand verkeer door 
centrum 

 

Fietsstraten in het centrum - Ook buiten het centrum, bvb 
Vogelzang 
- Fietsstraat een de KOSH (en 
breder: schoolomgeving) 

 Testfase starten indien voldoende 
interesse/vraag van bewoners 

S.T.O.P.  Infrastructuur is momenteel niet 
aangepast (cfr fietspaden en 
verkeersstroom Nederland) 

 

Zone 30 centrum    

De lijn (bus) afslagstrook op 
Belgiëlaan > station 
Bus > Vorselaar 

Tunnel onder spoor   

Trajectcontrole ring Herentals    

Zone 50 en vernieuwing Servaes 
Daemstraat 

   

Doorstroming stationsomgeving    

De Swaen: verkeerslichten    

Zandstraat verkeersvrij    

Duidelijke oversteekplaatsen    

Sluipverkeer ontraden    

Straatverlichting    

Éénrichting Sint-Jansstraat 
(Scheppers) 

   

Snelheidsmeters in het centrum    

Klein sas    

Cambio    

 Verkeersinrichting:   



- Betere fietspaden 
- Geen kasseien voor fietsers 

 Handhaving   

 Tijdelijk éénrichtingsstraat tijdens 
werken 

  

 Slimme verkeerslichten (“groene 
golf”) 

  

 Herenthoutseweg hoofdbaan 
naar Collegestraat in plaats van 
voorrang van rechts 

Is taak voor het bestuur  

 Project trage wegen: waar blijft 
de toepassing 

  

  Verkeersveiligheid is momenteel te 
weinig prioritair 

 

  Grote bussen niet aangepast aan 
straten centrum 
> Waarom geen kleine pendelbusjes/ 
tram/ …? 
> hop on / hop off tussen deel- en 
hoofdkern 

 

  Ondergrondse parking 
Helicopterplein? 

 

 Respect voor de wegcode door 
zowel fietsers, voetgangers als 
auto’s 

- De wegcode is onvoldoende 
gekend 
- Controle door politie 

- Stadskrant 
- Online platform met tips en 
toelichting over moeilijke en 
gewijzigde verkeerssituaties 

   Critical mass:  
> Maandelijkse fietstocht om 
knelpunten in verkeer op te sporen 
> Bestuur erbij betrekken 

 



5B.  

 

BEKNOPTE SAMENVATTING: 

o Kapstok = afsluiten van autotijdperk in stad 

o Hierrond 5 prioriteiten 

1. S.T.O.P. principe 

2. Alle stadsinfrastructuur afstemmen op prioriteitenplan 

3. Dankbaar voor inspraak, maar bestuur moet ook integraal mobiliteitsplan ontwikkelen 

4. Fietsstraten beginnen in het centrum en uitbreiden tot de rand 

5. Eerst minder mobiele en alle vormen van kwetsbaarheid en kinderen voorop stellen 



 



IDEEËN ONLINE PLATFORM IDEEËN VERDIEPEN  
EN EXTRA IDEEËN 

ADVIES AAN BESTUUR HOE BURGERS BETREKKEN 

Aanpassing weginrichting 
woonstraten 

   

Minder mobielen !! (voetpaden)  Toegankelijkheid voor personen met 
beperking (Zandstraat) 

 

Fietsstraten in het centrum 15 km/u Gedrag autobestuurders visualiseren 
over de hele lengte 

 

S.T.O.P. Mobiliteitsplan: 
- Volgens S.T.O.P. principe 
- Circulatie op maat van de stad 
- Bussen 
- Ontraden auto in de stad 

Mobiliteitsplan is prioriteit  

Zone 30 centrum  Goede signalisatie  

De lijn (bus) afslagstrook op 
Belgiëlaan > station 
Bus > Vorselaar 

 - Weginrichting 
- Geen bussen en geparkeerde 
auto’s in de Hikstraat 

 

Trajectcontrole ring Herentals Wat in tussentijd? Politiecontrole Hoe wordt dit opgevolgd?  

Zone 50 en vernieuwing Servaes 
Daemstraat 

   

Doorstroming stationsomgeving  - Fietstunnel 
- Goed openbaar vervoer vanuit de 
randgemeenten: auto ontraden 
- Gevoel van veiligheid 
- (Bewaakte) fietsstalling 

 

De Swaen: verkeerslichten Want heel onveilig: fietsers op 
rijweg 

Neen, vraagt volledige herinrichting 
van het kruispunt 

 

Zandstraat verkeersvrij - Fietsstraat (kasseien) 
- Autoluw 
- Ouderen + personen met 
beperking 

  

Duidelijke oversteekplaatsen  Meer controle van auto’s?  

Sluipverkeer ontraden    



Straatverlichting    

Éénrichting Sint-Jansstraat 
(Scheppers) 

   

Snelheidsmeters in het centrum    

Klein sas Brug gemengd gebruik (fiets/ 
voertuigen) 

  

Cambio - Ook particulier autodelen 
- Parkeerplaatsen voorzien voor 
dit systeem 

Meer stimulans nodig voor minder 
autogebruik 

 

 Inventarisatie pijnpunten (rond 
school) 

  

 - Alternatieven om te parkeren 
(rand) 
- Proefopstellingen auto rond de 
stad 

  

 Wat met E-bike eb speedelec? 
> Aan verkeersregels houden 
zoals elke weggebruiker 

  

 Wandelstraten aangenaam   

 Deelfietsen?   

 Op maat van kinderen 
(speelstraten) 

  

 Veilige oversteek aan stadspoort 
(Bovenpoort) 
- Nonnenvest > voetpad?! 
- Vestje 
- Oversteek A-bakken: voor 
fietsers? Geen fietspad! 
Fietsstrook is gevaarlijk 

Kleine oorzaken, grote gevolgen 
- Diepte 
- Richting 
- Opening riooldeksels 
> gevaarlijk voor fietsers! 

 

 Extra schoolstraat maken 
> Alle schoolomgevingen 
> Leertuin: parkeerbermen 
> Engelse wijk 

- Agressie van chauffeurs 
- Politie nodig en die heeft te weinig 
middelen 
- Stress bij parkerende ouders 

 



> Roosters 
> Paaltjes 
> kiss & ride zone 
> uren van begin en einde 
schooltijd 

 Betere en veiligere fietspaden   

 Sensibilisering naar zwakker 
weggebruikers 

  

 Verkeersveiligheid voor iedereen 
= Herentals + Noorderwijk + 
Morkhoven 

  

  Infrastructuur ten dienste van  

   Hoorzittingen 

   Website 

   Ondersteunde plaatselijke acties en 
initiatieven 

   Via toekenning wijkbudgetten? 

   Bewoners verantwoordelijkheid 
durven geven 

   Zorgen dat iedereen, ook 
kwetsbaren, inclusief mee kunnen 
participeren 

   Naast participatie vandaag, waarvoor 
dank, hopen we dat het bestuur zelf 
ook een globale en coherente visie 
ontwikkelt en uitvoert 

   Naast de burgers het bestuur ook 
laten bijstaan door professionelen 

   Proactieve houding burgers 

   Transparantie van budgetten, 
plannen, etc. 

 


