
 Pagina 1 van 135 Imagine the result 

Beleidsplan 

Verbreden en verdiepen mobiliteitsplan Gavere 

Ruimte en verkeer 

Gemeente Gavere 

Projectnummer BE0111001156| Versie I | 16-07-2015 
    

 

 



 Pagina 2 van 135 BE0111001156 

 

be0111001156_rap3i_beleidsplan gavere.docx 

 

 
OPDRACHTGEVER Gemeente Gavere 

Markt 1 

9890 Gavere 

 

T. +32 (0)9 384 53 11 

F. +32 (0)9 384 89 63 
 

 

Verbreding en verdieping mobiliteitsplan Gavere 
Fase 3: Beleidsplan 

   
   

 

 
OPDRACHTNEMER ARCADIS Belgium nv 

Kortrijksesteenweg 302 

B-9000 Gent 

T +32 (09) 242 44 44 

F +32 (09) 242 44 45 

 

Contactpersoon 

 

Telefoon 

Telefax 

E-mail 

Website 

Bart Meert 

 

+32 (09) 242 44 14 

+32 (09) 242 44 45 

b.meert@arcadisbelgium.be 

www.arcadisbelgium.be 

mailto:b.meert@arcadisbelgium.be
http://www.arcadisbelgium.be/


 Pagina 3 van 135 BE0111001156 

 

be0111001156_rap3i_beleidsplan gavere.docx 

Revisie 

Versie Datum Opmerking 

A 12/2012 Eerste versie 

B 01/2013 Aanpassingen na overleg met gemeente (18 januari 2013) 

C 08/2013 Versie GBC 13 september 2013 

D 02/2014 Versie met aanpassingen GBC 13 september 2013 

E 03/2014 Versie met aanpassingen schriftelijke GBC februari 2014 

F 02/2015 Versie met aanpassingen na participatie 2 juli 2015 

G 04/2015 Versie met aanpassingen na gemeente raad 23 maart 2015 

H 04/2015 Versie na digitaal raadplegen GBC 13 april 2015 

I 07/2015 Versie met aanpassingen na RMC 18 mei 2015 

Opgesteld 

Afdeling/discipline Functie Naam Handtekening Datum 

IRV Projectingenieur Pieter-Jan Kröhle  16/07/2015 

Geverifieerd 

Afdeling/discipline Functie Naam Handtekening Datum 

IRV Projectmanager Bart Meert  16/07/2015 

Goedgekeurd door klant 

Afdeling/discipline Functie Naam Handtekening Datum 

     



 Pagina 4 van 135 BE0111001156 

 

be0111001156_rap3i_beleidsplan gavere.docx 

     



 Pagina 5 van 135 BE0111001156 

 

be0111001156_rap3i_beleidsplan gavere.docx 

Inhoudsopgave 

0  INLEIDING ............................................................................................................................................................................................................. 10 

 Algemeen ............................................................................................................................................................................................................... 10 0.1

 Beleidsplan binnen het verbreden en verdiepen van het mobiliteitsplan van Gavere ........................................................................................... 11 0.2

 Uitkomst sneltoets .................................................................................................................................................................................................. 12 0.2.1

 Uitkomst verkenningsnota ..................................................................................................................................................................................... 12 0.2.2

 Uitkomst uitwerkingsnota ....................................................................................................................................................................................... 13 0.2.3

 Het mobiliteitsplan .................................................................................................................................................................................................. 14 0.2.4

 Betrokken overlegorganen ..................................................................................................................................................................................... 15 0.3

 De Regionale Mobiliteitscommissie (RMC) – de vroegere Provinciale Auditcommissie (PAC) ............................................................................ 15 0.3.1

 De Gemeentelijke Begeleidingscommissie (GBC) ................................................................................................................................................ 15 0.3.2

 Participatietraject ................................................................................................................................................................................................... 16 0.4

 Overlegmomenten ................................................................................................................................................................................................. 17 0.5

 Inhoud mobiliteitsplan ............................................................................................................................................................................................ 18 0.6

Informatief deel 19 

 Knelpunten, kansen en doelstellingen .............................................................................................................................................................. 20 1

 Ruimtelijke structuur .............................................................................................................................................................................................. 20 1.1

 Verkeers- en mobiliteitsproblemen op het bestaande netwerk gerangschikt per vervoerwijze ............................................................................. 21 1.2

 Besluiten fase 2 – uitwerkingsnota .................................................................................................................................................................... 23 2

 Fietsroutenetwerk en trage wegen ........................................................................................................................................................................ 23 2.1

 Openbaar vervoer .................................................................................................................................................................................................. 23 2.2

 Parkeren ................................................................................................................................................................................................................ 24 2.3

 Verkeerscirculatie Gavere centrum ....................................................................................................................................................................... 24 2.4

 Auto ........................................................................................................................................................................................................................ 25 2.5

 Flankerend beleid .................................................................................................................................................................................................. 26 2.6

 Toelichting beleidsscenario en relatie met beleidsplannen hogere overheden ........................................................................................... 27 3

 Werkdomein A – ruimtelijke ontwikkelingen .......................................................................................................................................................... 27 3.1

 Werkdomein B – verkeersnetwerken ..................................................................................................................................................................... 27 3.2



 Pagina 6 van 135 BE0111001156 

 

be0111001156_rap3i_beleidsplan gavere.docx 

 Werkdomein C – Flankerend beleid ...................................................................................................................................................................... 28 3.3

 Relatie met andere plannen ................................................................................................................................................................................ 29 4

 Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen ..................................................................................................................................................................... 29 4.1

 Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Oost-Vlaanderen .......................................................................................................................................... 29 4.2

 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Gavere ...................................................................................................................................................... 30 4.3

Richtinggevend deel ........................................................................................................................................................................................................................... 31 

 Visie en doelstellingen mobiliteitsplan Gavere ................................................................................................................................................ 32 5

 Visie mobiliteitsplan Gavere .................................................................................................................................................................................. 32 5.1

 Doelstellingen mobiliteitsplan Gavere .................................................................................................................................................................... 34 5.2

 Basisdoelstellingen Mobiliteitsplan Vlaanderen ..................................................................................................................................................... 34 5.2.1

 Concrete doelstellingen voor het mobiliteitsplan ................................................................................................................................................... 39 5.2.2

 Operationele doelstelling en taakstelling ............................................................................................................................................................... 42 5.3

 Stap 7: Nieuw mobiliteitsplan ............................................................................................................................................................................. 46 6

 Werkdomein A – Ruimtelijk beleid ......................................................................................................................................................................... 46 6.1

 A.1. Ruimtelijke planning ....................................................................................................................................................................................... 46 6.1.1

 A.2. Strategische ruimtelijke projecten met voorbeeldfunctie en/of grote invloed op verkeer en mobiliteit .......................................................... 49 6.1.2

 A.3. Speciale Beschermingszones (SBZ-gebieden (GEN, VEN, …)) en hun effecten op de mobiliteit ................................................................ 51 6.1.3

 Werkdomein B – Verkeersnetwerken .................................................................................................................................................................... 52 6.2

 B.1. Verkeerscirculatie, categorisering van wegen, en verblijfsgebieden ............................................................................................................. 52 6.2.1

 B.2. Voetgangersvoorzieningen ............................................................................................................................................................................. 60 6.2.2

 B.3. Fietsroutenetwerk ........................................................................................................................................................................................... 61 6.2.3

 B.4. Openbaar vervoersnetwerk ............................................................................................................................................................................ 66 6.2.4

 B.5. Routes zwaar vervoer .................................................................................................................................................................................... 72 6.2.5

 B.6. Parkeerbeleid ................................................................................................................................................................................................. 72 6.2.6

 B.7. Verkeersveiligheidsmaatregelen .................................................................................................................................................................... 75 6.2.7

 B.8. Wegenplan ..................................................................................................................................................................................................... 79 6.2.8

 Werkdomein C – Ondersteunende maatregelen ................................................................................................................................................... 80 6.3

 C.1. Vervoersmanagement met bedrijven, scholen, evenementen, … ................................................................................................................. 80 6.3.1

 C.2. Tarifering ........................................................................................................................................................................................................ 81 6.3.2

 C.3. Campagnes en sensibilisering ....................................................................................................................................................................... 81 6.3.3

 C.4. Bewegwijzeringsplan ...................................................................................................................................................................................... 82 6.3.4

 C.5. Handhaving .................................................................................................................................................................................................... 83 6.3.5



 Pagina 7 van 135 BE0111001156 

 

be0111001156_rap3i_beleidsplan gavere.docx 

 C.6. Beleidsondersteuning en gemeentelijke organisatie...................................................................................................................................... 83 6.3.6

 C.7. Overleg met actoren buiten de gemeente ...................................................................................................................................................... 83 6.3.7

 C.8. Overleg met actoren binnen de gemeente ..................................................................................................................................................... 84 6.3.8

 C.9. Monitoring en evaluatie (o.a. milieu en relatie met de Milieuovereenkomst) ................................................................................................. 84 6.3.9

 Stap 8: Uitwerking actieprogramma’s ............................................................................................................................................................... 85 7

 Actieprogramma ABC ............................................................................................................................................................................................ 87 7.1

 Werkprogramma per locatie .................................................................................................................................................................................. 92 7.2

 Investeringsprogramma KT, MLT, LT .................................................................................................................................................................... 98 7.3

 Beleidsprogramma vanuit de doelstellingen ........................................................................................................................................................ 104 7.4

 Takenprogramma per initiatiefnemer ................................................................................................................................................................... 110 7.5

 Voorstel voor organisatie en evaluatie ............................................................................................................................................................ 116 8

 Organisatie ........................................................................................................................................................................................................... 116 8.1

 Evaluatie .............................................................................................................................................................................................................. 117 8.2

 Voorstel tot wijziging van beleidsplannen of beleidsdocumenten ............................................................................................................... 118 9

 Bijlagen ............................................................................................................................................................................................................... 119 10

 Verslagen ............................................................................................................................................................................................................. 119 10.1

 Verslag PAC verkenningsnota ............................................................................................................................................................................. 119 10.1.1

 Verslag PAC uitwerkingsnota .............................................................................................................................................................................. 120 10.1.2

 Verslag GBC beleidsplan ..................................................................................................................................................................................... 122 10.1.3

 Advies Kwaliteitsadviseur (RMC) 18-05-2015 ..................................................................................................................................................... 126 10.1.4

 Standpunt college over opmerkingen participatieraad ........................................................................................................................................ 129 10.2

 

 

 



 Pagina 8 van 135 BE0111001156 

 

be0111001156_rap3i_beleidsplan gavere.docx 

Lijst der figuren 

Figuur 1 : Overzicht verbredings- en verdiepingsproces ........................................................................................................................................................................... 11 

Figuur 2 : GRS kaart 1 – Schematische weergave ruimtelijke visie (bron: GRS Gavere) ........................................................................................................................ 48 

Figuur 3 : GEN, VEN, IVON gebieden in Gavere (bron: www.agiv.be) ..................................................................................................................................................... 51 

Figuur 4 : Natura 2000-gebieden in Gavere (bron: www.agiv.be) ............................................................................................................................................................. 51 

Figuur 5 : Voorstelling nieuwe ontsluiting Gavere centrum (verder verfijnd in de start- en projectnota Herinrichting Dorpskern Gavere) .............................................. 53 

Figuur 6 : Wensnet De Lijn Oost-Vlaanderen – Gavere ............................................................................................................................................................................ 66 

Figuur 7 : Ongevallengegevens 2005-2007 .............................................................................................................................................................................................. 78 

 

Lijst der kaarten 

Kaart 1 : Duurzaam scenario - prioriteiten ................................................................................................................................................................................................. 33 

Kaart 2 Wegencategorisering .................................................................................................................................................................................................................... 56 

Kaart 3 Snelheidskaart .............................................................................................................................................................................................................................. 58 

Kaart 4 Functioneel fietsroutenetwerk ....................................................................................................................................................................................................... 65 

Kaart 5 Openbaar vervoer ......................................................................................................................................................................................................................... 71 

 

 

 

 

file://bema1file02/Plano/Projecten/BE0111001156_Gavere_mob/Rapportage/Rapporten/3%20-%20mobiliteitsplan/versie%20I/BE0111001156_rap3I_Beleidsplan%20Gavere.docx%23_Toc424814258
file://bema1file02/Plano/Projecten/BE0111001156_Gavere_mob/Rapportage/Rapporten/3%20-%20mobiliteitsplan/versie%20I/BE0111001156_rap3I_Beleidsplan%20Gavere.docx%23_Toc424814259
file://bema1file02/Plano/Projecten/BE0111001156_Gavere_mob/Rapportage/Rapporten/3%20-%20mobiliteitsplan/versie%20I/BE0111001156_rap3I_Beleidsplan%20Gavere.docx%23_Toc424814260
file://bema1file02/Plano/Projecten/BE0111001156_Gavere_mob/Rapportage/Rapporten/3%20-%20mobiliteitsplan/versie%20I/BE0111001156_rap3I_Beleidsplan%20Gavere.docx%23_Toc424814261
file://bema1file02/Plano/Projecten/BE0111001156_Gavere_mob/Rapportage/Rapporten/3%20-%20mobiliteitsplan/versie%20I/BE0111001156_rap3I_Beleidsplan%20Gavere.docx%23_Toc424814262




  Pagina 10 van 135 BE0111001156 

  

 

be0111001156_rap3i_beleidsplan gavere.docx 

0  INLEIDING 

 Algemeen 0.1

 

Het mobiliteitsplan is cruciaal voor de uitbouw van een duurzaam gemeentelijk mobiliteitsbeleid. In het mobiliteitsplan wordt beschreven hoe het 

beleid de groeiende mobiliteitsbehoefte van de inwoners in goede banen wil leiden. Vanaf 2004 was het vorige mobiliteitsplan van kracht, 

sindsdien zijn er maatregelen genomen ter verbetering van de mobiliteit in Gavere. De situatie is bij het van kracht gaan van dit mobiliteitsplan 

gewijzigd, daarom worden enkele aanvullingen en aanpassingen ten opzichte van het vorige mobiliteitsplan doorgevoerd. 

De nadruk ligt hierbij vooral op de uitbouw van een langzaam verkeersnetwerk, een verbetering van het openbaar vervoer, een actualisering van 

de wegencategorisering en de uitbouw van een duurzaam parkeerbeleid.  

 

Het gemeentelijk mobiliteitasplan is ook het kader voor de projecten en acties die in samenwerking met andere actoren (het Vlaamse gewest, 

VVM De Lijn, ...) via de modules van het mobiliteitsconvenant gerealiseerd kunnen worden. Door het mobiliteitsconvenant (het zogenaamde 

moederconvenant) te ondertekenen, verbindt de lokale overheid er zich toe een mobiliteitsplan te maken. Het mobiliteitsconvenant is o.a. 

hierdoor het basisinstrument voor het voeren van een duurzaam mobiliteitsbeleid in Vlaanderen. 

 

Een goedgekeurd mobiliteitsbeleidsplan mag echter niet gezien worden als een eindpunt. Het is een startpunt waarin de klemtonen liggen op de 

realisatie van de actiepunten om zo te komen tot een kwaliteitsvol en duurzaam mobiliteits- en verkeersbeleid. De gemeente dient het initiatief te 

nemen in de uitwerking en opvolging van het beleid. 
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 Beleidsplan binnen het verbreden en verdiepen van het mobiliteitsplan van Gavere 0.2

 

Het mobiliteitsplan van Gavere is conform verklaard in juni 2004. 

Bij de uitvoering van de sneltoets in maart 2011 werd gekozen 

voor spoor 2: Verbreden en verdiepen van het mobiliteitsplan.  

 

 In de verkenningsnota werden stap 1 tot en met stap 4 van 

het verbreden en verdiepen uitgewerkt. De nota werd 

conform verklaard op de PAC van 21 november 2011. 

 

 Vervolgens werden stap 5 (uitvoering onderzoek) en 6 

(aanpassing duurzaam mobiliteitsscenario) uitgewerkt in de 

uitwerkingsnota. Deze nota werd conform verklaard op de 

PAC van 27 augustus 2012.  

 

 Voorliggende nota betreft de derde en laatste fase in het 

verbreding- en verdiepingsproces, namelijk het 

mobiliteitsplan. In het mobiliteitsplan worden de stappen 7 en 

8 verder uitgewerkt, namelijk het formuleren van een nieuw 

beleidsplan en de uitwerking van het actieprogramma.  

 

 

Figuur 1 : Overzicht verbredings- en verdiepingsproces 
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 Uitkomst sneltoets 0.2.1

De sneltoets werd in maart 2011 conform verklaard. Op basis van veranderde of nieuwe beleidsdocumenten en beslissingen die een impact 

hebben op de mobiliteit werd gekozen om het mobiliteitsplan van Gavere te verbreden en te verdiepen. Volgende thema’s werden daarbij naar 

voor geschoven om verder te onderzoeken: 

1. Thema 1: Fietsnetwerk en trage wegen 

2. Thema 2: Openbaar vervoer 

3. Thema 3: Parkeren, vooral met aandacht voor de stationsomgeving 

4. Thema 4: Categorisering van de wegen, inclusief snelheidsplan 

 

 Uitkomst verkenningsnota 0.2.2

Op basis van de sneltoets werd de verkenningsnota uitgewerkt. Deze werd conform verklaard op de PAC van 21/11/2011. In deze 

verkenningsnota werden 4 te verbreden en te verdiepen thema’s verder verfijnd en omschreven: 

 

Te verdiepen en verbreden thema’s met hun ambitie: 

1. Fietsnetwerk en trage wegen: 

 Te komen tot een volwaardig fietsnetwerk en enkele bruikbare voetgangersverbindingen; 

 Actualisatie van het fietsroutenetwerk en de hieraan gekoppelde trage wegen; 

 Verminderen barrièrewerking N60. 

2. Openbaar vervoer: 

 Een optimale afstemming trein-bus t.h.v. het multimodaal knooppunt station Gavere; 

 Te komen tot een goed uitgebouwd openbaar vervoer. 
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3. Parkeren, vooral met aandacht voor de stationsomgeving: 

 Ontwikkeling van een duurzaam en sturend parkeerbeleid met een geoptimaliseerd parkeeraanbod dat rekening houdt met de 

verkeersleefbaarheid in, en de draagkracht van de omgeving – i.c. het centrum en de stationsomgeving. Er is een sterke 

koppeling/afstemming met de andere netwerken (OV, fiets, voetganger), zodat multimodale ketenverplaatsingen mogelijk worden. Het 

station wordt op die manier versterkt als multimodaal knooppunt. 

4. Categorisering van de wegen, inclusief snelheidsplan; 

 Komen tot een duidelijke wegencategorisering, afgestemd op alle vervoersmodi, die ook zijn vertaling vindt op het terrein in het gebruik 

en inrichting van en snelheid op de verschillende wegen. 

 Komen tot een afstemming met de buurgemeenten voor wat betreft categorisering en snelheidsbeleid. 

 

 Uitkomst uitwerkingsnota 0.2.3

De uitwerkingsnota werd conform verklaard op de PAC van 27/08/2012. In deze uitwerkingsnota werden per geselecteerd thema volgende 

stappen doorlopen: 

 Formulering van de probleemstelling; 

 Bespreking van de visie uit het beleidsplan 2004; 

 Bespreking van de gewijzigde context; 

 Bespreking van het uitgevoerde aanvullend onderzoek; 

 Uitwerking van het duurzaam mobiliteitsbeleid voor het desbetreffende thema. 

 

Na het doorlopen van deze stappen voor elk thema werd een duurzaam scenario voor Gavere bekomen, waarbij alle netwerken (auto, openbaar 

vervoer en fiets) op elkaar werden afgestemd en elkaar zodoende versterken. 
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De belangrijkste hoofdlijnen zijn: 

 Bijzondere aandacht gaat naar de vervollediging van de netwerken voor de fietser en de voetganger. Het netwerk wordt fijnmaziger. De 

gemeente zal maatregelen nemen om de fietsinfrastructuur veiliger te maken. Trage wegen die verdwenen zijn worden opnieuw open 

gesteld en aantrekkelijker gemaakt. Flankerend neemt de gemeente initiatief om de burger te stimuleren de netwerken te gebruiken.  

 Gavere wordt een regionaal openbaar vervoerspool (cf. Visie 2020 van De Lijn). Het station zal aan belang winnen. Een maximale 

afstemming van het treinvervoer met het openbaar busvervoer is noodzakelijk. Het station wordt een intermodaal punt, waar ook de fietser 

en de voetgangers een belangrijke plaats krijgen (aantrekkelijke wandelroutes, fietsstallingen, …). Ook voor de wagen wordt ruimte 

voorzien, maar dit mag niet ten koste gaan van de overige modi. Een bijzondere aandacht moet gaan naar de ruimtelijke (en functionele) 

binding van de stationsomgeving met het centrum van Gavere. 

 Er wordt werk gemaakt van een betere verkeersleefbaarheid van het centrum van Gavere. Door ruimtelijke herinrichting (bijvoorbeeld van de 

Markt) wordt ruimte gecreëerd voor de verblijfsfunctie van het centrum. Ook de verkeerscirculatie wordt aangepast met het oog op beperking 

van het doorgaand verkeer. Deze rol wordt maximaal opgenomen door de N439 – Stationsstraat – Kasteeldreef – Molenstraat – 

Nijverheidsstraat.  

 

 Het mobiliteitsplan 0.2.4

In deze laatste fase van het verbredings-  en verdiepingsproces wordt het mobiliteitsplan opgemaakt. Hierbij worden aan het bestaande 

mobiliteitsplan de verbredingthema’s toegevoegd en de verdiepingsthema’s aangevuld en beschreven via de drie werkdomeinen A-B-C. 

Vervolgens wordt afgetoetst of de vooropgestelde taakstellingen uit de verkenningsnota (uit stap 3) werden bereikt. In de laatste stap wordt een 

aangepaste actietabel opgemaakt. 
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 Betrokken overlegorganen 0.3

 De Regionale Mobiliteitscommissie (RMC) – de vroegere Provinciale Auditcommissie (PAC) 0.3.1

Sinds 1 maart 2013 werd de Provinciale Auditcommissie (PAC), die de gemeentelijke mobiliteitsplannen beoordeelde, vervangen door de 

Regionale Mobiliteitscommissie (RMC). Het beleidsplan dient ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de Regionale Mobiliteitscommissie. 

Deze commissie bestaat uit verschillende deskundigen en fungeert als een kwaliteitsbewaker in het lokale mobiliteitsbeleid.  

Het beleidsplan van Gavere wordt aan de RMC voorgelegd. 

 

 De Gemeentelijke Begeleidingscommissie (GBC) 0.3.2

De GBC is het overlegorgaan waarin alle partners constructief samenwerken. Sinds 01 maart 2013 is het tevens het beslisorgaan waar elke 

partner formeel een standpunt inneemt en in consensus beslist of (elke fase van) het mobiliteitsplan hun goedkeuring kan wegdragen. Sinds het 

nieuwe decreet dient de samenstelling te worden vastgelegd door de gemeenteraad. Volgende partners werden in de voorbije fasen van het plan 

betrokken, en zullen nu ook formeel in de GBC worden opgenomen: 

Vaste leden:  Gemeentebestuur Gavere; 

  Departement Mobiliteit en Openbare Werken – afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Oost-Vlaanderen; 

  AWV Oost-Vlaanderen; 

  De Lijn Oost-Vlaanderen. 

Variabele leden:  Departement Ruimte Vlaanderen; 

  Departement Leefmilieu, Natuur en Energie; 

  Provincie Oost-Vlaanderen; 

  NMBS; 

  Waterwegen en Zeekanaal. 

Adviserende leden:  Politiezone Schelde – Leie; 

  Gemeentediensten Mobiliteit, Ruimtelijke Ordening, Infrastructuur en Milieu. 
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 Participatietraject 0.4

In het Mobiliteitsdecreet van 20/04/2009 betreffende het Mobiliteitsbeleid wordt vooropgesteld dat een gemeente bij de opmaak of herziening van 

een mobiliteitsplan een participatietraject moet uitdenken. Voor de gemeentelijke mobiliteitsplannen kiezen de gemeenten zelf de wijze waarop 

dit gebeurt. Dat kan o.a. via een verkeerscommissie, berichten op de website en in het infoblad, een tentoonstelling, een infovergadering en/of 

via de adviesraden. 

In navolging van het mobiliteitsdecreet werden er in kader van de opmaak van het mobiliteitsplan van Gavere een aantal inspraak- en 

participatiemomenten georganiseerd. Het te volgen participatieproces werd opgenomen in de verkenningsnota en omhelst volgende 

participatiemomenten per fase: 

 

FASE 1: verkenningsfase 

 Bespreking op de GBC; 

 Bespreking op PAC; 

 Nemen van gemeenteraadsbeslissing omtrent participatieproces; 

 Verkenningsnota ter kennisgeving bezorgen aan de Gemeentelijke Verkeerscommissie. 

 

FASE 2: uitwerkingsfase 

 Bespreking op de GBC; 

 Bespreking in de Participatieraad (= Gemeentelijke Verkeerscommissie aangevuld met adviesraden); 

 Bespreking op PAC, indien voorgesteld door GBC. 

 

FASE 3: mobiliteitsplan (beleidsplan) 

 Bespreking op de GBC; 

 Bespreking in de Participatieraad (= Gemeentelijke Verkeerscommissie aangevuld met adviesraden); 
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 Bespreking op de Gemeenteraad; 

 Bespreking op RMC; 

 Bevolking informeren via lokale infokrant; 

 publiceren definitief plan op de website van de gemeente en ter inzage op het gemeentehuis. 

 

 Overlegmomenten 0.5

De belangrijkste overlegmomenten in kader van de verkenningsnota zijn:  

 01/09/2011:  GBC; 

 21/11/2011:  RMC. 

Het verslag van de PAC is in bijlage toegevoegd. 

 

De belangrijkste overlegmomenten in kader van de uitwerkingsnota zijn:  

 06/06/2012:  GBC; 

 02/07/2012:  Participatieraad; 

 27/08/2012:  PAC. 

Het verslag van de PAC is in bijlage toegevoegd. 

 

De belangrijkste overlegmomenten in kader van het mobiliteitsplan (beleidsplan) zijn:  

 04/03/2013:  Werkoverleg met gemeente – bespreking met college; 

 13/09/2013:  GBC; 

 02/07/2014:  Participatieraad; 

 17/12/2014:  Werkoverleg met gemeente – bespreking met college; 

 16/04/2015:  RMC. 
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 Inhoud mobiliteitsplan 0.6

In deze fase wordt het feitelijke mobiliteitsplan opgesteld. Het weerhouden beleidsscenario uit de voorgaande fase wordt hier geconcretiseerd in 

de vorm van een beleidsnota, waarin de krachtlijnen van de 3 werkdomeinen staan en de verantwoordelijkheden van de beleidsactoren. De 

maatregelen die de partners moeten nemen, worden in een actieplan opgenomen. De acties worden gerangschikt volgens prioriteit en tijdspanne 

zodat een hiërarchisering optreedt. 

 

De bedoeling van de beleidsnota is dat het als nota op zich kan gelezen worden. Daarom bestaat een beleidsnota uit twee delen: een informatief 

gedeelte en een richtinggevend gedeelte. 

Het informatief gedeelte van de beleidsnota geeft een samenvatting van de voorgaande ‘informatieve’ fases, namelijk de Verkennings- , 

Onderzoeks- en de Uitwerkingsfase. De knelpunten, kansen en doelstellingen worden omschreven, alsook de besluiten uit de Uitwerkingsnota 

(fase 2). Het mobiliteitsplan en de relatie met de beleidsplannen van de hogere overheden worden toegelicht. 

 

In het richtinggevend gedeelte wordt het duurzaam scenario, dat gegroeid is vanuit de Uitwerkingsfase, geconcretiseerd. De operationele 

doelstellingen worden opgelijst en de 3 werkdomeinen (ruimtelijk beleid (A), de verkeersnetwerken (B) en het flankerend beleid (C)) worden 

besproken en via acties en maatregelen geconcretiseerd in een actietabel. Er wordt aangegeven hoe het mobiliteitsplan geëvalueerd kan worden 

en eventuele wijzigingen van andere beleidsplannen worden voorgesteld. 
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Informatief deel 
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 Knelpunten, kansen en doelstellingen 1

 Ruimtelijke structuur 1.1

Woonpatroon 

Gavere is gelegen tussen de verzorgende kernen Gent en Oudenaarde. Door de nabijheid van deze steden en de N60 is de urbanisatiedruk in 

Gavere en specifiek in deelgemeente Asper erg groot. Er zijn nog heel wat niet aangesneden woongebieden in Gavere. Over het ganse 

grondgebied van Gavere treffen we een sterk versnipperde lineaire bebouwing aan. Door lintbebouwing gaan kernen morfologisch volledig aan 

elkaar klitten. Dit heeft zich al voorgedaan tussen de woonkernen Gavere met Dikkelvenne en Gavere met Semmerzake. Naar mobiliteit toe is 

het niet eenvoudig om voor deze verspreide woningen een volwaardig alternatief voor de wagen als verplaatsingsmiddel te kunnen bieden.  

Het station van Gavere-Asper ligt 1,4km van het centrum van Gavere, hierdoor is een goede afstemming met de buslijnen (die voornamelijk het 

centrum van Gavere bedienen) moeilijk te realiseren. De grootstad Gent is belangrijk voor de werkgelegenheid, een belangrijke woon-

werkpendel ontstaat zo tussen Gavere en Gent. De vlotte verbinding via de N60, de treinverbinding en enkele buslijnen verzorgen deze functie. 

 

Voorzieningen 

Gavere kent een behoorlijk goed uitgerust aanbod aan voorzieningen, winkels, dienstverlening... Vele gemeentelijk dienstverlening (politie, 

brandweer, containerpark…) zijn gebundeld gesitueerd aan de brandweersite in Gavere.  

Gavere beschikt over veel lagere scholen verspreid over verschillende deelgemeenten, hierdoor is de afstand van woning tot school steeds 

relatief klein en kan de fiets als waardig alternatief bieden voor verplaatsingen met de auto. Voor voorzieningen op grotere schaal (middelbare 

scholen, zwembad … ) is Gavere aangewezen op naburige gemeenten of steden. Hierdoor ontstaat een toenemende mobiliteit van de inwoners 

van Gavere. 

  

Bedrijvigheid 

De belangrijkste bedrijvigheid in Gavere is gelegen in het bedrijventerrein Asper, dit wordt momenteel ontsloten via de Stationsstraat naar de 

N60. Deze route is naar verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid (zie Figuur 7 Ongevallengegevens 2005-2007) niet interessant. Tot op heden 

zijn er echter geen alternatieve ontsluitingen van het bedrijventerrein mogelijk.  
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Natuur 

Lintbebouwing en wegen versnipperen de open ruimte steeds meer. Nog vrij veel samenhangende en herkenbare relictzones van de traditionele 

landschappen zijn herkenbaar aanwezig. Gavere heeft in vergelijking met andere Oost-Vlaamse gemeenten zeer weinig bos. De open ruimte 

wordt intensiever gebruikt door grootschalige land- en tuinbouwbedrijven, vooral in de fruitteelt- en bloemensector.  

 

Barrièrewerking 

De N60 heeft een barrièrewerking voor zwakke weggebruikers, voor fietsers zijn er weinig veilige oversteekmogelijkheden. De Schelde zorgt voor 

een barrièrewerking tussen de kernen Asper – Gavere en Asper – Dikkelvenne. 

 

 Verkeers- en mobiliteitsproblemen op het bestaande netwerk gerangschikt per vervoerwijze 1.2

Wegennetwerk, autoverkeer en parkeren 

De N60 wordt de komende jaren verder omgevormd tot primaire weg type I, hierdoor zullen de ontsluitingsmogelijkheden van Gavere naar de 

N60 verminderen. Dit zal een belangrijke impact hebben op het verkeerskundig functioneren van de gemeente. De Stationsstraat zal zo mogelijk 

nog meer verkeer te verwerken krijgen. Momenteel wordt het bedrijventerrein Legen Heirweg via de Stationsstraat ontsloten, een alternatieve 

ontsluiting naar de N60 die niet via de Stationsstraat verloopt, is wenselijk voor de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid (zie Figuur 7 

Ongevallengegevens 2005-2007) van de Stationsstraat. Verder moet zwaar (doorgaand) verkeer via de woonstraten in Gavere vermeden 

worden. Voornamelijk verkeer tussen de E40 en de E17 hoort niet via de gemeente Gavere te verlopen. Toekomstige ontwikkelingen van 

bestaande woonuitbreidingsgebieden zullen het verkeer in Gavere doen toenemen. Een goede categorisering van de wegen is nodig om een 

antwoord te bieden op de vermelde knelpunten en problemen. Hierbij aansluitend dient het snelheidsbeleid aangepast en afgestemd te worden 

op de wegencategorisering. 

Naar aanleiding van de herinrichting van de markt van Gavere is een nieuw parkeeronderzoek van belang om inzicht te krijgen in het gebruik van 

de parkeerplaatsen. De parkeerproblematiek in de kern van Gavere werd in het verleden reeds onderzocht. Occasioneel zijn er 

parkeerproblemen in Gavere (zoals bv. naar aanleiding van een begrafenis). Een meer gedifferentieerd gebruik (langparkeerders vs. 

kortparkeerders en bewoners vs. bezoekers vs. werknemers) van parkeerplaatsen in het centrum van Gavere is wenselijk. 
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Fietsnetwerk 

Veel wegen in Gavere zijn momenteel uitgerust zonder fietspaden of met verouderde aanliggende dubbelrichtingsfietspaden, naar 

verkeersveiligheid en bereikbaarheid per fiets toe is dit geen wenselijke situatie. Een analyse van de ongevallengegevens 2005-2007 toont aan 

dat er voornamelijk lang de stationsstraat, en in het centrum van Gavere veel ongevallen met fietsers gebeuren. De oversteekbaarheid van de 

N60 is een belangrijk probleem voor fietsers, een efficiënte en verkeersveilige manier om deze weg te kruisen voor fietsers zou een grote 

verbetering voor het fietsnetwerk in Gavere betekenen. Een goede bewegwijzering van gerealiseerde fietsroutes is belangrijk om het gebruik van 

de fiets verder te stimuleren. 

 

Voetgangers 

De trage wegen van Gavere werden geïnventariseerd. Een deel van deze bestaande of op te waarderen trage wegen kunnen het 

voetgangersnetwerk verder verbeteren. Zo kunnen betere, aangenamere, efficiëntere voetgangersroutes ontstaan voor functionele 

verplaatsingen. Dit trage-wegennetwerk kan ook het recreatief wandelnetwerk versterken.  

De oversteekbaarheid van drukke wegen (vb. N60) verminderen het comfort en de veiligheid van het voetgangersnetwerk. In schoolomgevingen 

moet bijzondere aandacht gaan naar het beveiligen van voetgangers. 

 

Openbaar vervoer 

Gavere ligt op het knooppunt van de openbaar vervoerlijnen tussen Oudenaarde en Gent enerzijds en de lijnen tussen Deinze en Zottegem 

anderzijds, en heeft in die zin een vrije goede regionale ontsluiting. De basismobiliteit daarentegen werd in Gavere nog niet gerealiseerd, 

waardoor vooral het oostelijk deel (o.a. Baaigem) van de gemeente niet goed is ontsloten via het openbaar vervoer.  

Ook een betere verbinding tussen trein en bus aan het station is nodig om het openbaar vervoer op te waarderen in Gavere. Momenteel is er 

geen goede koppeling tussen bus- en treinverkeer. De bushalte ligt op afstand van het station en wordt bediend door één buslijn. 
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Transport over water 

Gavere is gelegen aan de Boven-Schelde, die tot op heden wordt gebruikt voor doorgaand goederentransport en pleziervaart. Er is echter een 

kaaimuur aanwezig in Gavere waarvan 150m openbaar is. Bedrijven op grondgebied van Gavere kunnen hiervan gebruik maken voor overslag 

van goederen mits aanvraag bij Waterwegen en Zeekanaal nv. 

 Besluiten fase 2 – uitwerkingsnota 2

 Fietsroutenetwerk en trage wegen 2.1

In het duurzaam scenario is voor de fiets een belangrijke rol weggelegd. De fiets vormt het alternatief voor de auto voor korte verplaatsingen. In 

het mobiliteitsplan van 2004 werd een wensbeeld voor het fietsnetwerk ontwikkeld. Sindsdien zijn een aantal randvoorwaarden veranderd bij het 

fietsnetwerk. Zo zijn de mogelijkheden van subsidies voor fietspaden verder toegenomen, is de fietsroute langs de spoorlijn in Nazareth 

doorgetrokken tot aan de grens met Gavere, werd het trage wegennetwerk geïnventariseerd en komt de realisatie van het streefbeeld N60 

dichterbij met de beperkte oversteekbaarheid van de fietsers als gevolg. Het fietsroutenetwerk en hieraan gekoppelde trage wegen werden 

geactualiseerd. Voor de actualisatie van het fietsroutenetwerk werd het fietsroutenetwerk uit het mobiliteitsplan van 2004 als basis genomen. Op 

basis van de gevoerde schoolenquête, de inventarisatie van het trage wegennetwerk en het recreatief fietsroutenetwerk werd het 

fietsroutenetwerk geactualiseerd.  

 

 Openbaar vervoer 2.2

Gavere kent reeds een goede ontsluiting met het openbaar vervoer. De basismobiliteit werd in Gavere echter nog niet gerealiseerd, meer 

specifiek is Baaigem niet goed ontsloten via het openbaar vervoer. Hier dient aan gewerkt te worden. Momenteel is er geen goede koppeling 

tussen bus- en treinverkeer. De bushalte ligt op afstand van het station en wordt bediend door één buslijn. 

De rol van Gavere als regionale knoop zal verder uitgewerkt worden. Op lange termijn wordt deze knoop best uitgebouwd t.h.v. het station. Tot 

dan is een herlokalisatie ervan naar de brandweersite aangewezen. 

De verbindingen met Gent en Oudenaarde worden versterkt door het invoeren van een lightrail. 
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Bestaande buslijnen worden opgewaardeerd. Het betreft: 

 lijn 47/48: Gent – Merelbeke – Schelderode – Melsen –Vurste – Gavere; 

 lijn 84: Gavere – Eke – Nazareth – Deinze; 

 lijn 48: Gavere – Hundelgem – Velzeke – Zottegem; 

 lijn 46/47: Gavere – Zingem – Oudenaarde. 

Daarnaast worden een aantal nieuwe lijnen voorzien: 

 Brakel – Rozebeke – Munkzwalm – Beerlegem – Gavere; 

 Gavere – Semmerzake – Eke – De Pinte – Gent (nieuw: Gavere – De Pinte – Gent); 

 Gavere – Semmerzake – Zevergem – Zwijnaarde – Gent (nieuw: Gavere – Zwijnaarde – Gent); 

 Gavere – Ouwegem – Kruishoutem – Waregem. 

 

 Parkeren 2.3

Naar aanleiding van de herinrichting van de markt van Gavere is een nieuw parkeeronderzoek van belang om inzicht te krijgen in het gebruik van 

de parkeerplaatsen. De parkeerproblematiek in de kern van Gavere werd in het verleden reeds onderzocht. Er wordt voorgesteld 

langparkeerders maximaal naar parking Sportdreef te sturen de Markt voor te behouden voor kortparkeren. De parkings voor langparkeren 

dienen bewegwijzerd te worden. Indien er nog parkeerproblemen optreden kan geopteerd worden voor het invoeren van blauwe zone in 

bepaalde straten. De woonstraten dienen maximaal gereserveerd te worden voor de bewoners en voor kortparkeerders. De koppeling en 

afstemming van parkeerplaatsen op openbaar vervoer, fiets- en voetgangersnetwerken kan verbeterd worden. 

 

 Verkeerscirculatie Gavere centrum 2.4

Naar aanleiding van de herinrichting van de Markt en samen met het inrichten van de Brandweersite als openbaarvervoersknoop, wordt een 

nieuwe verkeerscirculatie in Gavere centrum onderzocht. De rol van doorgaand verkeer door het centrum wordt maximaal opgenomen door de 
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N439 – Stationsstraat – Kasteeldreef – Molenstraat – Nijverheidsstraat. Doel van de nieuwe verkeerscirculatie is om de Markt en de Broeckstraat 

zo veel mogelijk te ontlasten. 

 Auto 2.5

Enkele bestaande en toekomstige problemen zorgen ervoor dat een aanpassing van de wegencategorisering van het mobiliteitsplan van 2004 

zich aandringt. Eén van de belangrijkste aspecten is de omvorming van de N60 tot primaire weg I. Aangezien een aantal aansluitingen op, en 

doorsteken naar de N60 zullen worden afgesloten, zal dit een belangrijke impact hebben op het verkeerskundig functioneren van de gemeente 

Gavere. Een ander belangrijk aandachtspunt is de ontsluiting van de industriezone Legen Heirweg. Het supprimeren van een aantal 

aansluitingen op de N60, heeft voor gevolg dat er gezocht wordt naar een bijkomende (tweede) ontsluiting voor de zone, om zodoende de 

Stationsstraat niet te zwaar te belasten. Er wordt daarbij gedacht aan een ontsluitingsroute naar het noorden, richting Nazareth. Verder overleg 

met de buurgemeente is m.a.w. noodzakelijk. Daarnaast dient ook de problematiek van het zwaar (doorgaand) vervoer (o.a. tussen E40 en E17) 

meer aan bod te komen. Dit gebeurde in het eerste mobiliteitsplan te weinig. Tot slot dient ook de mogelijke impact onderzocht te worden van de 

toekomstige ontwikkeling van de nog bestaande woonuitbreidingsgebieden. De wegencategorisering dient een antwoord te bieden op al deze 

vragen.  

Het snelheidsbeleid wordt aangepast aan deze categorisering. Het gewenste snelheidsregime wordt bepaald door de categorie van de weg en 

de aanwezigheid van verblijfsgebieden. Algemeen wordt met volgende principes rekening gehouden: 

 voor primaire wegen: 120-90-70 km/u afhankelijk van de kruispunten die op deze weg aansluiten; 

 voor secundaire wegen: 70-50 km/u, in functie van de erffuncties; 

 voor lokale wegen I en II: 70km/u in buiten verblijfsgebieden, 50 km/u binnen verblijfsgebieden; 

 voor lokale wegen III: 50km/u binnen en buiten verblijfgebieden; 

 in schoolomgevingen wordt steeds 30km/u gehanteerd. 
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 Flankerend beleid 2.6

Net zoals in het vorige mobiliteitsplan, zullen vervoersalternatieven ook nu verder beleidsmatig gestimuleerd worden. In die zin zullen 

bewoners/burgers regelmatig geïnformeerd worden over de verschillende vervoersalternatieven en zullen ze gesensibiliseerd worden om 

alternatieve modi meer te gebruiken. 

Via een gericht parkeerbeleid zal een differentiatie in gebruik van parkeerplaatsen gestimuleerd worden.  
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 Toelichting beleidsscenario en relatie met beleidsplannen hogere overheden 3

 Werkdomein A – ruimtelijke ontwikkelingen 3.1

Het GRS en het mobiliteitsplan moeten op elkaar worden afgestemd. De gewenste ruimtelijke structuur uit het GRS zal het toekomstig ruimtelijk 

kader vormen voor de uitbouw van de verkeersnetwerken op middellange en lange termijn. Het GRS van Gavere dateert van 2006 en omschrijft 

in het bindend gedeelte aan aantal selecties en prioritaire acties die relevant zijn voor de mobiliteit in de gemeente. 

De globale gemeentelijke toekomstvisie bestaat erin Gavere verder te laten ontwikkelen tot een woongemeente met een zachte interne groei, in 

een aangename groene leefomgeving en met een versterkte waardevolle open ruimte. Gavere wenst een ruimtelijk beleid te voeren gericht op 

het behoud van het rustige woonkarakter van de gemeente in het buitengebied. De aangroei van nieuwe woningen wordt opgevangen in de 

kernen van de gemeenten en prioritair in de twee hoofddorpen Gavere-centrum en Asper-station, in mindere mate in de woonkernen Asper, 

Semmerzake en Dikkelvenne. Het commercieel apparaat wordt langs de Stationsstraat, uitmondend in het centrum van Gavere, ondersteund. 

Omwille van de nabijheid van de N60 en de aanwezigheid van een station is langs deze activiteitenas ook de lokale bedrijvigheid gelegen. De 

Stationsstraat moet echter ook nog (verkeers)leefbaar blijven, waardoor gepleit wordt voor een bijkomende ontsluiting op de N60. De 

bereikbaarheid van de industriezone is hierin een belangrijk aandachtspunt. 

 

 Werkdomein B – verkeersnetwerken 3.2

Via een doordachte wegencategorisering wordt naast de bereikbaarheid ook de verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid in de gemeente 

verder versterkt. Woonstraten kunnen zo worden gevrijwaard van doorgaand (vracht)verkeer en de geselecteerde verbindings- en 

ontsluitingswegen dienen op termijn allen ingericht te zijn conform hun functie. De categorisering van de wegen zorgt voor een duidelijke 

ontsluitingsstructuur waarbij maximaal rekening gehouden wordt met de verkeersleefbaarheid en met de andere weggebruikers die eveneens 

van deze wegen gebruik maken. De wegencategorisering op gemeentelijk niveau bouwt verder op de door hogere overheden vastgelegde 

netwerk van primaire en secundaire wegen: de N60, N35 – Steenweg Deinze en de as N444-N415 (Hundelgemsesteenweg – Provinciebaan – 

Beerlegemsebaan). De nieuwe verkeerscirculatie in het centrum moet de verkeersleefbaarheid van de Broeckstraat en de Markt verbeteren. 
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Wat fietsverkeer betreft, wordt verder gewerkt op de uitgetekende provinciale netwerken voor functionele en recreatieve verplaatsingen. De 

belangrijkste bovenlokale functionele routes zijn de fietsroute langs de Schelde, en de lange afstandsfietsroute langs de spoorlijn. Aanvullend zijn 

er verschillende routes tussen de verschillende kernen uitgewerkt. Vanuit de provincie en het Vlaams Gewest zijn er ook verschillende 

subsidiemogelijkheden ten behoeve van de aanleg van fietspaden waarvan de gemeente zoveel mogelijk gebruik tracht te maken. 

Om korte functionele verplaatsingen zo veel mogelijk te voet te laten verlopen, moeten wandelroutes, direct, veilig, aangenaam en comfortabel 

zijn. De verblijfsgebieden worden verder ingericht op maat van de zwakkere weggebruikers. Op de meeste lokale verbindings- en 

ontsluitingswegen wordt de snelheid gebracht op 50 km/u. 

Het openbaar vervoersaanbod in de gemeente zal de komende jaren toenemen. Zowel het aanbod aan busvervoer als treinverkeer zal verbeterd 

worden door frequentieverhogingen en de invoering van nieuwe verbindingen. 

Middels een duurzaam parkeerbeleid wil de gemeente een gedifferentieerd parkeergebruik stimuleren. Zo zullen parkings voor langparkeren 

geselecteerd en bewegwijzerd worden.  

 

 Werkdomein C – Flankerend beleid 3.3

Ter ondersteuning van het ruimtelijk beleid en de geselecteerde verkeersnetwerken, zal de gemeente een reeks flankerende maatregelen 

nemen. Samen met scholen en bedrijven zal gewerkt worden rond vervoersmanagement, en een aantal financiële maatregelen moeten 

duurzame verplaatsingen verder stimuleren. Via regelmatige communicatie en informatiemomenten wordt niet alleen het globale mobiliteitsplan, 

maar de verschillende maatregelen daarin overgebracht naar de bevolking. Om openbaar vervoer en fietsgebruik te promoten zal gerichte 

marketing en promotie van doelgroepen opgezet worden. Ook de politie blijft zijn sensibiliserende rol vervullen met daarnaast waar nodig een 

krachtdadig handhavingsbeleid. De infrastructuurwerken die voorzien worden naar aanleiding van de verschillende vervoersnetwerken vormen 

uitgelezen momenten om de hoger genoemde acties zoals sensibilisering, promotie, communicatie en handhaving hieraan te koppelen.  
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 Relatie met andere plannen 4

In dit hoofdstuk wordt de relatie van het voorliggend mobiliteitsplan met de belangrijke lopende plannen of projecten toegelicht en de samenhang 

uitgelegd. Dit om tegenstrijdigheden in verschillende lopende plannen te vermijden. 

 

 Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 4.1

De N60 is geselecteerd als primaire weg type I in het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen.  

Primaire wegen I hebben een verbindingsfunctie en een verzamelfunctie op Vlaams niveau. De omvorming van de N60 tot een primaire weg type 

I1 is bepalend voor Gavere, het supprimeren van een aantal kruispunten en herinrichten van de te behouden kruispunten zullen de 

verkeersstromen door Gavere naar de N60 grondig wijzigen.  

 

 Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Oost-Vlaanderen 4.2

Het PRS heeft een beperkt invloed op het gemeentelijke mobiliteitsplan, maar is voor een aantal aspecten wel richtinggevend. 

Gavere en Asper zijn geselecteerd als hoofddorp, Dikkelvenne en Semmerzake als woonkern.  

In het PRS werden volgende wegen geselecteerd als secundaire wegen: 

 N35 – Steenweg Deinze; 

 N444 – Hundelgemsesteenweg – Provinciebaan; 

 N415 – Beerlegemsebaan. 

                                                      
1
 Primaire wegen I zijn wegen die noodzakelijk zijn om het net van hoofdwegen te complementeren, maar die geen functie hebben als doorgaande, internationale verbinding. De 

primaire wegen eerste categorie vormen schakels tussen hoofdwegen daar waar de omrijfactor voor “drukke” vervoersrelaties van gewestelijk belang te groot wordt. In bepaalde 

gevallen is de maaswijdte in het hoofdwegennet dermate groot of is de omvang van de vervoersstromen van die aard dat er een behoefte aan een tussenschakel bestaat. Deze 

primaire wegen I mogen het doorgaand, internationaal verkeer van het hoofdwegennet niet aantrekken en mogen aldus de functie van de hoofdwegen niet overnemen (RSV, 2011). 
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In het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk wordt de fietsroute langs de westkant van de Schelde als hoofdroute geselecteerd. Deze 

hoofdroute loopt van Kluisbergen via Oudenaarde en Gavere tot Gent. 

 

 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Gavere 4.3

Het GRS en het mobiliteitsplan moeten op elkaar worden afgestemd. De gewenste ruimtelijke structuur uit het GRS zal het toekomstig ruimtelijk 

kader vormen voor de uitbouw van de verkeersnetwerken op middellange en lange termijn. Het GRS van Gavere dateert van 2005 en omschrijft 

in het bindend gedeelte volgende selecties en prioritaire acties die relevant zijn voor de mobiliteit in de gemeente: 

 

Nederzettingsstructuur 

 Het stimuleren van het op de markt brengen van de onbebouwde percelen in de kernen. 

 Er dient een RUP stationsstraat opgemaakt te worden (is ondertussen gebeurd). 

 

Economische structuur 

 Er wordt een BPA/RUP opgesteld voor het nieuwe lokale bedrijventerrein op de hoek van de Stationsstraat (N459) en de Steenweg 

(reconversie en uitbreiding van de bestaande ambachtelijke zone). De ontsluiting zal gebeuren via de Steenweg. De woonstrook langsheen 

de Stationsstraat wordt maximaal geïntegreerd in het lokale bedrijventerrein.  

 

Verkeers- en vervoersstructuur 

 Er wordt een actieplan opgestart ter verbeteringen verfraaiing van de infrastructuur voor de wandelaar en de fietser. Daarin wordt de 

fietsstructuur en de kerk- en buurtwegels geïntegreerd.  
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Richtinggevend deel 

 

 

  



  Pagina 32 van 135 BE0111001156 

  

 

be0111001156_rap3i_beleidsplan gavere.docx 

 Visie en doelstellingen mobiliteitsplan Gavere 5

 Visie mobiliteitsplan Gavere 5.1

Gavere kiest voor een duurzaam mobiliteitsscenario waarbij alle netwerken (voetgangers, fietsers, OV, auto) op elkaar worden afgestemd en 

elkaar versterken. Een duurzaam mobiliteitsscenario betekent een goede bereikbaarheid van Gavere (ten opzichte van de nabijgelegen 

gemeenten, maar ook tussen deelgemeenten onderling) met aandacht voor verkeersveiligheid, verkeersleefbaarheid, toegankelijkheid en de 

impact op milieu en natuur.  

Een goede bereikbaarheid van Gavere moet gerealiseerd worden via de verschillende netwerken. Het fietsnetwerk en voetgangersnetwerk 

dienen verder vervolledigd te worden. Het netwerk wordt fijnmaziger en moet veiliger ingericht worden. De gemeente zal maatregelen nemen om 

de fietsinfrastructuur veiliger te maken. Trage wegen die verdwenen zijn worden opnieuw open gesteld en aantrekkelijker gemaakt. Flankerend 

neemt de gemeente initiatief om de burger te stimuleren de netwerken te gebruiken. 

Gavere wordt een regionale openbaar vervoerpool. Het station zal aan belang winnen. Een maximale afstemming van het treinvervoer met het 

openbaar busvervoer is noodzakelijk. Het station wordt een intermodaal punt, waar ook de fietser en de voetgangers een belangrijke plaats 

krijgen (aantrekkelijke wandelroutes, fietsstallingen, …). Ook voor de wagen wordt ruimte voorzien, maar dit mag niet ten koste gaan van de 

overige modi. Een bijzondere aandacht moet gaan naar de ruimtelijke (en functionele) binding van de stationsomgeving en van het centrum van 

Gavere. In afwachting van de uitbouw van deze openbaar vervoersknoop wordt op korte termijn werk gemaakt van het beter faciliteren van de 

verknoping van buslijnen in Gavere centrum. De knoop krijgt ruimtelijk vorm op de brandweersite. Verder wordt ook werk gemaakt van het 

realiseren van de basismobiliteit in Gavere (meer specifiek in Baaigem). 

Er wordt ook werk gemaakt van meer verkeersveilige en verkeersleefbare wegen. Zo zal doorgaand vrachtverkeer geweerd worden uit 

woonstraten, worden schoolomgevingen beveiligd en wordt gezocht naar een alternatieve ontsluiting van het bedrijventerrein Legen Heirweg 

naar de N60 om de Stationsstraat te ontlasten. Er wordt werk gemaakt van een betere verkeersleefbaarheid van het centrum. Door ruimtelijke 

herinrichting (bijvoorbeeld van de Markt) wordt ruimte gecreëerd voor de verblijfsfunctie van het centrum. Ook de verkeerscirculatie wordt 

aangepast met het oog op beperking van het doorgaand verkeer. Deze rol wordt maximaal opgenomen door de N439. Een aantal wegen en 

fietspaden zullen de komende jaren (her)aangelegd worden om infrastructureel bij te dragen tot de verkeersveiligheid en bereikbaarheid van 

Gavere. 
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Door een gedifferentieerd parkeerbeleid in te voeren wordt de bereikbaarheid van het centrum per auto verbeterd. 

 

 

 

 

 

 

  

Kaart 1 : Duurzaam scenario - prioriteiten 
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 Doelstellingen mobiliteitsplan Gavere 5.2

 Basisdoelstellingen Mobiliteitsplan Vlaanderen 5.2.1

Er wordt gewerkt rond 5 basisdoelstellingen. Deze doelstellingen zijn terug te vinden in het mobiliteitsplan Vlaanderen, en komen grotendeels 

overeen met de doelstellingen van het oorspronkelijke mobiliteitsplan. Door de keuze van deze 5 doelstellingen voor alle gemeentelijke 

mobiliteitsplannen kunnen alle gemeenten duidelijk bijdragen tot de realisatie hiervan. De aanpak van het mobiliteitsprobleem is immers een zaak 

van alle steden en gemeenten, provincies, gewesten… samen. Dit komt ook een (globale) latere evaluatie van het mobiliteitsbeleid ten goede. 

De basisdoelstellingen voor een duurzamer mobiliteitsbeleid zijn de volgende: 

 Verzekeren van de veiligheid; 

 Vrijwaren bereikbaarheid; 

 Verbeteren van de verkeersleefbaarheid; 

 Garanderen toegankelijkheid; 

 Milieu, terugdringen van de schade aan milieu en natuur. 

 

 Verzekeren van de veiligheid 5.2.1.1

Algemeen 

De verkeersinfrastructuur en het gebruik dat ervan gemaakt wordt, blijkt niet altijd even veilig te zijn als maatschappelijk gewenst. Als zodanig is 

de onveiligheidsproblematiek in feite een samenlevingsprobleem. Gelukkig daalt de verkeersonveiligheid sinds het begin van de jaren zeventig. 

Toch blijft het aantal slachtoffers hoog, zeker in vergelijking met andere Europese lidstaten. De bestrijding van de objectieve en subjectieve 

onveiligheid is en blijft dan ook een belangrijke maatschappelijke prioriteit. Streefdoel op lange termijn hierbij is een slachtoffervrij 

verkeerssysteem, vaak ook het “vision zero” genoemd. 
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Betekenis van deze algemene doelstelling voor de gemeente Gavere 

De gemeente wenst het aantal verkeersongevallen ook op zijn grondgebied verder terug te dringen. Dit in de eerste plaats door een meer veilige 

verkeersinfrastructuur. Bovendien wenst de gemeente ook werk te maken van een doordacht snelheidsbeleid wat de handhaving hiervan 

eenvoudiger maakt. Zo zal het snelheidsregime in schoolomgevingen terug gebracht worden naar maximum 30 km/uur en op landbouwwegen 

zal 50km/u gelden. 

 

 Vrijwaren bereikbaarheid 5.2.1.2

Algemeen 

Deze doelstelling streeft ernaar om de vlotheid waarmee economische knooppunten en poorten kunnen bereikt worden te verbeteren. Oorzaak 

van de problematiek rond bereikbaarheid is het grote aantal verplaatsingen dat ook in de toekomst zal blijven groeien. Deze verplaatsingen 

vinden grotendeels plaats tijdens specifieke periodes van de dag (de ochtend-  en de avondspits). Bovendien gebeurt het grootste aandeel van 

de verplaatsingen over de weg. De auto en de vrachtwagen zijn respectievelijk de populairste vervoersmodi voor het personen- en het 

goederenvervoer. Dit alles leidt tot knelpunten op de verschillende verkeersnetwerken, op de eerste plaats op het wegennet maar ook bij het bus- 

en treinvervoer. Ook het waterwegennet kent haar specifieke knelpunten. Het ambitieniveau, binnen het streven naar een duurzame 

ontwikkeling, is om de huidige bereikbaarheidskwaliteit minstens vast te houden of te verbeteren. Een beter ruimtelijk evenwicht en een betere 

spreiding van verplaatsingen in de tijd is hierbij van doorslaggevend belang. De benutting van de verkeersnetwerken wordt opgedreven. Enkel 

waar het strikt noodzakelijk is, zal er nieuwe infrastructuur worden aangelegd. Voor het verwezenlijken van deze doelstelling zal over het 

beleidsdomein “mobiliteit” moeten gekeken worden. 

 

Betekenis van deze algemene doelstelling voor de gemeente Gavere 

Een doordachte wegencategorisering gecombineerd met een adequaat fietsroutenetwerk en openbaar vervoer dient voldoende garanties te 

bieden om de bereikbaarheid in, naar en van de gemeente te waarborgen. De N60 vormt de belangrijkste garantie voor een goede ontsluiting 

voor de auto. Voor het openbaar vervoer wordt de verbinding met Gent en Oudenaarde (onder andere door de toekomstige light-railverbinding) 

verder verbeterd. Ook aan de bereikbaarheid met de fiets wordt gewerkt door de engagementen om wegen op belangrijke fietsroutes met 

fietspaden te voorzien of te verbeteren.  
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 Het verbeteren van de verkeersleefbaarheid 5.2.1.3

Algemeen 

Zowel de verkeersinfrastructuur als het gebruik van gemotoriseerde vervoersmiddelen zetten de kwaliteit van het verblijven onder druk. 

Luchtverontreiniging en gezondheidseffecten, geluid en trillingen, geurhinder en gebrekkige belevingswaarde komen in gans Vlaanderen voor, 

maar in veel hogere mate in gebieden met grote bevolkingsdichtheid en grote verkeersdichtheid zoals de grootstedelijke gebieden en de 

Vlaamse Ruit. 

Infrastructuur en gebruik van vervoersmiddelen zetten ook de kwaliteit van verplaatsingen op microniveau onder druk. De verkeersonveiligheid, 

de slechte oversteekbaarheid, de barrièrewerking, de parkeeroverlast en het gebrek aan ruimte voor voetgangers komen in min of meerdere 

mate over het grondgebied gespreid voor. Het ruimtebeslag door verkeer speelt vooral een rol in stedelijke gebieden en de kernen van 

gemeenten. De slechte oversteekbaarheid is een typisch probleem voor secundaire wegen. Verkeersonleefbaarheid is tenslotte een belangrijke 

factor bij het kiezen van een woonplaats. Duur en weinig hinder, en goedkoop en veel hinder gaan vaak samen, zodat verkeersonleefbaarheid 

bijdraagt aan sociale en ruimtelijke segregatie. Om de hoger geformuleerde doelstelling te halen zijn dan ook concrete acties in de toekomst 

nodig. 

 

Betekenis van deze algemene doelstelling voor de gemeente Gavere 

De gemeente wenst maximale inspanningen te leveren om de verkeersleefbaarheid te verbeteren. Leefbaarheid valt moeilijk in absolute cijfers 

uit te drukken. Er dient desalniettemin voldoende aandacht aan te worden besteed bij de herinrichting van het openbaar domein. Voor elk project 

dient de verbetering van de verkeersleefbaarheid één van de uitgangspunten te zijn. De geplande fietspadenprojecten en het recent ingevoerde 

snelheidsplan vormen alvast belangrijke stappen in het verbeteren van de verkeersleefbaarheid binnen de gemeente. Ook het weren van 

doorgaand vrachtverkeer, een aanpassing van de verkeerscirculatie in het centrum en de zoektocht naar een nieuwe ontsluitingsmogelijkheid 

van het bedrijventerrein Legen Heirweg dragen bij tot een betere verkeersleefbaarheid in Gavere. 
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 Garanderen toegankelijkheid 5.2.1.4

Algemeen 

Streefdoel hierbij is een zo groot mogelijke “toegang” tot de mobiliteit. Hiermee wordt zowel de toegang tot het vervoerssysteem in zijn geheel 

bedoeld, als de toegang tot de individuele of collectieve vervoermiddelen op zich. Omdat mobiliteit zich in de toekomst niet uitsluitend laat 

vertalen in fysieke verplaatsingen wordt ook de toegang tot de informatie en communicatienetwerken als belangrijke component meegenomen in 

het streven naar een vanuit sociaal oogpunt duurzame ontwikkeling van de mobiliteit. 

Momenteel is deze toegang tot de mobiliteit erg ongelijkmatig verdeeld over de verschillende groepen van de samenleving. Het streven naar een 

sociaal duurzame mobiliteit impliceert dan ook een herverdeling van de mobiliteit. Streefdoel hierbij is het garanderen van de mobiliteit voor 

iedereen, ook voor mensen die geen auto bezitten of mogen/kunnen besturen, zodat vervoersarmoede niet of nauwelijks meer bestaat (of 

tenminste waar armoede geen vervoersarmoede impliceert) en de vervoersongelijkheden tussen de verschillende maatschappelijke groepen tot 

een aanvaardbaar niveau zijn teruggebracht. Voorwaarde hierbij is wel dat de tijdsdruk niet verder toeneemt, zeker voor deze groepen die nu 

reeds met tijdsdruk problemen te kampen hebben. Ook de realisatie van deze doelstelling overstijgt de bevoegdheid van het Vlaamse Gewest 

maar ook deze van het transportbeleid op zich. 

 

Betekenis van deze algemene doelstelling voor de gemeente Gavere 

Bij de heraanleg van het openbaar domein zal de gemeente steeds oog hebben voor de toegankelijkheid hiervan. Voorbeelden hiervan zijn 

voldoende brede voetpaden, toegankelijkheid van bushalten, parkeerplaatsen voor andersvaliden, … Anderzijds stelt de gemeente zich tot doel 

om de alternatieven voor de auto verder te ondersteunen. Daarnaast wenst de gemeente de mogelijkheden die beschikbaar zijn vanuit het 

Vlaamse niveau (bv. goedkoper internet, openbaar vervoer, …) maximaal te promoten naar de bevolking. 

 

  



  Pagina 38 van 135 BE0111001156 

  

 

be0111001156_rap3i_beleidsplan gavere.docx 

 Milieu, terugdringen van de schade aan natuur en milieu 5.2.1.5

Algemeen 

Het proces van een al maar groeiende vraag naar mobiliteit moet gebeuren met aandacht voor de kwaliteit van het leefmilieu (‘milieuduurzaam’) 

en zonder de sociale en economische functie van mobiliteit te ondermijnen. In zijn huidige context is het transportsysteem niet milieuduurzaam. 

Zo wordt het draagvermogen van het milieu voor de emissies overschreden, is het verbruik van uitputbare fossiele brandstoffen nog altijd te hoog 

en wordt door de lokale en regionale impact van het transportnetwerk de algemene biodiversiteit van de ecosystemen ernstig bedreigd.  

Lange tijd werd er vanuit gegaan dat het afbakenen en beschermen van een aantal gebieden en ecosystemen een voldoende 

beschermingsmaatregel was om de biodiversiteit te vrijwaren. Naarmate meer en meer soorten uitstierven zelfs ook in de beschermde 

reservaten en nationale parken werd duidelijk dat de problematiek zich op een veel hoger niveau afspeelt dan het louter verlies aan 

natuurhabitat. De effecten van emissies van schadelijke stoffen doen zich over relatief grote afstanden voelen. Natuurgebieden blijken vaak te 

klein om leefbare populaties te herbergen en zijn dikwijls te geïsoleerd van elkaar om (genetische) uitwisseling binnen een metapopulatie 

mogelijk te maken. Verwacht wordt dat de transportinfrastructuur in de komende jaren evenals een andere reeks activiteiten, een betekenisvolle 

factor zal blijven in de ernstige bedreiging van de kwaliteit van de leefomgeving. 

 

Betekenis van deze algemene doelstelling voor de gemeente Gavere 

De gemeente houdt in het kader van zijn milieubeleid ook rekening met de insteek mobiliteit. De nog open landelijke gebieden en de 

natuurgebieden worden in de mate van het mogelijke gevrijwaard van doorgaand autoverkeer. Het barrière-effect van infrastructuur dient zoveel 

mogelijk beperkt te worden. Daarnaast streeft Gavere ernaar om het aandeel van de binnenvaart in de modal split van goederentransport te 

verhogen door middel van informatiecampagnes (informatie over de publieke kaaimuur en de transportdeskundige van W&Z bezorgen aan 

bedrijven). De binnenvaart kan immers beschouwd worden als de milieuvriendelijkste transportmodus. 
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 Concrete doelstellingen voor het mobiliteitsplan 5.2.2

 

Gavere kiest voor een duurzaam mobiliteitsscenario waarbij alle netwerken (voetgangers, fietsers, OV, auto) op elkaar worden afgestemd en 

elkaar versterken. Dit duurzaam mobiliteitsscenario gaat uit van een aantal doelstellingen op korte (0-3 jaar), middellange (3-5 jaar) en lange 

termijn (5-10 jaar). Een aantal doelstellingen zullen omwille van praktisch/organisatorische en financiële redenen evenwel niet de eerstkomende 

10 jaar gerealiseerd kunnen worden. Deze worden in een aparte kolom geplaatst. 

De gemeente Gavere gaat uit van volgende doelstellingen: 

 

Doelstellingen KT (0-3j) MT (3-5 j) LT (5-10j) Na 10j 

Verbeteren van het trage wegennetwerk door bekendmaking, terug opstellen van in verval 

geraakte trage wegen, wegwerken van missing links… 

 Openstellen trage wegen 

 Inrichten trage wegen 

 

X 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

Verbeteren oversteekbaarheid van de N60 voor zwakke weggebruikers (in het bijzonder t.h.v. 

de Stationsstraat) 
   

X 

Afstellen fietsinfrastructuur op wegcategorie en snelheidsregime (volgens vademecum 

fietsvoorzieningen) 

X 

 

X 

 

X 

 

 

Verbeteren afstemming openbaar vervoer (De Lijn) op het station (NMBS) 

 Afstellen rittijden 

 Optimaliseren stopplaatsen De Lijn 

 Voorzien fietsenstallingen 

 

 

X 

X 

 

X 
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Doelstellingen KT (0-3j) MT (3-5 j) LT (5-10j) Na 10j 

Ruimtelijk plaats geven aan de regionale openbaar vervoersknoop in Gavere ter hoogte van 

de Brandweersite 
X  

 

 

 

Verbeteren aanbod openbaar vervoer in Gavere 

 Verbinding Gent – Oudenaarde via light-train aan station (visie 2020 De Lijn) 

 Opwaarderen bestaande buslijnen (visie 2020 De Lijn) 

 Realisatie nieuwe buslijnen (visie 2020 De Lijn) 

 Verbetering ontsluiting Baaigem 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

X 

 

 

 

 

X 

Optimalisatie van het parkeerbeleid 

 Bewegwijzering van parkings 

 Informatie- en sensibiliseringscampagnes rond het gebruik van de juiste parking voor 

de juiste parkeerder.  

 Afstemmen parkeerplaatsen op openbaar vervoer, fiets- en voetgangersnetwerken 

 

X 

X 

 

X 
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Doelstellingen KT (0-3j) MT (3-5 j) LT (5-10j) Na 10j 

Verbeteren verkeerscirculatie in Gavere centrum 

 Onderzoeken en realiseren van de meest optimale verkeerscirculatie in centrum om 

de Markt en Broeckstraat te ontlasten  

 Verder onderzoeken ontsluiting bedrijventerrein naar N60 

 Wegencategorisering en snelheidsbeleid afstemmen op gekozen verkeerscirculatie 

 

X 

 

X 

X 

  

 

Herinrichting van de Markt waarbij de zwakke weggebruiker een belangrijke plaats krijgt   X  

Duurzame mobiliteit stimuleren 

 bewoners/burgers regelmatig te informeren en sensibiliseren in functie van het 

maken van duurzame verplaatsingen. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Handhaving gebruiken als middel om gewenst beleid te bekomen (parkeerbeleid, 

snelheidsplan…) 
X X X 
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 Operationele doelstelling en taakstelling 5.3

In stap 3 van het verbredings- en verdiepingsproces (zie verkenningsnota) zijn middels het relatieschema taakstellingen geformuleerd. Na de 

formulering van het mobiliteitsplan dienen deze te worden geëvalueerd. Dit om o.a. na te gaan of en hoe de onderlinge samenhang is bereikt. 

Uit te werken thema Relatie met andere thema’s  Taakstelling (aandachtspunten, uitgangspunten en randvoorwaarde) Evaluatie Opmerking 

FIETSNETWERK EN 

AANDACHT TRAGE 

WEGEN 

Categorisering van de wegen  Afstemmen uitrustingsniveau fietspaden en trage wegen op categorisering en snelheidsregimes. 

 Aandacht voor het kruisen van de fietsroutes en trage wegen met het hogere wegennet (N60). 

Ja 

Ja 

 

 Lange afstandsfietspaden  Werken aan lange afstandsfietsroutes als basis van het fietsnetwerk. 

 Inschakelen lokale routes als aanvulling op de bovenlokale routes. 

Ja 

Ja 

 

 Bestaande en geplande 
ruimtelijke ontwikkelingen 
(aantrekkingspolen) 

 Voorzien van veilige en comfortabele fietsverbindingen naar de belangrijkste 
verkeersaantrekkende functies. 

 Verbeteren van de (lokale) verbinding via het fietsnetwerk en de trage wegen tussen de 
verschillende dorpskernen. 

 Voorzien van fietsenstallingen en bewegwijzering. 

Ja 

 

Ja 

 

Ja 

 

 Trage wegen als (lokaal) 
alternatief 

 Waar mogelijk trage wegen opnemen/inschakelen in het fietsroutenetwerk.  Ja  

 Promotie fietsgebruik  Ondersteunen van de infrastructurele maatregelen 

 Sensibiliseren van de bevolking in het algemeen, en specifieke doelgroepen als schoolgaande 
jeugd (woon-schoolverkeer) en werkgevers en werknemers (woon-werkverkeer). 

Ja 

Ja 

 

 Toegankelijkheid/onderhoud 
fietsnetwerk en trage wegen 

 Het vademecum fietsvoorzieningen en toegankelijk publiek domein vormen het kader.  

 De fietspaden en de trage wegen dienen voldoende onderhouden te worden. 

Ja 

Ja 

 

 Openbaar vervoer  Het station en de bushaltes dienen te beschikken over een fietsenstalling. Aan het station dient 
deze overdekt, beveiligd en goed bereikbaar te zijn. 

Ja  

 Handhaving  Optreden tegen parkerende voertuigen op fiets- en voetpaden en fietscontroles (o.a. bij 
schoolgaande jeugd). 

Ja  
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Uit te werken thema Relatie met andere thema’s  Taakstelling (aandachtspunten, uitgangspunten en randvoorwaarde) Evaluatie Opmerking 

OPENBAAR 

VERVOER 

Ruimtelijke ontwikkelingen  Garanderen van een goede ontsluiting van de woonuitbreidingsgebieden en het geplande 
bedrijventerrein. Om een alternatief te bieden aan de auto dienen deze gebieden voldoende 
ontsloten te worden d.m.v. het openbaar vervoer. Er moet nagegaan worden of, en zo ja welke 
aanpassingen aan het netwerk noodzakelijk zijn. 

Ja  

 Wegencategorisering  Afstemmen van het openbaarvervoernetwerk op het gewenste netwerk voor autoverkeer, 
voornamelijk in functie van de inrichting van de verschillende categorieën van wegen. 

Ja  

 Netwerk van fiets- en 
voetgangersroutes en 
verknoping binnen het OV-net 

 De overstapplaatsen tussen trein en bus op gepaste wijze in richten zodat de prioriteit op deze 
plaatsen gaat naar de fietsers en de OV-reizigers. 

 Overstappen en verknoping tussen fiets en openbaar vervoer faciliteren door voldoende 
(beveiligde en overdekte) fietsenstallingen te voorzien aan het station en de bushaltes. 

Ja 

 

Ja 

 

 Communicatie  Het betreft communicatie over het huidige aanbod van het openbaar vervoer, de 
overstapmogelijkheden naar de andere vervoersmiddelen en de wijzigingen die zich voordoen. 
Deze informatie dient aan de gebruikers gecommuniceerd te worden en ook in de stations, in de 
haltes en via internet, infokrant gemeente, folder, … ter beschikking gesteld te worden. 

Ja  

 Toegankelijkheid  Halte-infrastructuur dient toegankelijk gemaakt te worden. Ja  
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Uit te werken thema Relatie met andere thema’s  Taakstelling (aandachtspunten, uitgangspunten en randvoorwaarde) Evaluatie Opmerking 

PARKEREN, 

VOORAL MET 

AANDACHT VOOR 

DE STATIONS-

OMGEVING 

Herinrichting van de 
stationsomgeving 

 

 In functie van het afstemmen/verknopen van de verschillende netwerken aan de 
stationsomgeving (station is multimodaal knooppunt), moet elke modus zijn plaats krijgen bij de 
herinrichting. Zo ook de parkinginfrastructuur en de fietsenstallingen. 

Ja  

 Herinrichting/reorganisatie van 
de Markt 

 

 Rekening houdend met de noodzakelijke parkeercapaciteit (voor kort- en langparkeren, en meer 
specifiek voor bewoners, winkeliers en horeca-uitbaters) en de functie van de Markt in het 
wegennet, kan een herinrichting worden nagestreefd die deze verkeersfuncties verzoent met de 
verblijfsfunctie in het centrum van de gemeente. 

Ja  

 Bewegwijzering parkings  Aanpassing bewegwijzering aan nieuw parkeerbeleid teneinde parkeerzoekverkeer te beperken Ja  

 Toegankelijkheid  Het vademecum toegankelijkheid openbaar domein vormt hierin een belangrijke vertrekbasis. 

 Er dienen voldoende parkeerplaatsen voorzien te worden voor mindervaliden. 

Ja 

Ja 

 

 Openbaar vervoer: 

afstemmen bus en trein 

 Een goede afstemming dient het gebruik van bus in het voor- en natransport naar het station te 
vergroten. 

 Er moet gezocht worden naar een maximale afstemming tussen de bestaande parkings en de 
OV-haltes i.f.v. overstapmogelijkheden. Minimaal de belangrijkste haltes moeten ook voorzien 
worden van fietsenstallingen. 

Ja 

 

Ja 

 

 Gedifferentieerd parkeerbeleid  Een onderscheid tussen kort- en langparkeerders, eventueel gekoppeld aan bewoners parkeren. Ja  

 Handhaving parkeerbeleid  Organisatie parkeercontroles Ja  

 Categorisering wegen  De hiërarchie in het wegennet moet een eenduidige en verkeersveilige bereikbaarheid van de 
voornaamste parkings garanderen. Het netwerk treedt sturend op in functie van het autoverkeer 
(en dus ook het parkeerzoekverkeer). 

Ja  

 Fietsroutenetwerk  De belangrijkste functies, voorzieningen en OV-haltes dienen te beschikken over voldoende, 
veilige en (zo mogelijk) overdekte fietsenstallingen. 

Ja  
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CATEGORISERING 

VAN DE WEGEN, 

INCLUSIEF 

SNELHEIDSPLAN 

schoolomgevingen  De reeds ingevoerde zone 30 dient aan elke schoolomgeving ook infrastructureel ondersteund 
zijn, zodat dit voor de weggebruikers duidelijk wordt. Bij een aantal schoolomgevingen zijn m.a.w. 
infrastructurele aanpassingen nodig (reeds uitgevoerd). 

Ja Er wordt geopteerd voor 
de invoering van 
dynamische zones 30. 
De meeste scholen 
liggen op gemeentelijke 
hoofdassen, waardoor 
een snelheidsbeperking 
van 30km/uur niet 
wenselijk is buiten de 
schooluren. 

 ruimtelijke ontwikkelingen   De categorisering moet rekening houden met de lokalisatie van bestaande functies zoals scholen 
winkels, bedrijven, woonwijken, parkings … 

 In functie van de bereikbaarheid van de gemeente op (middel)lange termijn moet de 
categorisering inspelen op de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen en sturend werken. 

 Aangepaste snelheidsregimes 

 Huidige zones 30 in woonstraten dienen infrastructureel te worden aangepast. 

Ja 

 

Ja 

 

Ja 

Nee 

I.v.m. de ontsluiting van 
het bedrijventerrein is 
nog verder overleg met 
buurgemeente Nazareth 
en AWV nodig. 

Omwille van hoge 
infrastructurele kosten 
wordt een aanpassing 
van de bestaande 
woonstraten conform 
een snelheidsregime 
van 30 km/u niet 
weerhouden. 

 afstemming met de andere 
verkeersnetwerken 

 In de hiërarchie van het wegennet moet rekening worden gehouden met de functie die elk van de 
wegen vervult in het netwerk van OV en fiets. Bij herinrichtingen in functie van de gewenste 
categorisering, moet m.a.w. ook de infrastructuur voor OV, fiets en voetganger consequent 
worden aangepast volgens hun rol in het resp. netwerk.  

Ja  

 zwaar verkeer  Doorgaand vervoer dient uit de verblijfsgebieden geweerd te worden. Er zullen voorkeurroutes 
voor het zwaar vervoer bepaald worden 

Ja  

 communicatie en sensibilisatie  Het nut en de meerwaarde van categorisering communiceren naar de bevolking toe. 

 Op basis van de uitgewerkte categorisering, bereikbaarheidsfiches opstellen voor de 
verkeersaantrekkende polen in de gemeente. De gewenste ontsluiting tevens communiceren naar 
bedrijven, scholen…  

Ja 

Ja 

 

Bereikbaarheidsfiches 
moeten opgemaakt 
worden van zodra de 
gewenste 
ontsluitingsstructuur 
definitief is vastgelegd 

 handhaving   Gerichte aanpak van snelheidsovertredingen 

 Organisatie snelheidscontrole 

Ja 

Ja 
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 Stap 7: Nieuw mobiliteitsplan  6

 Werkdomein A – Ruimtelijk beleid 6.1

 A.1. Ruimtelijke planning 6.1.1

Het gemeentelijk structuurplan van Gavere werd goedgekeurd in 2006 na de opmaak van het vorige mobiliteitsplan (2004). De visie van het GRS 

kan als volgt bondig worden samengevat: 

 

De globale gemeentelijke toekomstvisie bestaat erin Gavere verder te laten ontwikkelen tot een woongemeente met een zachte interne groei, in 

een aangename groene leefomgeving en met een versterkte waardevolle open ruimte. 

Gavere wenst een ruimtelijk beleid te voeren gericht op het behoud van het rustige woonkarakter van de gemeente in het buitengebied. De 

aangroei van nieuwe woningen wordt opgevangen in de kernen van de gemeenten en prioritair in de twee hoofddorpen Gavere-centrum en 

Asper-station, in mindere mate in de woonkernen Asper, Semmerzake en Dikkelvenne. 

Het commercieel apparaat wordt langs de Stationsstraat, uitmondend in het centrum van Gavere, ondersteund. Omwille van de nabijheid van 

de N60 en de aanwezigheid van een station wordt langs deze activiteitenas ook de lokale bedrijvigheid gesitueerd. 

De Stationsstraat moet echter ook nog (verkeers)leefbaar blijven, waardoor gepleit wordt voor een alternatieve ontsluiting van het 

bedrijventerrein. De haalbaarheid van een bijkomende ontsluiting op de N60 dient echter nog aangetoond te worden. De bereikbaarheid van de 

industriezone is hierin een belangrijk aandachtspunt. 

In de Scheldevallei primeert de natuurfunctie, in evenwicht met landbouw als belangrijkste grondgebruiker van de vallei. Het gemeentelijk beleid, 

geconcretiseerd in het BPA Scheldevallei en het lopende landinrichtingsproject wordt hier verdergezet. Zachte recreatieve mogelijkheden zijn 

hier op hun plaats. De steilrand op de rechteroever van de Schelde is landschappelijk een troef. Gezorgd wordt voor openruimtecorridors tussen 

de paternoster van dorpen op de steilrand die meteen ook doorkijken naar de Scheldevallei mogelijk maken. 
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Dorpskernen als Vurste, Dikkelvenne en ook Baaigem worden aantrekkelijk ingericht als lokale ontmoetingscentra voor de eigen bewoners. 

Het omgevende openruimtegebied, bestaande uit open kouterlandschappen doorsneden door een aantal waardevolle beekvalleien, worden 

voorbehouden voor grondgebonden landbouwactiviteiten. Er wordt een aansluiting gezocht met het regionale boscomplex van de Makegemse 

bossen op de grens met Merelbeke. Ook hier zijn zachte en routegebonden recreatieve mogelijkheden aanwezig. 

Bindende bepalingen uit het Ruimtelijk Structuurplan Gavere die belangrijk zijn voor de mobiliteit: 

 Om aan de lokale woonbehoefte te voldoen wordt door de gemeente onderstaande woonprogrammatie voorgesteld: 

 Invulling van percelen in goedgekeurde verkavelingen en langs uitgeruste wegen in het woongebied; 

 Aansnijding van niet-uitgeruste gronden in het woongebied; 

 In de zone langsheen de Onderstraat en Broekstraat wordt een appartementsbouw tot 3+1 bouwlagen toegelaten. 

 De visie weergegeven in het richtinggevend deel voor de activiteitenas Stationsstraat wordt vastgelegd in een ruimtelijk uitvoeringsplan. 

 Onbebouwde percelen worden gestimuleerd op de markt te komen. 

 Het bestaande industrieterrein te Asper wordt geoptimaliseerd als bedrijventerrein.  

 Er wordt een BPA/RUP opgesteld voor het nieuwe lokale bedrijventerrein op de hoek van de Stationsstraat (N459) en de Steenweg 

(reconversie en uitbreiding van de bestaande ambachtelijke zone). De ontsluiting zal gebeuren via de Steenweg. De woonstrook langsheen 

de Stationsstraat wordt maximaal geïntegreerd in het lokale bedrijventerrein. 

 Er wordt een actieplan opgestart ter verbetering en verfraaiing van de infrastructuur voor de wandelaar en de fietser. Daarin wordt de 

fietsstructuur en de kerk- en buurtwegels geïntegreerd. 

 

Gezien de belangrijke wisselwerking tussen ruimtelijke ordening en mobiliteit, worden de visie en de bindende bepalingen vanuit het gemeentelijk 

ruimtelijk structuurplan in het mobiliteitsplan maximaal ondersteund. De thema’s die verbreedt en verdiept worden in dit mobiliteitsplan sluiten 

dan ook aan bij de visie van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. 
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Figuur 2 : GRS kaart 1 – Schematische weergave ruimtelijke visie (bron: GRS Gavere) 
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 A.2. Strategische ruimtelijke projecten met voorbeeldfunctie en/of grote invloed op verkeer en mobiliteit 6.1.2

 

Sinds het vorige mobiliteitsplan werden ook een aantal BPA’s en RUP’s opgestart. Deze dienen eveneens in het mobiliteitsplan geïntegreerd te 

worden. Naar aanleiding van het grond- en pandenbeleid kunnen mogelijks de woonuitbreidingsgebieden op kortere termijn ontwikkeld worden. 

Hiermee dient ook rekening gehouden te worden. Dit kan o.a. nog extra verkeer genereren op de reeds belaste Stationsstraat. 

 

 RUP lokaal bedrijventerrein Steenweg-Stationsstraat (M.B. 17/07/2008) 6.1.2.1

Hoewel de ontwikkeling van een lokaal bedrijventerrein relatief kleinschalig is, brengt het een specifiek mobiliteitseffect met zich mee. Er wordt 

geen business-to-customer activiteiten beoogd, waardoor de gegenereerde verkeersintensiteiten beperkt zullen blijven. De raming van de 

verkeersintensiteit ten gevolge van het te ontwikkelen bedrijventerrein bedraagt 66 voertuigen per spitsuur (woon-werkverkeer, bezoekersverkeer 

en vrachtverkeer samen). Er wordt ingeschat dat 60% van dat verkeer vanuit de kern van Gavere of de achterliggende gebieden komt, 20% komt 

vanuit de kern van Asper en nog 20% is afkomstig van de N60. Op het eerste zicht zijn dan ook geen milderende maatregelen nodig op het vlak 

van verkeer. 

 

 RUP tot herziening BPA Scheldevallei (M.B. 09/08/2007) 6.1.2.2

Het RUP werd opgemaakt met het oog op de uitvoering van noodzakelijke infrastructuurwerken van openbaar nut (o.a. aanleg van fietspad 

langsheen de Grenadierslaan te Semmerzake). De noodzakelijke onteigeningen zijn afgerond.  

 

6.1.2.2.1 BPA nr. 2/2 Sint-Rochus – Sint-Amandswijk (M.B. 01/07/1970)  Volledig vervangen door het RUP Sint-Rochus Sint-Amandswijk (29/01/2009). 

Het woonuitbreidingsgebied is deels omgezet naar woongebied, maar is tot op heden nog niet ontwikkeld. Een deel ervan wordt niet ingevuld om 

de Leebeek te vrijwaren. Ook andere functies zoals gemeenschapsvoorzieningen en bedrijvigheid zijn ingekleurd. De zone voor 

gemeenschapsvoorzieningen zal op korte en middellange termijn voorbehouden worden voor de uitbreiding van de BO-school en middellange tot 

lange termijn kan ze gebruikt worden om de behoefte aan seniorenwoningen in de gemeente op te vangen. Het afwerken van het centraal 

woongebied en de (her)ontwikkeling van de zone voor openbaar nut zijn de zaken die de grootste verkeerseffecten zullen veroorzaken. Wat 
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betreft de afwerking van het centraal woongebied zullen er een verwaarloosbaar aantal bijkomende autobewegingen gegenereerd worden. Ook 

van de zone voor openbaar nut wordt weinig extra verkeer verwacht.  

 

 BPA nr. 1/1 Centrum Gavere (MB 12/5/2005)  In herziening gesteld via een RUP Centrum Gavere (besluit deputatie definitieve vaststelling 6.1.2.3

06/05/2010). 

Het RUP gaat over het onbebouwde binnengebied gelegen in het centrum van Gavere, tussen de Kloosterstraat, Molenstraat en de Warande.  

Naast het voorzien van een nieuw administratief centrum (uitbreiding bestaande administratief centrum) wordt het achterliggend binnengebied als 

woongebied ontwikkeld. Ook het OCMW wordt hierin geïntegreerd. Met de ontwikkeling van het woongebied (43 extra woongelegenheden) 

worden 284 extra verplaatsingen/dag verwacht. Het nieuwe administratieve centrum zal door de integratie van het OCMW, wel wat extra 

verplaatsingen genereren.  

 

 RUP Stationsstraat  Definitief vastgesteld 6.1.2.4

De ontwikkeling van het woonuitbreidingsgebied ten zuiden van de Stationsstraat is pas op langere termijn voorzien. De ontsluiting ervan via de 

Stationsstraat wordt door de gemeente in vraag gesteld. Enkel voor de nieuwe woningen direct palend aan de Stationsstraat wordt dit toegelaten.  

De toelichtingsnota stelt dat de ontsluiting van het te ontwikkelen woonuitbreidingsgebied dient te gebeuren via de Veldstraat richting N60. De 

voorschriften verbieden een ontsluiting langs de Stationsstraat, waardoor de te verwachten bijkomende verkeersdruk op die Stationsstraat 

beperkt zou zijn. Echter: de uitwisselmogelijkheden voor verkeer t.h.v. kruispunt N60 x Veldstraat worden op lange termijn beperkt. De 

streefbeeldstudie van de N60 voorziet t.h.v. dit kruispunt namelijk een middenberm op de N60 en ter hoogte van de Veldstraat wordt enkel 

“rechts in – rechts uit” nog mogelijk, waardoor de Stationsstraat wellicht wel zwaarder zal worden belast. 

De zone voor openbare parking, zoals weergegeven op het bestemmingsplan van het RUP, stemt overeen met de huidige parking. 

 

 RUP Markt en Omgeving (goedgekeurd 01/08/2013) 6.1.2.5

De gemeente Gavere heeft beslist om een RUP “Markt en Omgeving” op te maken met het oog op het vastleggen van de 

ontwikkelingsmogelijkheden voor het centrumgebied van Gavere, meer bepaald: de herinrichting van de Markt, vastleggen van een 
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referentiekader voor nieuwe ontwikkelingen, inbreidingsproject OCMW, opentrekken zone gemeenschapsvoorzieningen, ordening onbebouwde 

percelen langs de Schelde.  

 

 RUP oostelijk open ruimtegebied (goedgekeurd 17/07/2014) 6.1.2.6

Dit RUP bestendigt enkele bestaande functies in open ruimte gebied. Dit heeft geen relevante impact op mobiliteit. 

 

 A.3. Speciale Beschermingszones (SBZ-gebieden (GEN, VEN, …)) en hun effecten op de mobiliteit  6.1.3

Gavere telt een deel van het GEN-gebied “De vallei van de Bovenschelde Noord” gelegen ten noorden van Vurste en Semmerzake en een deel 

van het GEN-gebied “ De Makegemse bossen”. Er is geen vogelrichtlijngebied in Gavere, wel ligt het habitatrichtlijnengebied (samenvallend met 

de Makegemsebossen) van Merelbeke voor een klein deel op het grondgebied van Gavere. Alle speciale beschermingszones liggen aan de rand 

van de gemeente en worden niet doorsneden door belangrijke wegen voor Gavere. Het effect van mobiliteit op deze gebieden of omgekeerd is 

dus miniem.  

 

Figuur 3 : GEN, VEN, IVON gebieden in Gavere (bron: www.agiv.be) 

 

Figuur 4 : Natura 2000-gebieden in Gavere (bron: www.agiv.be) 

 

  

http://www.agiv.be/
http://www.agiv.be/


  Pagina 52 van 135 BE0111001156 

  

 

be0111001156_rap3i_beleidsplan gavere.docx 

 Werkdomein B – Verkeersnetwerken 6.2

 B.1. Verkeerscirculatie, categorisering van wegen, en verblijfsgebieden 6.2.1

 

In de uitwerkingsnota werden 3 scenario’s uitgewerkt voor een nieuwe verkeerscirculatie in het centrum van Gavere. Het doel was de omgeving 

van de Markt en de Broeckstraat te ontlasten. Scenario 3 uit de uitwerkingsnota werd voorlopig weerhouden mits enkele aanpassingen. 

 

Onderstaande ontsluitingsstructuur wordt voorgesteld (Dit werd verder onderzocht in de start- en projectnota herinrichting dorpskern Gavere): 

 De Brandweerstraat wordt opengesteld voor verkeer in twee richtingen (verbreding is noodzakelijk); 

 De Broeckstraat wordt een lokale woonstraat tussen de Brandweerstraat en de Onderstaat (blijft in beide richtingen open); 

 De Burchtweg blijft een tweerichtingsstraat met rechts-in, rechts-uit; 

 Scheldestraat zoals huidige toestand (mogelijks met aangepast aantakking op Brandweerstraat ipv Kasteeldreef); 

 Onderstraat blijft enkelrichting; 

 Kloosterstraat wordt heropend en wordt éénrichtingsstraat richting Molenstraat; 

 Eenrichtingsverkeer Markt op de Markt van zuid naar noord; 

 S-bocht in de Molenstraat wordt weggewerkt; 

 Vossestraat wordt enkelrichting tussen de Broeckstraat en de Sint-Rochuswegel;  
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Figuur 5 : Voorstelling nieuwe ontsluiting Gavere centrum (verder verfijnd in de start- en projectnota Herinrichting Dorpskern Gavere) 
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Samen met de nieuwe verkeerscirculatie zal er een busstation op de Brandweersite uitgebouwd worden. Het busstation kan dienst doen als halte 

op een hoofdroute of als terminus.  

De nieuwe verkeerscirculatie zorgt voor een duidelijke opdeling tussen doorgaand verkeer en bestemmingsverkeer, en een duidelijk leesbare 

ontsluitingsstructuur (ook voor busverkeer). De Brandweerstraat zal evenwel een drukke straat worden, en een verbreding met onteigeningen 

dringen zich dan ook op. Het nieuwe busstation op de brandweersite wordt de belangrijkste openbaar vervoerknoop voor de gemeente. Van 

hieruit blijft het station van Gavere eenvoudig bereikbaar met het openbaar busvervoer. Het containerpark blijft op de brandweersite.  Er wordt 

een ontsluiting voorzien met aparte in- en uitrit (met een soort bypass) zodanig dat het verkeer op de Brandweerstraat niet gehinderd kan worden 

door wachtend verkeer naar het containerpark. 

 

Om de hinder van het vrachtverkeer in de Stationsstraat te verminderen wordt een nieuw tracé onderzocht naar de N60 vanaf het 

bedrijventerrein Gavere-Asper. Een betere ontsluiting van het bedrijventerrein heeft ook potenties naar het stimuleren van het gebruik van de 

openbare kaaimuur aan de Schelde. 

Dit dient nog verder uitgeklaard te worden met AWV en buurgemeente Nazareth. Er zijn weinig alternatieven voor de ontsluiting van het 

bedrijventerrein. De Bernstraat is geen optie. Een nieuwe ontsluitingsweg dringt zich dan ook op om de Stationsstraat niet verder te belasten. 

Deze zal evenwel deels op het grondgebied van Nazareth komen te liggen. Het enige alternatief is het verder gebruiken van de Stationsstraat. 

Een nieuwe aantakking op de N60 is bespreekbaar (zie ook verslag uitwerkingsnota PAC), verder onderzoek hieromtrent is echter noodzakelijk. 

 

De verkeerscirculatie in Gavere centrum verandert alsook een nieuwe ontsluitingsweg voor het bedrijventerrein Gavere-Asper. Bovendien 

bepaalt het streefbeeld van de N60 dat een aantal kruispunten gesupprimeerd worden. Rekening houdend met deze veranderende context wordt 

voor onderstaande wegencategorisering gekozen. 
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Hoofd- en primair wegennet 

Net ten westen van Gavere werd de N60 (valt voor een deel samen met de gemeentegrens) geselecteerd als primaire weg type I. Deze weg 

verkleint de maas van hoofdwegen tussen de E17, de E40 en de E429. 

 

Primaire wegen type I 

 N60 Gent – Gavere – Oudenaarde. 

 

Secundair wegennet  

De N444-N415 werd als secundaire weg type II geselecteerd en de N35 (ten westen van Gavere) als secundaire weg type I. De N35 verbindt 

Gavere en de N60 met de E17 en Deinze. De N444-N415 verbindt Zwalm met Gent via Merelbeke. 

 

Secundaire wegen type I 

 N35 – Steenweg Deinze. 

 

Secundaire wegen type II 

 N444-N415 – Hundelgemsesteenweg – Provinciebaan – Beerlegemsebaan. 

 

Lokaal wegennet 

Lokale verbindingswegen: lokale wegen type I 

 N439 – Stationsstraat – Kasteeldreef – Molenstraat – Nijverheidsstraat – Kerkstraat; 

 N415 – Gaverstraat (grens Zwalm); 

 Saksenboomstraat; 

 Steenweg; 



  Pagina 56 van 135 BE0111001156 

  

 

be0111001156_rap3i_beleidsplan gavere.docx 

 Brandweerstraat – Broeckstraat – Aalbroekstraat – Opperweg; 

 Grenadierslaan; 

 Dorpstraat – Leenstraat – Gaversesteenweg; 

 Vluchtenboerstraat – Kerselarestraat – Baaigemstraat  – Bosstraat; 

 Gentweg – Wannegatstraat; 

 Bosstraat; 

 N415-Staatsbaan. 

 

Gebiedsontsluitingswegen: lokale weg type IIa – gebiedsontsluitingsweg (wijk) 

 Eeckhoutstraat – Lindeboomstraat – Gentweg; 

 Veldstraat (voor invoering rechts-in, rechts-uit aan kruispunt Veldstraat x N60); 

 Veldstraat – Luxemburgstraat (na invoering rechts-in, rechts-uit aan kruispunt Veldstraat x N60). 

 

Gebiedsontsluitingswegen: lokale weg type IIb – gebiedsontsluitingsweg (industrie) 

 Legen Heirweg – nog nader te onderzoek verbinding naar N60. 

 

Erftoegangswegen: lokale weg type III 

Alle overige wegen. 
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Gekoppeld aan de wegencategorisering wordt een snelheidsregime bepaald. Volgend principe wordt daarbij gehanteerd: 

 buiten verblijfsgebieden Binnen verblijfsgebieden schoolomgeving 

Lokale wegen I en II 70 km/u 50km/u 30km/u 

Lokale wegen III 50 km/u 50km/u 30km/u 

 

Wanneer de ruimtelijke context dit verantwoordde werd hier van afgeweken: 

 In de Veldstraat en Luxemburgstraat werd voor een snelheidsbeperking van 50km/u en niet 70km/u gekozen. De bebouwing langs de 

Velstraat varieert sterk van segment tot segment, ondanks dat dit niet als verblijfsgebied werd geselecteerd zijn hier veel woningen. Een 

snelheidsregime van 50km/u is hier meer op zijn plaats. Ook in de Luxemburgstraat geldt dit, bovendien is hier de weg vrij smal waardoor 

een snelheidsregime van 70km/u niet wenselijk is. 

 In de Leenstraat tussen de verblijfsgebieden van Semmerzake en Vurste wordt voor een snelheidsregime van 50km/u gekozen en niet 70 

km/u. De verblijfsgebieden zijn slechts door een stuk weg van ±400m van elkaar gescheiden en er zijn hier nog een aantal woningen, het is 

niet wenselijk om op dit kort tracé een hoger snelheidsregime toe te laten.  

 In de Nijverheidsstraat tussen het verblijfsgebied van Gavere en Dikkelvenne werd voor een snelheidsregime van 50km/u gekozen en niet 

70 km/u. De verblijfsgebieden zijn slechts door een stuk weg van ±300m van elkaar gescheiden, het is niet wenselijk om op dit kort tracé 

een hoger snelheidsregime toe te laten.  

 

Er wordt bewust gekozen om in de centrumgebieden geen permanente zones 30 aan te duiden. Het aanpassen van het snelheidsregime zonder 

bijhorende infrastructurele aanpassingen zorgt voor een moeilijk leesbare weg. Het profiel en beeld van de weg blijft dezelfde, dus bestuurders 

merken niet dat van hen een ander rijgedrag verwacht wordt wanneer er enkel een verkeersbord staat. In het kader van toekomstige 

dorpskernvernieuwingen (lange termijn) zal wel gekeken worden of een snelheidsverlaging wenselijk is en zo ja, welke infrastructurele 

maatregelen hieraan kunnen gekoppeld worden. 
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 B.2. Voetgangersvoorzieningen 6.2.2

 

Samen met het fietsverkeer (zie 6.2.3) speelt ook het voetgangersverkeer een belangrijke rol in het duurzaam mobiliteitsscenario. 

Verplaatsingen tot ongeveer 1 km worden voor een groot gedeelte te voet afgelegd. Dit betreft vooral verplaatsingen in de verschillende 

dorpskernen. De belangrijkste verplaatsingsmotieven zijn meestal: woon-school en woon-winkel. 

Het voetgangersverkeer vervult eveneens een belangrijke rol in het voor- en natransport van het openbaar vervoer. Er moet dan ook voldoende 

aandacht zijn voor de ontsluiting van openbaar vervoerhaltes door voetgangersinfrastructuur. 

 

Iedere straat maakt deel uit van het netwerk. Aandachtspunten zijn: 

 Samenhang: Elke schakel in het voetgangersnetwerk is van belang, een goede oversteekbaarheid is cruciaal. 

 Directheid: Kortere doorsteken door bouwblokken en langs voetwegen kunnen het voetgangersverkeer interessanter maken ten opzichte 

van de andere verplaatsingsmodi. 

 Aantrekkelijkheid: Ruimtelijke kwaliteit speelt hierin een belangrijke rol. De inrichting van het openbaar domein moet op maat van de 

voetganger zijn. Sociale veiligheid speelt hier – nog meer dan bij het fietsnetwerk – een grote rol. 

 Veiligheid: De veiligheid van de voetganger moet voldoende gewaarborgd zijn. 

 Comfort: De voetgangersinfrastructuur moet comfortabel zijn. Dit heeft bv. Betrekking op de aanwezigheid van degelijke verhardingen, de 

breedte van de voetpaden, verlichting e.d. Hiervoor kunnen we o.a. verwijzen naar de algemene bouwverordening inzake wegen voor 

voetgangersverkeer vastgesteld door de Vlaamse regering d.d. 29 april 1997. 

 

De zone 50- en 30-gebieden worden beschouwd als verblijfsgebieden voor voetgangers. Het volledige wegennet binnen deze verblijfsgebieden 

maakt deel uit van het voetgangersnetwerk. Elke link is even belangrijk. De voetgangersinfrastructuur wordt afgestemd op de functie die het 

desbetreffende netwerkdeel uitoefent in de netwerken van de andere vervoersmodi (auto, openbaar vervoer en fiets). Bij de aanleg van de 

voetgangersvoorzieningen dient voldoende aandacht besteed te worden aan de eisen van andersvaliden. 
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Voetwegen en buurtwegen spelen een belangrijke rol in dit voetgangersnetwerk. Veel trage wegen zijn ongekend, in onbruik geraakt of 

ondergewaardeerd. Gavere heeft een 25-tal (bestaande) buurtwegen geselecteerd die voor (her)opening in aanmerking komen. De meeste (her) 

open te stellen buurt- en voetwegen behoeven geen verdere uitrusting om hun functie als voetweg te vervullen. Het is geenszins de bedoeling 

deze voetwegen te gaan verharden of uit te rusten voor andere doeleinden. De (her)openstelling door middel van onderling overleg is echter een 

werk van lange adem. Er zijn hierbij verschillende eigenaars en gebruikers betrokken én er dienen praktische zaken overlegd en opgelost te 

worden vooraleer er in de praktijk iets zichtbaar wordt. 

 

 B.3. Fietsroutenetwerk 6.2.3

 

In het duurzaam scenario is voor de fiets een belangrijke rol weggelegd. De fiets vormt het alternatief voor de auto voor korte verplaatsingen. 

In het mobiliteitsplan van 2004 werd een wensbeeld voor het fietsnetwerk ontwikkeld. Sindsdien zijn een aantal randvoorwaarden veranderd bij 

het fietsnetwerk. Zo zijn de mogelijkheden van subsidies voor fietspaden verder toegenomen, is de fietsroute langs de spoorlijn in Nazareth 

doorgetrokken tot aan de grens met Gavere, werd het trage wegennetwerk geïnventariseerd en komt de realisatie van het streefbeeld N60 

dichterbij met de beperkte oversteekbaarheid van de fietsers als gevolg. Een actualisatie van het fietsroutenetwerk en hieraan gekoppelde trage 

wegen dringt zich dus op. 

Het gewenste fietsnetwerk in Gavere houdt rekening met: 

 Het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (BFFN), het vroegere Provinciaal Fietsroutenetwerk (PFN); 

 Logische fietsverbinding op gemeentelijk niveau (gebaseerd op mobiliteitsplan 2004); 

 Inventarisatie van de trage wegen; 

 Oversteekbaarheid van de N60; 

 Ongevallengegevens; 

 Veel gebruikte fietsroutes naar de scholen in Gavere; 

 Recreatief fietsroutenetwerk Vlaamse Ardennen en fietsroutes door Gavere  (Milieuroute, Rodelandroute 1, Valleiroute, Scheldevalleiroute 1 

en Scheldevalleiroute 2). 
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Hoofdroutes en lange afstandsfietsroutes 

 Fietsroute langs de Schelde (linkeroever én rechteroever); 

 Fietsroute langs spoorlijn 86 tussen Stationsstraat in Gavere tot gemeentegrens met Nazareth. Omdat deze route in praktijk moeilijk 

realiseerbaar is zal de provincie de mogelijkheden voor een alternatieve route bekijken. 

 

Bovenlokale fietsroutes 

 N439 – Stationsstraat – Kasteeldreef – Molenstraat – Nijverheidsstraat – Kerkstraat – Gaverstraat 

 Steenweg; 

 Onderstraat – Scheldestraat; 

 Baaigemstraat – Bosstraat; 

 Wannegatstraat – Gentweg; 

 Broeckstraat – Aalbroekstraat – Schokkaartstraat – Opperweg – Dorpstraat – Leenstraat – Gaversesteenweg; 

 Grenadierslaan. 

 

Lokale fietsroutes 

Het Provinciaal Fietsroutenetwerk zal worden vervangen door een gemeentelijk lokaal fietsroutenetwerk. Het netwerk van het toenmalig 

Provinciaal Fietsroutenetwerk zal geactualiseerd en heringetekend worden rekening houdend met lokale functionele verbindingen. Dit nieuwe 

gemeentelijk lokaal fietsroutenetwerk zal aan een GBC worden voorgelegd en na bekrachtiging door de deputatie aan het beleidsplan worden 

toegevoegd. Naast dit gemeentelijk lokaal netwerk is de gemeente vrij nog andere lokale fietsroutes op te nemen in het beleidsplan. 

 Donkstraat; 

 Oudenweg – Boechoutestraat – Brouwerijstraat; 

 N60 – Gentsebaan – Nieuwesteenweg (van Stationsstraat tot spoorlijn 86); 

 Wilgenstraat – Graaf Louis de Lichterveldestraat; 
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 Veldstraat – Luxemburgstraat; 

 Hulstraat – Tragelstraat; 

 Biesstraat; 

 Steenweg (tussen Stationsstraat en Donkstraat; 

 Legen Heirweg – Pontweg (grondgebied van Nazareth) ( Dit valt samen met een eventuele nieuwe vrachtwagenontsluitingsweg); 

 Scheldekant; 

 Bernstraat – Eikenstraat; 

 Brandweerstraat; 

 Grotenbroekstraat – Louis de Meesterstraat; 

 Sint Pieterswegel – Sint Pietersstraat; 

 Palmstraat – Kriephoekstraat – Peperstraat – Ten Stroom; 

 Gentweg – Lindeboomstraat – Eeckhoutstraat; 

 Kerselarestraat – Vluchtenboerstraat; 

 Halsberg; 

 Sportdreef – Halsberg – Rotsestraat – Sint-Christianastraat – Beekstraat; 

 Rotsestraat – Sint-Christianastraat – Diepestraat; 

 Toekomststraat – HH Donatusstraat – Ketsestraat; 

 Ellevestraat; 

 Zavelputstraat – Provinciebaan – Hundelgemsesteenweg (tot Keerken); 

 Prinsenmolenstraat – Makkegemdries; 

 Torrekensstraat. 
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Aanvullingen o.b.v. schoolenquête en trage wegen 

 Gentweg (tussen Baaigemstraat en Lindeboomstraat); 

 Opperweg; 

 Vossestraat. 
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 B.4. Openbaar vervoersnetwerk 6.2.4

 

Openbaar vervoer speelt een belangrijke rol bij het realiseren van duurzame mobiliteit. Op de langere afstanden is het openbaar vervoer het 

alternatief bij uitstek voor de auto. Het uitwerken van het openbaar vervoernetwerk dient op bovengemeentelijk niveau te worden besproken. De 

denkpistes uit het mobiliteitsplan zullen hiervoor als leidraad dienen. 

 

 Wensbeeld voor gemeentelijk openbaar vervoer 6.2.4.1

Richtinggevend voor het toekomstige netwerk van openbaar vervoer is de visie 2020 van De Lijn. De gemeente Gavere sluit zich aan bij de visie 

van De Lijn en wenst dit mee te ondersteunen. 

 

Figuur 6 : Wensnet De Lijn Oost-Vlaanderen – Gavere 
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Gavere krijgt in de visie van De Lijn een belangrijke rol als regionale knoop, en kan een multimodaal punt worden voor de omliggende gebieden. 

In een ideaal scenario wordt deze knoop best uitgebouwd t.h.v. het station. Gezien de ruimtelijke beperkingen wordt geopteerd een openbaar 

vervoersknoop uit te bouwen op de Brandweersite.  

 

Trein 

De trein vervult een belangrijke rol in het voorstedelijk vervoer richting Gent en Oudenaarde. Op korte en middellange termijn wordt evenwel 

geen opwaardering van het aanbod en/of frequentie voorzien. Daardoor zal de trein niet voor iedereen een beter alternatief zijn dan het openbaar 

busvervoer. Bepaalde buslijnen vanuit het zuidoosten verzorgen immers ook nu al verbindingen met Gent en een overstap aan het station van 

Gavere zou in die zin geen of slechts zeer beperkte tijdswinst opleveren. 

Bovendien moet gesteld worden dat het station van Zingem, net over de gemeentegrens gelegen, voor de inwoners van Asper dikwijls een 

logischere keuze is (qua afstand) dan het station van Gavere – Asper. Hier worden namelijk dezelfde verbindingen naar Oudenaarde en Gent 

gerealiseerd. Een goede verbinding van de Biesstraat naar het station voor voetgangers en fietsers is dan ook wenselijk. 

Op lange termijn worden de verbindingen met Gent en Oudenaarde via de spoorlijn versterkt door het invoeren van een lightrail (cf. Visie 2020 

De Lijn). Deze lijn zal elk kwartier een verbinding naar Gent en Oudenaarde voorzien, waardoor de bediening aanzienlijk verbetert en de 

aantrekkingskracht van het station bijgevolg zal vergroten. In die optiek zal er gestreefd moeten worden naar een betere koppeling tussen trein 

en bus. Door de ruimtelijke beperkingen is de uitbouw van een busstation aan het station echter niet haalbaar. 

 

Bus 

In de visie 2020 van De Lijn zal het bestaande aanbod versterkt worden door enerzijds een opwaardering van de bestaande buslijnen en 

anderzijds een aanvulling met nieuwe buslijnen.  

De bestaande buslijnen die opgewaardeerd zullen worden, zijn:  

 lijn 47/48: Gent- Merelbeke – Schelderode – Melsen –Vurste – Gavere; 

 lijn 84: Gavere – Eke – Nazareth – Deinze; 

 lijn 48: Gavere – Hundelgem – Velzeke – Zottegem; 
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 lijn 46/47: Gavere – Zingem – Oudenaarde. 

Daarnaast worden een aantal nieuwe lijnen voorzien: 

 Brakel – Rozebeke – Munkzwalm – Beerlegem – Gavere; 

 Gavere – Semmerzake – Eke – De Pinte – Gent  (nieuw: Gavere – De Pinte – Gent); 

 Gavere – Semmerzake – Zevergem – Zwijnaarde – Gent (nieuw: Gavere – Zwijnaarde – Gent); 

 Gavere – Ouwegem – Kruishoutem – Waregem. 

 

Ondanks de uitbouw van Gavere als belangrijke regionale openbare vervoersknoop is de basismobiliteit in Baaigem nog niet gerealiseerd. 

Onderzoek met het oog op een betere ontsluiting van het oostelijke deel van Gavere (Baaigem) is noodzakelijk. Het kan hier gaan over de 

herschikking van bestaande reiswegen of het uitbreiden van een bestaand belbusgebied.  

De verbindende buslijn Gavere – Vurste – Merelbeke – Gent leent zicht het best voor een alternatieve route via Baaigem. Zo zou bijvoorbeeld het 

eerste deel van het traject elk uur kunnen afwisselen: 

 Elk uur een bus: Gavere – Vurste – Melsen – Schelderode – Merelbeke – Gent; 

 Elk uur een bus (met een half uur verschil met bovenstaande bus): Gavere – Baaigem – Kwenenbos – Merelbeke – Gent. 

 

 Uitwerken van Gavere als openbaar vervoersknooppunt 6.2.4.2

Een enquête van het spoorlijncomité Gent-Ronse toont onder andere aan dat in Gavere nood is aan een meer uitgebreide bediening in het 

weekend en een betere afstemming van de bus en trein. 

Op vandaag zijn er in Gavere in feite twee knooppunten van openbaar vervoer. Enerzijds is er het station waar met de bus aansluitingen mogelijk 

worden gemaakt – zij het niet optimaal – met de treinen richting Gent en Oudenaarde. Anderzijds is er in het centrum van Gavere een knooppunt 

van openbaar busvervoer t.h.v. de Warande. Dit knooppunt laat echter geen (ruimtelijke) uitbreiding meer toe, en het feit dat alle bussen er langs 

de rijbaan halteren doet niet vermoeden dat het een knooppunt betreft. 
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Het versterken van de openbaar vervoerknopen is m.a.w. een belangrijke doelstelling in kader van de verbetering van de bereikbaarheid van 

Gavere. Richtinggevend in deze optimalisatie is enerzijds de mogelijke opwaardering van het treinaanbod en anderzijds het vrijmaken en 

reserveren van de nodige ruimte aan het station voor de uitbouw van een multimodaal knooppunt. 

Algemeen zal op korte, middellange en lange termijn aandacht moeten gaan naar de uitstraling van de knooppunten en de intermodaliteit. Dit 

veronderstelt een vlotte overstap tussen de verschillende modi, met belangrijke aandacht voor de fiets als voor- en natransportmiddel. 

 

Twee lokale knooppunten 

Het station Gavere-Asper ligt buiten het centrum van Gavere en het openbaar busvervoer is momenteel niet optimaal afgestemd op het station. 

Meer zelfs: een aantal buslijnen vanuit het zuidoosten (komende van Zottegem) verzorgen nu al een verbinding met Gent zonder het station van 

Gavere aan te doen. Daardoor biedt het station voor een bepaalde doelgroep (o.a. studenten) geen meerwaarde, omdat een overstap van de 

bus – via een omweg – ter hoogte van het station op de trein richting Gent slechts beperkte of zelfs geen tijdwinst oplevert. In het huidige 

openbaar vervoernetwerk wordt het station m.a.w. onvoldoende uitgespeeld als openbaar vervoerknoop. 

Een element dat daartoe ook bijdraagt, is de beperkte lijnvoering op de spoorlijn Oudenaarde – Gent2. Zolang er m.a.w. geen frequentie- of 

aanbodverhoging komt, zal het station zijn rol als regionale openbaar vervoerknoop niet kunnen vervullen. 

Bovendien laten de bestaande ruimtelijke structuur en de eigendomsstructuur aan het station momenteel geen aanpassing en uitbreiding van de 

stationsinfrastructuur en parking toe, laat staan de uitbouw van een busstation om een betere koppeling bus-trein mogelijk te maken. Op de site 

Leroy, net ten oosten van het station, wordt op korte en middellange termijn gestart met de bouw van woningen, doch ook hier zal geen ruimte 

voorzien zijn voor een versterking van de openbaar vervoerknoop op deze locatie. Dat betekent dat de uitbouw van een volwaardige openbaar 

vervoerknoop aan het station op lange termijn niet haalbaar is. 

Het station zal als lokaal knooppunt blijven functioneren. De huidige bediening van de bus als voor- en natransport blijft behouden, maar het 

station zal geen knooppuntfunctie hebben voor het busverkeer. Het knooppunt van busverkeer blijft dan ook in het centrum van Gavere liggen. 

Het huidige busknooppunt t.h.v. de Warande heeft echter zijn limiet bereikt – meer bussen kunnen er niet verknopen door de ruimtelijke 

beperkingen – waardoor wordt uitgekeken naar een alternatieve locatie. Een zone t.h.v. de brandweersite, tussen de Kasteeldreef en de rotonde 

Brandweerstraat x Burchtweg, die voor een groot deel als parking is ingericht, zal omgevormd worden tot busstation. Op die manier kan het 

                                                      
2
 Tijdens de opmaak van het mobiliteitsplan werd een extra late avondtrein in beide richtingen toegevoegd. Dit is echter nog steeds onvoldoende om te spreken van een hoogwaardige treinverbinding. 
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busstation ook optimaal ingepast worden in een nieuwe ontsluitingsstructuur voor de kern van Gavere, waarbij de Brandweerstraat een 

belangrijke rol zal vervullen. 

Op korte en middellange termijn moet wel onderzocht worden hoe het station beter bereikbaar kan worden gemaakt met het fietsverkeer en 

welke faciliteiten voor fietsers en voetgangers noodzakelijk zijn aan het stationsgebouw zelf. 
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 B.5. Routes zwaar vervoer 6.2.5

 

Doorgaand vrachtverkeer dient zoveel mogelijk ontmoedigd te worden. Het doorgaand vrachtverkeer dient gebruik te maken van de nabije 

hoofdwegeninfrastructuur, i.c. de N60, N35 en hoofdwegen E17 en E40. Vrachtverkeer dat zijn bestemming vindt binnen de gemeente of in de 

nabije omgeving dient zolang mogelijk op een weg van een hogere categorie te blijven om hun bestemming te bereiken. Er wordt een oplossing 

gezocht voor het vrachtverkeer in de Stationsstraat bestemd voor het bedrijventerrein Gavere – Asper via een eventuele nieuwe ontsluiting naar 

de N60 over het grondgebied van Nazareth. Verder zal ook het gebruik van de openbare kaaimuur langs de Schelde ter hoogte van het 

bedrijventerrein Legen Heirweg gestimuleerd worden, waardoor het aandeel vrachtverkeer over de weg kan afnemen. Hierbij moet wel in 

rekening gebracht worden dat het stimuleren van het gebruiken van de Kaaimuur enkel voor bedrijven binnen Legen Heirweg geldt zolang er 

geen alternatieve ontsluiting gevonden wordt voor het vrachtverkeer op Legen Heirweg. 

Om vrachtverkeer door woonstraten te vermijden, kunnen tonnenmaatbeperkingen (m.u.v. leveringen) ingesteld worden. Dit dient enkel te 

gebeuren indien in bepaalde straten problemen ontstaan met doorgaand vrachtverkeer. In die optiek zou ook onderzocht kunnen worden hoe 

doorgaand vrachtverkeer op de N-wegen door Gavere kan ontmoedigd worden. 

 

 B.6. Parkeerbeleid 6.2.6

 Algemene doelstellingen  6.2.6.1

Op gebied van parkeerbeleid worden volgende doelstellingen vooropgesteld: 

 De juiste auto op de juiste plaats:  

 Het gemeentebestuur wil de bewoners de mogelijkheid geven om in de omgeving van hun woonst de wagen te kunnen parkeren. 

 Parkeren in de nabijheid van handelszaken moet mogelijk zijn, met voorkeur aan een hoge parkeerrotatie (kortparkeren). 

 Er moeten voldoende parkeerplaatsen (zowel voor de fiets als voor de auto) worden voorzien om de overstap naar de trein aan te 

moedigen (multimodaliteit). 

 In verblijfsgebieden dienen geparkeerde vrachtwagens geweerd te worden langs de openbare weg – er is geen grote problematiek doch 

dit blijft wel een aandachtspunt. 
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 Duurzaam beleid:  

 Het parkaanbod dient via een duurzaam parkeerbeleid afgestemd te worden op de verwachtingen van gebruikers ter plaatse. 

 Een efficiënte organisatie en handhaving van het parkeerbeleid is ook een cruciaal onderdeel in het duurzaam parkeerbeleid om 

bijvoorbeeld de problematiek van dubbelgebruik (kort- en langparkeerders) van parkeerplaatsen aan te pakken. 

 Een mogelijkheid om het ongewenst autogebruik te beperken is door vervoersalternatieven beleidsmatig te stimuleren zoals te voet 

gaan, fietsen en het gebruik van het openbaar vervoer. Dit betekent dat bijkomende optimalisaties/uitbreidingen van deze netwerken 

noodzakelijk zijn om de bereikbaarheid van de dorpskernen voor iedereen te garanderen. 

 Een gericht parkeerbeleid en een gericht vergunningenbeleid t.a.v. nieuwe parkeervoorzieningen dient de grotere selectieve 

bereikbaarheid van locaties te ondersteunen. 

 Publieke ruimte is schaars en kostbaar:  

 De gemeente wil werken aan de verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte. Men wil het ongewenst autogebruik verminderen 

met het oog op het verbeteren van de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van Gavere. De focus hierbij ligt op de stationsomgeving en de 

markt.  

 

 Huidige parkeerproblematiek 6.2.6.2

Globaal beschouwd is er geen parkeerprobleem in Gavere. De hoogst gemeten bezettingsgraad bedraagt 64% (op zaterdag namiddag tussen 

14u en 15u). De laagste bezettingsgraad is 32% op zaterdagochtend (5u-6u). Afhankelijk van het tijdstip en de locatie is er een tekort aan 

parkeerplaatsen in de Molenstraat – Kloosterstraat, de Scheldestraat, Onderstraat, Markt of de Broeckstraat. Een verschuiving van 

langparkeerders naar de grote parkings (Markt en/of Sportdreef vóór herinrichting Markt, Sportdreef na herinrichting Markt) kan een oplossing 

bieden voor het parkeertekort in de straten met veel bewoners-parkeren. Enkel op één tijdstip (zaterdagvoormiddag tussen 10u en 11u) is er in 

de Scheldestraat en Broeckstraat een tekort aan parkeerplaatsen door de vele bewoners en kortparkeerders (rekening houdend met de 80% 

comfortgrens). 
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 Gewenst parkeerbeleid 6.2.6.3

In functie van de lange termijnvisie van De Lijn (light-train) zal onderzoek moeten gebeuren naar de benodigde uitbreiding van een parking nabij 

het station van Gavere-Asper om op de toekomstige groei van het station te kunnen inspelen. In kader hiervan werd recent een bijkomende 

parking voor 26 wagens in de Prosper Heysestraat. 

 

Korte termijn: Voor herinrichting Markt 

 Informatiecampagnes en sensibilisering met het oog op het gebruik van de parking Markt en Sportdreef op bepaalde momenten voor 

langparkeren. 

 Bewegwijzering naar de parkings (met capaciteit) en aangename wandelroutes tussen het centrum en de parkings. 

 Indien nodig invoeren van blauwe zones om langparkeerders in overbezette woonstraten te weren en werken met bewonerskaarten. 

 Parking Markt en Sportdreef inzetten als langparkeerzones.  

 

Middellange termijn: Na herinrichting Markt 

 Informatiecampagnes en sensibilisering met het oog op het gebruik van de parking Sportdreef op bepaalde momenten voor langparkeren. 

 Bewegwijzering naar de parkings (met capaciteit) en aangename wandelroutes tussen het centrum en de parkings. 

 Indien nodig invoeren van blauwe zones om langparkeerders in overbezette woonstraten te weren en werken met bewonerskaarten. 

 Bij herinrichting van de Markt wordt vooral ingezet op een kwalitatieve ruimtelijke verblijfsplaats. Indien nodig wordt ook aan de Markt een 

blauwe zone ingevoerd om werknemers daar te weren en de parkeerplaatsen voornamelijk voor bezoekers van de verschillende winkels te 

reserveren. Langparkeerders worden naar de Sportdreef verwezen.  

 De woonstraten dienen maximaal gereserveerd te worden voor de bewoners en voor kortparkeerders. 

 De koppeling en afstemming van parkeerplaatsen op openbaar vervoer, fiets- en voetgangersnetwerken kan verbeterd worden. 

 

Bij elke dorpskernvernieuwing dient onderzocht te worden of laadpalen voor elektrische wagens en fietsen mogelijk is. 
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 B.7. Verkeersveiligheidsmaatregelen 6.2.7

 

De doelstelling is hier om de gevaarlijke locaties aan te pakken en gericht maatregelen te nemen i.f.v. de verkeersveiligheid. Er wordt 

nagestreefd zowel de objectieve verkeersonveiligheid als het subjectieve onveiligheidsgevoel zo veel mogelijk weg te werken.  

Op basis van de ongevallengegevens (zie Figuur 7) is immers vast te stellen dat een aantal locaties (Stationsstraat, ter hoogte van 

spoorwegovergangen…) gevoelig zijn voor ongevallen. Door een aanpassing van infrastructuur (herinrichten van wegen en kruispunten i.f.v. de 

categorisering en het gewenste snelheidsbeleid, afbouwen van rechtstreekse aansluitingen, aanpassen/verbeteren van fietsvoorzieningen…) 

kunnen de meeste van deze ongevallenconcentraties worden weggewerkt. 

Veel verbindingswegen tussen de verschillende kernen beschikken over een smal aanliggend 2-richtingsfietspad. Volgens het vademecum 

fietsvoorzieningen dienen tweerichtingsfietspaden minimaal 2,5 meter en vrijliggend te zijn. Uit de beschikbare ongevallengegevens blijkt niet dat 

deze fietspaden onveilig zouden zijn. Er kan hier dus gesproken worden over een subjectief onveiligheidsgevoel. Op termijn dienen hier 

fietspaden te komen die aan de richtlijnen van het vademecum fietsvoorzieningen voldoen.  

 

Voetgangers 

Uitgangspunten: 

 Voetgangersoversteekplaatsen mogen in principe enkel in 50km-zones worden aangelegd. Als een oversteekplaats omwille van de 

omstandigheden noodzakelijk is, dan moet de zone rond de oversteekplaats een 50-km zone worden. 

 De oversteekplaatsen zullen in principe op de volgende punten worden aangelegd (daarbij uniform gemarkeerd door het verkeersbord F49):  

 Kruising looproute/rijbaan; 

 Uitgang van alle scholen en gebouwen waar veel voetgangers komen (bibliotheek, sporthal…). 

 Voor de minder-validen zullen op de belangrijkste looproutes de nodige voorzieningen worden aangebracht (afgeschuinde opritten, 

gidslijnen, rubbertegels…). Deze voorzieningen worden gepland in functie van de vraag ernaar. 

 De looproutes moeten hindernisvrij gehouden worden. In straten waar de looproutes dikwijls worden gehinderd door obstakels ( bv. Fietsen, 

uitgestalde koopwaren) moeten maatregelen worden genomen om deze hinder te voorkomen.  
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Te nemen maatregelen: 

 Bij de heraanleg van de markt moet het comfort van de voetganger centraal staan. 

 

Fietsers 

Algemene maatregelen: 

 Aanleg van veilige fietspaden langsheen de belangrijkste wegen 

 Het beveiligen van de plaatsen waar de fietsroutes van het fietsnetwerk andere wegen kruisen 

 

Plaatsen waar fietspaden bij voorkeur worden aangelegd en/of verbeterd conform het vademecum fietsvoorzieningen: 

 Wannegatstraat (70km/u); 

 Grenadierslaan (70km/u) (realisatie bezig tijdens de opmaak van dit beleidsplan); 

 Legen Heirweg (en Pontweg op grondgebied Nazareth) indien als route voor vrachtwagens weerhouden; 

 Veldstraat; 

 Molenstraat; 

 Leenstraat; 

 Tempelstraat; 

 N444 Hundelgemsesteenweg, fietspad her aan te leggen. 

 

Schoolomgeving en schoolroutes 

Alle schoolomgevingen werden intussen tot zones 30 heringericht, soms met een minimum van infrastructurele maatregelen. De gemeente wil 

deze schoolomgevingen op termijn echter als variabele zones 30 (ondertussen grotendeels gerealiseerd) inrichten (dynamische borden), 

aangezien de meeste scholen op belangrijke verbindingsassen zijn gelegen (Stationsstraat, Dorpsstraat, Nijverheidsstraat, …). Het afdwingen 
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van een maximumsnelheid van 30 km/uur buiten de schooluren wordt op deze assen dan ook als niet realistisch beschouwd. Een 

snelheidsregime van 50 km/uur is dan aangewezen. 

Alleszins zullen de schoolomgevingen in de toekomst verder uitgebouwd worden tot volwaardige verblijfsgebieden waar de voetganger en de 

fietser op de eerste plaats komt. De effectiviteit van genomen maatregelen dient verder opgevolgd/geëvalueerd te worden. Mogelijke onveilige 

situaties dienen gemeld en aangepakt worden. De belangrijkste schoolroutes werden alleszins in het fietsnetwerk opgenomen. 

 

Alle weggebruikers 

Algemene maatregelen: 

 De leesbaarheid van en zichtbaarheid op de kruispunten zal worden aangepakt. 

 

Punten met weinig zichtbaarheid of ongevalsgevoelig: 

De belangrijkste routes of kruispunten waar verbeteringen wenselijk zijn, zijn:  

 Steenweg x P. Ceuterickstraat; 

 Markt; 

 Leenstraat x Gentweg; 

 Wannegatstraat x Baaigemstraat; 

 Baaigemstraat en Molenstraat in het centrum van Gavere (zie ook ongevallengegevens); 

 Stationsstraat x Klonkeveldstraat; 

 Steenweg x Stationsstraat. 
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Figuur 7 : Ongevallengegevens 2005-2007 
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Voorrangsregeling 

De categorisering van de wegen wordt gebruikt om de voorrangsregeling te bepalen: 

 Hoger gecategoriseerde wegen hebben voorrang op lager gecategoriseerde wegen.  

 Bij de kruising van wegen van gelijke categorie geldt over het algemeen een gelijke behandeling van de 2 wegen: rotondes of lichten bij 

secundaire wegen of lokale wegen I en II, voorrang van rechts bij lokale wegen III. Hier kan uiteraard van afgeweken worden wanneer de 

omstandigheden om een andere logica vragen.  

 

 B.8. Wegenplan 6.2.8

 

Onderstaande wegen dienen heraangelegd of aangepast te worden om afgestemd te zijn op de categorisering, het snelheidsregime, het 

fietsroutenetwerk… 

 Het nieuwe profiel van de Nijverheidsstraat – Kerkstraat wordt doorgetrokken naar de Molenstraat (lokale weg I); 

 De Leenstraat wordt volledig voorzien van fietspaden langs beide zijden (lokale weg I); 

 Gelet op het gewenste ontsluitingsscenario in het centrum zullen enkele wegen heraangelegd moeten worden (Brandweerstraat, 

Broeckstraat). 
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 Werkdomein C – Ondersteunende maatregelen 6.3

 C.1. Vervoersmanagement met bedrijven, scholen, evenementen, …  6.3.1

 

Beheersen autoverkeer 

Schoolverkeer 

 Het parkeren aan de schoolpoorten beperken of zelfs verbieden; 

 Stimuleren van het fietsgebruik en het gebruik van het openbaar  en collectief vervoer. 

Winkelverkeer 

 Promoten van het gebruik van de fiets door in te spelen op campagnes zoals “met belgerinkel naar de winkel”. 

 

Stimuleren alternatieven voor autoverkeer 

Fiets 

 Fietsvergoeding voor het gemeentelijk personeel; 

 Campagnes om de fiets te promoten; 

 Organiseren van fietspooling voor de leerlingen (de provincie kan hiervoor logistieke steun verlenen).  

Openbaar vervoer 

 Afsluiten van een derdebetalerssysteem om de ritten goedkoper te maken kan overwogen worden; 

 Informatie aan de bevolking i.v.m. het nieuw aanbod van De Lijn; 

 Promoten van de bus door regelmatige informatie aan en sensibilisering van de bevolking. 

Carpooling 

 Carpooling zal bevorderd worden door een informatieve campagne opgezet door het gemeente bestuur en gepubliceerd in de gemeentelijke 

informatiekrant. 
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Vrachtvervoer 

 Promoten gebruik kaaimuur en goederentransport over de Schelde voor bedrijven binnen het bedrijventerrein Legen Heirweg. 

 

 C.2. Tarifering  6.3.2

 

 Tussenkomst kostprijs openbaar vervoer voor gemeentepersoneel; 

 Fietsvergoeding gemeentepersoneel. 

 

 C.3. Campagnes en sensibilisering 6.3.3

 

Mogelijke onderwerpen: 

 Ecologisch rijden; 

 Aangepaste snelheid; 

 Hoffelijkheid t.o.v. fietsers en omgekeerd; 

 Infocampagne voor het nieuw circulatiesysteem; 

 Gebruik van fietsroutes (nieuwe en bestaande routes, trage wegen); 

 Elektrische fiets; 

 Gebruik openbaar vervoer (tarifering, haltes, rijtijden…); 

 Langparkeerzones in Gavere centrum bekendmaken; 

 Gedifferentieerd parkeerbeleid communiceren: parkeerplaatsen in woonstraten voor bewoners of kortparkeren, Sportdreef voor 

langparkeren; 

 Vrachtverkeer op de juiste plaats; 

 Gebruik van de openbare kaaimuur aan de Schelde; 
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 Mobiliteitsplan en mobiliteitsprojecten. 

Mogelijke vormen: 

 Informatiecampagnes via gemeenteblad en gemeentelijke website; 

 Praktische verkeerseducatie in het basisonderwijs; 

 Organiseren begeleide fietstochten naar school; 

 Technische controles van (brom)fietsen in de scholen en bedrijven; 

 Inspelen op campagnes BIVV; 

 Affiches op infoborden/reclamepanelen; 

 Feestelijke inhuldiging nieuwe fietswegel; 

 Infobrochures voor specifieke doelgroepen (bedrijven, scholen …); 

 Informatievergaderingen voor specifieke doelgroepen. 

 

 C.4. Bewegwijzeringsplan  6.3.4

 

 Bewegwijzering moet in overleg gebeuren met het gewest; 

 Voor de lokale functies moet minimaal goed worden bewegwijzerd: de parkings, routes doorgaand verkeer, openbare gebouwen en functies; 

 Speciaal voor de fietsers zal een aparte bewegwijzering worden voorzien waarbij de aandacht gaat naar alternatieve routes indien de 

fietsroutes de autowegen niet volgen (vb. Sint-Rochuswegel, Sportdreef…), dit in overleg met de provincie; 

 Speciale aandacht moet gaan naar de juiste inplanting, de grootte en de hoogte van de wegwijzers afgestemd op de doelgroep (wandelaars, 

fietsers, vrachtwagens, automobilisten…); 

 Ook de wegwijzers naar de bedrijven Legen Heirweg verdienen speciale aandacht. In kader van het transformatieproject van Veneco werd 

hiervoor een plan opgesteld; 

 Nieuwe bewegwijzering in het centrum van Gavere aangepast aan het nieuwe circulatieplan. 
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 C.5. Handhaving  6.3.5

 

 Thematische campagnes omtrent verkeersreglement; 

 Markeren van fietsen (liefst te organiseren voor de regio) om diefstal te voorkomen; 

 Verkeerslessen voor -16-jarigen; 

 Verkeerslessen voor senioren; 

 Handhaving parkeerbeleid; 

 Handhaving ingestelde snelheidsregimes op de grote assen en in de woonwijken; 

 Handhaving in zake parkeren op voetpaden. 

 

 C.6. Beleidsondersteuning en gemeentelijke organisatie  6.3.6

 

 Regelmatig overleg tussen de diensten Ruimtelijke Ordening en Openbare Werken (Mobiliteit); 

 Oprichting gemeentelijke overlegstructuur over verkeer en mobiliteit. 

 

 C.7. Overleg met actoren buiten de gemeente  6.3.7

 

 Overleg met buurgemeenten i.v.m. gemeentegrensoverschrijdende problemen en aspecten: wegencategorisering, openbaar vervoer- en 

fietsnetwerken en routes zwaar verkeer; 

 Overleg met De Lijn en NMBS omtrent stationsomgeving en koppeling busvervoer met treinvervoer; 

 Overleg met de provincie omtrent de realisatie van fietsroutes; 

 Overleg met AWV omtrent de her in te richten gewestwegen. 
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 C.8. Overleg met actoren binnen de gemeente  6.3.8

 

 Overleg met de scholen omtrent sensibiliseringsacties, herinrichting schoolomgeving, verkeers- en mobiliteitseducatie … ; 

 Overleg met landbouwers over de routes van en naar de scholen door schoolkinderen via landbouwwege om hen te stimuleren niet of uit te 

rijden of voorzichtig te zijn tijdens begin- en einduren van de scholen; 

 Overleg met de middenstand omtrent het parkeerbeleid en nieuw circulatieplan; 

 Overleg met de inwoners omtrent wegherinrichting, zone 30, nieuw circulatieplan …; 

 Overleg met mindervalidenorganisaties omtrent de toegankelijkheid van gebouwen en de bruikbaarheid van de wegen. 

 

 C.9. Monitoring en evaluatie (o.a. milieu en relatie met de Milieuovereenkomst) 6.3.9

 

 Behouden van een jaarlijkse begeleidingscommissie i.f.v. de voortgang van (de uitvoering van) het mobiliteitsplan. 
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 Stap 8: Uitwerking actieprogramma’s 7

Het actieprogramma A-B-C is een overzichtelijke, verkorte en schematische weergave van het mobiliteitsplan. Het actieprogramma A-B-C is een 

nuttig beleidsinstrument voor het opstellen van het jaarprogramma van de gemeente. Het kan in het midden van de legislatuur of vroeger worden 

aangepast via een voortgangsverslag. 

Het wordt opgebouwd op basis van de 3 werkdomeinen: 

 Werkdomein A: ruimtelijke ontwikkelingen en hun beleidseffecten; 

 Werkdomein B: Netwerken; 

 Werkdomein C: Ondersteunende maatregelen. 

 

Het actieprogramma A-B-C is een tabel die geordend per werkdomein alle acties weergeeft. Per actie wordt het volgende aangegeven: 

 Het nummer van de actie; 

 De inhoud van de actie; 

 De locatie van de actie; 

 De hoofddoelstelling; 

 Het budget; 

 De prioriteit; 

 De initiatiefnemer; 

 De partners; 

 De timing (Korte termijn (KT) = 0-3 jaar, Middellange termijn (MLT) = 4-6 jaar, Lange termijn (LT) = +6-10 jaar). 
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Hierna wordt de actietabel weergegeven. De actietabel wordt niet meer enkel via de klassieke werkdomeinen geschreven, maar bijkomend vanuit 

vier andere invalshoeken opgesteld. Op die manier verkrijgt men vijf programmatabellen die inhoudelijk hetzelfde zijn, maar met een eigen 

functie en doel, namelijk: 

 Het actieprogramma ABC; 

 Een werkprogramma per locatie; 

 Een investeringsprogramma KT, MLT, LT; 

 Een beleidsprogramma vanuit de doelstellingen; 

 Een takenprogramma per initiatiefnemer. 

 

  



  Pagina 87 van 135 BE0111001156 

  

 

be0111001156_rap3i_beleidsplan gavere.docx 

 Actieprogramma ABC 7.1

Nr. Werkdomein Actie Locatie Hoofddoelstelling Timing Prioriteit Initiatiefnemer Partners Budget (€) 

1 
A.1. Ruimtelijke planning - 
gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan 

Herziening Ruimtelijk 
structuurplan 

Gavere 
verkeersleefbaarheid, 
bereikbaarheid 

MLT Hoog Gemeente RWO 
Apart 
budget 

2 

A.2. Strategische 
ruimtelijke projecten met 
grote impact op de 
mobiliteit 

herinrichting Markt Markt en omgeving 
bereikbaarheid, 
verkeersleefbaarheid, 
toegankelijkheid 

MLT Hoog Gemeente RWO 1.000.000 

3   herinrichting dorpskernen Gavere 
bereikbaarheid, 
verkeersleefbaarheid, 
toegankelijkheid 

LT   Gemeente     

4   
Optimalisatie bedrijventerrein 
Asper 

Asper 
Bereikbaarheid, 
verkeersleefbaarheid, 
verkeersveiligheid 

KT Hoog Gemeente   
Apart 
budget 

5 
B.1. Verkeerscirculatie, 
categorisering van wegen 
en verblijfsgebieden 

Onderzoek nieuwe (incl. nagaan 
draaicirkels, intensiteiten…) 
verkeerscirculatie Gavere centrum 

Gavere 
Bereikbaarheid, 
verkeersleefbaarheid 

KT Hoog Gemeente BMV, AWV  

6  
Aanpassing Markt n.a.v. nieuwe 
verkeerscirculatie 

Markt (Gavere) 
Bereikbaarheid, ruimtelijke 
kwaliteit 

MLT Hoog Gemeente    Zie actie 2 

7   herinrichting N60 t.h.v. Gavere Asper 
Verkeersveiligheid, 
bereikbaarheid 

LT Hoog AWV Gemeente   

8   

Aanpassing Onderstraat, 
Kloosterstraat, Scheldestraat, 
Broeckstraat, Brandweerstraat 
n.a.v. nieuwe verkeerscirculatie 

Gavere centrum 
Verkeersleefbaarheid, 
bereikbaarheid 

MLT Hoog Gemeente  
AWV, enkel voor 
gewestwegen 

1.000.000 

9   

Onderzoek naar nieuwe 
ontsluitingsweg (inclusief 
aansluiting op N60) 
bedrijventerrein Gavere-Asper 

Bedrijventerrein 
Gavere - Asper 

Verkeersleefbaarheid, 
verkeersveiligheid, 
bereikbaarheid 

KT Hoog  Gemeente 
AWV, buur-
gemeente 
Nazareth 

  

10  
Realiseren nieuwe ontsluitingsweg 
bedrijventerrein Gavere-Asper 

Asper  LT Hoog    

11   Aanpassingen Stationsstraat Stationsstraat 
Verkeersveiligheid, 
verkeersleefbaarheid 

KT Hoog Gemeente AWV 
(uitgevoerd
) 

12   
Invoeren snelheidsregimes zones 
50 – zones 30 

Gavere 
Verkeersveiligheid, 
verkeersleefbaarheid 

KT Hoog Gemeente  AWV 5.000  

13   
Aanpassen voorrangregeling n.a.v. 
nieuwe verkeerscirculatie 

Gavere centrum Verkeersveiligheid MLT Hoog Gemeente AWV  5.000 

14  

Aanpassen voorrangsregeling en 
herinrichten kruispunt 
Kerselarestraat x 
Vluchtenboerstraat 

Gavere 
Verkeersveiligheid, 
bereikbaarheid 

KT Midden Gemeente  100.000 

15  
Verkeersveiliger maken kruispunt 
Onderstraat x Markt 

Gavere centrum Verkeersveiligheid KT Midden Gemeente   20.000 
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16 
B.2. Verblijfsgebieden en 
voetgangersvoorzieningen 

Herinrichting Verblijfsgebieden/ 
actieplan buurt- en voetwegels 

Gavere 
Verkeersveiligheid, 
verkeersleefbaarheid 

MLT- LT Midden Gemeente     10.000/j 

17  Openstellen trage wegen Gavere Bereikbaarheid KT Midden Gemeente  
Apart 
budget 

18  Inrichten trage wegen Gavere Bereikbaarheid MLT-LT Midden Gemeente  
Apart 
budget 

19   Herinrichting Molenstraat 
Molenstraat 
(Gavere) 

Verkeersveiligheid, 
bereikbaarheid, 
verkeersleefbaarheid 

MLT – LT midden Gemeente  AWV 1.400.000 

20   
verbodsborden voor doorgaand 
vrachtverkeer waar nodig 

Gavere 
Verkeersveiligheid, 
verkeersleefbaarheid 

KT Midden Gemeente    5.000 

21  Herinrichting Biesstraat Gavere 
Verkeersveiligheid, 
bereikbaarheid 

LT Midden Gemeente  700.000 

22  
Herinrichting Kern Asper (incl. 
Parkeeronderzoek) 

Asper 
bereikbaarheid, 
verkeersleefbaarheid, 
toegankelijkheid 

LT Midden Gemeente   

23 B.3. Fietsroutenetwerk 
Verbeteren oversteekbaarheid 
N60 (fietsersbrug/tunnel 
Stationsstraat – N60?) 

N60-Stationsstraat 
Bereikbaarheid, 
verkeersveiligheid 

LT Hoog AWV 
Gemeente, 
provincie 

  

24   

(Her)aanleg fietspaden (BFF): 
 Leenstraat 
 Molenstraat 
 Hundelgemsesteenweg en 

Provinciebaan 
 Legen Heirweg 
 Biesstraat 
 Luxemburgstraat 
 Kapellestraat 
 Veldstraat-Tempelstraat 
 Wannegatstraat 
 Baaigemstraat 
 Lindeboomstraat 

Gavere 
Verkeersveiligheid, 
bereikbaarheid 

LT  Hoog AWV/gemeente 

Gemeente, AWV 
(wat betreft de 
gewestwegen), 
provincie 

 350.000/j 
(± 1km 
fietspad 
langs 
weerszijden
/j) (250.000 
euro door 
gemeente 
voor 
volledige 
legislatuur) 

25   
Verbeteren/realisatie 
fietsenstallingen (Station, 
openbare gebouwen…) 

Gavere Bereikbaarheid KT midden Gemeente    5.000 

26   
Aanbrengen bewegwijzering voor 
fietsroutes 

Gavere Bereikbaarheid KT midden Gemeente Provincie   

27   
Onderhoud fietspaden en trage 
wegen 

Gavere 
Bereikbaarheid, 
toegankelijkheid 

KT-MLT-LT midden Gemeente AWV  10.000/j 

28  

Bekijken alternatieve bovenlokale 
fietsroute voor fietsroute langs de 
spoorlijn tussen Stationsstraat en 
de grens met Nazareth 

Asper Bereikbaarheid KT Hoog Provincie Gemeente  

29  
Ondertunneling N60 voor fietsers 
thv Pontweg-Gaverse Pontweg 

Gavere 
Bereikbaarheid, 
verkeersveiligheid 

LT Midden AWV Gemeente  
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30 
B.4. Openbaar 
vervoersnetwerk 

Uitvoeren visie 2020 De Lijn Gavere Bereikbaarheid LT Midden De Lijn      

31   
Aanpassingen aanbod in Gavere 
om basismobiliteit in Baaigem te 
realiseren 

Gavere Bereikbaarheid MLT Midden De Lijn Gavere   

32   
Aanleg openbaar vervoersknoop 
op Brandweersite 

Brandweerstraat Bereikbaarheid KT Hoog De Lijn Gavere  150.000 

33   
Verbeteren haltefaciliteiten 
(toegankelijkheid, 
fietsenstallingen, schuilhokjes …) 

Gavere Bereikbaarheid KT Hoog Gemeente De Lijn  5.000/j 

34 B.5. Zwaar vervoer 
Plaatsen verbodsborden 
doorgaand vrachtverkeer 

Gavere 
Verkeersveiligheid, 
bereikbaarheid 

MLT Midden Gemeente     2.500 

35   
Instellen tonnenmaatbeperkingen 
in verblijfsgebieden 

Gavere 
Verkeersleefbaarheid, 
Bereikbaarheid  

MLT  Midden Gemeente Buurgemeenten   2.500 

36   
Overleg en aanleg nieuwe 
ontsluitingsweg bedrijventerrein ( 
zie ook 9) 

Gavere 
Verkeersleefbaarheid, 
verkeersveiligheid 

KT hoog Gemeente 
Buurgemeenten , 
AWV, W&Z… 

  

37 B.6. Parkeerbeleid 
Parkeerplan voor centrum 
uitwerken 

Gavere 
Verkeerleefbaarheid, 
bereikbaarheid 

MLT  Midden Gemeente     

38   
Parking Markt en Sportdreef 
bewegwijzeren als parkings voor 
langparkeren 

Gavere 
Verkeersleefbaarheid, 
bereikbaarheid 

KT midden Gemeente    2.000 

39   
Permanente aandacht voor 
verkeersveiligheid rond 
schoolomgevingen (…) 

Gavere verkeersveiligheid KT-MLT-LT Midden Gemeente 
AWV/Vlaams 
Gewest 

  

40 
C.1. Vervoersmanagement 
met bedrijven, scholen, 
evenementen… 

Beperken parkeren aan 
schoolpoorten 

Algemeen 
Bereikbaarheid, ruimtelijke 
kwaliteit 

MLT midden  Gemeente Scholen, politie 
 Nog te 
bepalen 

41   fietspooling Algemeen 
Bereikbaarheid, 
verkeersveiligheid 

MLT midden Gemeente 
Provincie, 
scholen 

 Nog te 
bepalen 

42   Carpooling stimuleren Algemeen Duurzaamheid MLT Midden Gemeente   
 Nog te 
bepalen 

43  
Stimuleren gebruik openbare 
kaaimuur langs de Schelde 

Algemeen 
Verkeersleefbaarheid, 
Bereikbaarheid 

KT Laag Gemeente  W&Z 
Nog te 
bepalen 

44 
C.2. Tarifering openbaar 
vervoer 

Tussenkomst kostprijs voor 
gemeentepersoneel 

Algemeen Duurzaamheid KT-MLT Hoog Gemeente De Lijn 
 Nog te 
bepalen 

45   
Fietsvergoeding 
gemeentepersoneel 

Algemeen Duurzaamheid KT-MLT Hoog Gemeente   
 Nog te 
bepalen 
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46 C.3. Campagnes 

Informatiecampagnes 
(wegencategorisering, openbaar 
vervoer, fietsroutes, subsidies 
elektrische fiets…) via 
gemeenteblad en gemeentelijke 
website 

Algemeen Duurzaamheid KT-MLT-LT Hoog Gemeente 

De lijn, NMBS, 
provincie, 
scholen, 
bedrijven 

 Nog te 
bepalen 

47   
Bereikbaarheidsfiches voor 
belangrijkste attractiepolen 
communiceren 

Algemeen Duurzaamheid KT-MLT-LT Hoog Gemeente 
Bedrijven, 
scholen 

 Nog te 
bepalen 

48   
Praktische verkeerseducatie in het 
basisonderwijs 

Algemeen Duurzaamheid KT-MLT-LT midden Gemeente Scholen 
 Nog te 
bepalen 

49   
organiseren begeleide fietstochten 
naar school 

Algemeen Duurzaamheid KT-MLT-LT midden Gemeente Scholen 
 Nog te 
bepalen 

50   Inspelen op campagnes BIVV e.a. Algemeen Duurzaamheid KT-MLT-LT midden Gemeente Politie 
 Nog te 
bepalen 

51   Affiches op infoborden Algemeen Duurzaamheid KT-MLT-LT midden Gemeente 
 

 Nog te 
bepalen 

52   
Infobrochures voor specifieke 
doelgroepen 

Algemeen Duurzaamheid KT-MLT-LT midden Gemeente    
 Nog te 
bepalen 

53   Informatievergaderingen Algemeen Duurzaamheid KT-MLT-LT Midden Gemeente Scholen 
 Nog te 
bepalen 

54 C.4. Bewegwijzering Bewegwijzering parkings Algemeen bereikbaarheid KT Hoog  Gemeente  
buurgemeenten, 
provincie, 
Vlaams Gewest 

 Nog te 
bepalen 

55   Bewegwijzering fietsroutes Algemeen bereikbaarheid MLT Hoog Gemeente 
buurgemeenten, 
provincie, 
Vlaams Gewest 

 Nog te 
bepalen 

56   
Bewegwijzering routes doorgaand 
verkeer 

Algemeen bereikbaarheid KT Hoog Gemeente 
buurgemeenten, 
provincie, 
Vlaams Gewest 

 Nog te 
bepalen 

57 C.5. Handhaving 
Thematische campagnes omtrent 
verkeersreglement 

Algemeen Verkeersveiligheid KT-MLT-LT Midden Gemeente Politie   

58   Markeren fietsen Algemeen Duurzaamheid KT-MLT-LT Midden Gemeente Politie   

59   Verkeerslessen -16jarigen Algemeen verkeersveiligheid KT-MLT-LT Midden Gemeente Politie   

60   Verkeerslessen senioren Algemeen verkeersveiligheid KT-MLT-LT Midden Gemeente Politie   

61   Handhaving parkeerbeleid Gavere 
Verkeersleefbaarheid, 
bereikbaarheid 

KT-MLT-LT Midden Gemeente 
Private partner/ 
politie 

  

62   
Parkeren op fietspaden + 
voetpaden 

Algemeen verkeersveiligheid KT-MLT-LT Midden Gemeente Politie   

63   fietsverlichting Algemeen verkeersveiligheid KT-MLT-LT Midden Gemeente Politie   

64   
Handhaving ingestelde 
snelheidsregimes 

Gavere Verkeersveiligheid KT-MLT-LT Hoog Gemeente Politie   

65  Handhaving parkeren Gavere Toegankelijkheid KT-MLT-LT Hoog Gemeente  Politie  
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66 
C.6. Beleidsondersteuning 
en gemeentelijke 
organisatie 

Regelmatig overleg diensten 
Ruimtelijke ordening en Openbare 
werken 

Algemeen Duurzaamheid KT-MLT-LT Midden  Gemeente     

67   
Oprichting gemeentelijk 
overlegstructuur voor verkeer en 
mobiliteit 

Algemeen Duurzaamheid KT-MLT-LT Midden  Gemeente     

68 
C.7. Overleg met actoren 
buiten de gemeente 

Overleg met buurgemeenten 
i.v.m. gemeentegrens-
overschrijdende problemen en 
aspecten: wegencategorisering, 
openbaar vervoer- en 
fietsnetwerken en routes zwaar 
verkeer 

Algemeen 
Bereikbaarheid, 
verkeersveiligheid, 
verkeersleefbaarheid 

KT-MLT-LT Hoog Gemeente     

69   
Overleg met De Lijn en de NMBS 
omtrent stationsomgeving en 
afstemming bus-trein 

Algemeen Bereikbaarheid KT-MLT-LT Hoog       

70   
Overleg met provincie omtrent de 
realisatie van de fietsroutes 

Algemeen Bereikbaarheid KT-MLT-LT Hoog       

71   
Overleg met AWV omtrent de her 
in te richten gewestwegen 

Algemeen 
Bereikbaarheid, 
verkeersveiligheid, 
verkeersleefbaarheid 

KT-MLT-LT Hoog       

72 
C.8. Overleg met actoren 
binnen de gemeente 

Overleg met scholen omtrent 
campagnes, herinrichting 
schoolomgeving 

Algemeen 
Bereikbaarheid, 
verkeersveiligheid, 
verkeersleefbaarheid 

KT-MLT-LT Hoog  Gemeente     

73   
Overleg met de middenstand 
omtrent parkeerbeleid 

 Algemeen 
Bereikbaarheid, 
verkeersleefbaarheid 

KT-MLT-LT Hoog       

74   
Overleg met de inwoners omtrent 
wegherinrichting/zone 30/… 

 Algemeen Verkeersveiligheid KT-MLT-LT Hoog       

75   

Overleg met 
mindervalidenorganisaties 
omtrent de toegankelijkheid van 
gebouwen en bruikbaarheid van 
de wegen 

 Algemeen Toegankelijkheid KT-MLT-LT Hoog       

76 
C.9. Monitoring en 
evaluatie 

Behouden van een jaarlijkse 
begeleidingscommissie i.f.v. de 
voortgang van (de uitvoering van) 
het mobiliteitsplan 

Algemeen   KT-MLT-LT Hoog Gemeente     
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 Werkprogramma per locatie 7.2

Algemeen (geldig voor de hele gemeente) 

Nr. Werkdomein Actie Locatie Hoofddoelstelling Timing Prioriteit Initiatiefnemer Partners Budget (€) 

1 
A.1. Ruimtelijke planning - 
gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan 

Herziening Ruimtelijk 
structuurplan 

Gavere 
verkeersleefbaarheid, 
bereikbaarheid 

MLT Hoog Gemeente RWO Apart budget 

3 
A.2. Strategische ruimtelijke 
projecten met grote impact 
op de mobiliteit 

herinrichting dorpskernen Gavere 
bereikbaarheid, 
verkeersleefbaarheid, 
toegankelijkheid 

LT   Gemeente     

12 
B.1. Verkeerscirculatie, 
categorisering van wegen en 
verblijfsgebieden 

Invoeren snelheidsregimes 
zones 50 – zones 30 

Gavere 
Verkeersveiligheid, 
verkeersleefbaarheid 

KT Hoog Gemeente  AWV 5.000  

16 
B.2. Verblijfsgebieden en 
voetgangersvoorzieningen 

Herinrichting 
Verblijfsgebieden/ actieplan 
buurt- en voetwegels 

Gavere 
Verkeersveiligheid, 
verkeersleefbaarheid 

MLT- LT Midden Gemeente     10.000/j 

17 
 

Openstellen trage wegen Gavere Bereikbaarheid KT Midden Gemeente 
 

Apart budget 

18 
 

Inrichten trage wegen Gavere Bereikbaarheid MLT-LT Midden Gemeente 
 

Apart budget 

20   
verbodsborden voor 
doorgaand vrachtverkeer waar 
nodig 

Gavere 
Verkeersveiligheid, 
verkeersleefbaarheid 

KT Midden Gemeente    5.000 

24  B.3. Fietsroutenetwerk 

(Her)aanleg fietspaden (BFF): 
 Leenstraat 
 Molenstraat 
 Hundelgemsesteenweg 

en Provinciebaan 
 Legen Heirweg 
 Biesstraat 
 Luxemburgstraat 
 Kapellestraat 
 Veldstraat-Tempelstraat 
 Wannegatstraat 
 Baaigemstraat 
 Lindeboomstraat 

Gavere 
Verkeersveiligheid, 
bereikbaarheid 

LT  Hoog AWV/gemeente 

Gemeente, AWV 
(wat betreft de 
gewestwegen), 
provincie 

 350.000/j (± 
1km fietspad 
langs 
weerszijden/j) 
(250.000 euro 
door 
gemeente 
voor volledige 
legislatuur) 

25  
Verbeteren/realisatie 
fietsenstallingen (Station, 
openbare gebouwen…) 

Gavere Bereikbaarheid KT midden Gemeente    5.000 

26  
Aanbrengen bewegwijzering 
voor fietsroutes 

Gavere Bereikbaarheid KT midden Gemeente Provincie   

27  
Onderhoud fietspaden en trage 
wegen 

Gavere 
Bereikbaarheid, 
toegankelijkheid 

KT-MLT-LT midden Gemeente AWV*  10.000/j 
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30 
B.4. Openbaar 
vervoersnetwerk 

Uitvoeren visie 2020 De Lijn Gavere Bereikbaarheid LT Midden De Lijn      

33   

Verbeteren haltefaciliteiten 
(toegankelijkheid, 
fietsenstallingen, schuilhokjes 
…) 

Gavere Bereikbaarheid KT Hoog Gemeente De Lijn  5.000/j 

34 B.5. Zwaar vervoer 
Plaatsen verbodsborden 
doorgaand vrachtverkeer 

Gavere 
Verkeersveiligheid, 
bereikbaarheid 

MLT Midden Gemeente     2.500 

35   
Instellen 
tonnenmaatbeperkingen in 
verblijfsgebieden 

Gavere 
Verkeersleefbaarheid, 
Bereikbaarheid  

MLT  Midden Gemeente Buurgemeenten   2.500 

39 B.6. Parkeerbeleid 
Permanente aandacht voor 
verkeersveiligheid rond 
schoolomgevingen (…) 

Gavere verkeersveiligheid KT-MLT-LT Midden Gemeente 
AWV/Vlaams 
Gewest 

  

40 
C.1. Vervoersmanagement 
met bedrijven, scholen, 
evenementen… 

Beperken parkeren aan 
schoolpoorten 

Algemeen 
Bereikbaarheid, ruimtelijke 
kwaliteit 

MLT midden  Gemeente Scholen, politie 
 Nog te 
bepalen 

41   fietspooling Algemeen 
Bereikbaarheid, 
verkeersveiligheid 

MLT midden Gemeente 
Provincie, 
scholen 

 Nog te 
bepalen 

42   Carpooling stimuleren Algemeen Duurzaamheid MLT Midden Gemeente   
 Nog te 
bepalen 

43 
 

Stimuleren gebruik openbare 
kaaimuur langs de Schelde 

Algemeen 
Verkeersleefbaarheid, 
Bereikbaarheid 

KT Laag Gemeente  WenZ 
Nog te 
bepalen 

44 
C.2. Tarifering openbaar 
vervoer 

Tussenkomst kostprijs voor 
gemeentepersoneel 

Algemeen Duurzaamheid KT-MLT Hoog Gemeente De Lijn 
 Nog te 
bepalen 

45   
Fietsvergoeding 
gemeentepersoneel 

Algemeen Duurzaamheid KT-MLT Hoog Gemeente   
 Nog te 
bepalen 

46 C.3. Campagnes 

Informatiecampagnes 
(wegencategorisering, 
openbaar vervoer, fietsroutes, 
subsidies elektrische fiets…) via 
gemeenteblad en 
gemeentelijke website 

Algemeen Duurzaamheid KT-MLT-LT Hoog Gemeente 

De lijn, NMBS, 
provincie, 
scholen, 
bedrijven 

 Nog te 
bepalen 

47   
Bereikbaarheidsfiches voor 
belangrijkste attractiepolen 
communiceren 

Algemeen Duurzaamheid KT-MLT-LT Hoog Gemeente 
Bedrijven, 
scholen 

 Nog te 
bepalen 

48   
Praktische verkeerseducatie in 
het basisonderwijs 

Algemeen Duurzaamheid KT-MLT-LT midden Gemeente Scholen 
 Nog te 
bepalen 

49   
organiseren begeleide 
fietstochten naar school 

Algemeen Duurzaamheid KT-MLT-LT midden Gemeente Scholen 
 Nog te 
bepalen 

50   
Inspelen op campagnes BIVV 
e.a. 

Algemeen Duurzaamheid KT-MLT-LT midden Gemeente Politie 
 Nog te 
bepalen 

51   Affiches op infoborden Algemeen Duurzaamheid KT-MLT-LT midden Gemeente 
 

 Nog te 
bepalen 

52   
Infobrochures voor specifieke 
doelgroepen 

Algemeen Duurzaamheid KT-MLT-LT midden Gemeente    
 Nog te 
bepalen 
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53   Informatievergaderingen Algemeen Duurzaamheid KT-MLT-LT Midden Gemeente Scholen 
 Nog te 
bepalen 

54 C.4. Bewegwijzering Bewegwijzering parkings Algemeen bereikbaarheid KT Hoog  Gemeente  
buurgemeenten, 
provincie, 
Vlaams Gewest 

 Nog te 
bepalen 

55   Bewegwijzering fietsroutes Algemeen bereikbaarheid MLT Hoog Gemeente 
buurgemeenten, 
provincie, 
Vlaams Gewest 

 Nog te 
bepalen 

56   
Bewegwijzering routes 
doorgaand verkeer 

Algemeen bereikbaarheid KT Hoog Gemeente 
buurgemeenten, 
provincie, 
Vlaams Gewest 

 Nog te 
bepalen 

57 C.5. Handhaving 
Thematische campagnes 
omtrent verkeersreglement 

Algemeen Verkeersveiligheid KT-MLT-LT Midden Gemeente Politie   

58   Markeren fietsen Algemeen Duurzaamheid KT-MLT-LT Midden Gemeente Politie   

59   Verkeerslessen -16jarigen Algemeen verkeersveiligheid KT-MLT-LT Midden Gemeente Politie   

60   Verkeerslessen senioren Algemeen verkeersveiligheid KT-MLT-LT Midden Gemeente Politie   

61 
 

Handhaving parkeerbeleid Gavere 
Verkeersleefbaarheid, 
bereikbaarheid 

KT-MLT-LT Midden Gemeente 
Private partner/ 
politie 

  

62   
Parkeren op fietspaden + 
voetpaden 

Algemeen verkeersveiligheid KT-MLT-LT Midden Gemeente Politie   

63   fietsverlichting Algemeen verkeersveiligheid KT-MLT-LT Midden Gemeente Politie   

64   
Handhaving ingestelde 
snelheidsregimes 

Gavere Verkeersveiligheid KT-MLT-LT Hoog Gemeente Politie   

65 
 

Handhaving parkeren Gavere Toegankelijkheid KT-MLT-LT Hoog Gemeente  Politie 
 

66 
C.6. Beleidsondersteuning en 
gemeentelijke organisatie 

Regelmatig overleg diensten 
Ruimtelijke ordening en 
Openbare werken 

Algemeen Duurzaamheid KT-MLT-LT Midden  Gemeente     

67   
Oprichting gemeentelijk 
overlegstructuur voor verkeer 
en mobiliteit 

Algemeen Duurzaamheid KT-MLT-LT Midden  Gemeente     

68 
C.7. Overleg met actoren 
buiten de gemeente 

Overleg met buurgemeenten 
i.v.m. gemeentegrens-
overschrijdende problemen en 
aspecten: wegencategorisering, 
openbaar vervoer- en 
fietsnetwerken en routes zwaar 
verkeer 

Algemeen 
Bereikbaarheid, 
verkeersveiligheid, 
verkeersleefbaarheid 

KT-MLT-LT Hoog Gemeente     

69   

Overleg met De Lijn en de 
NMBS omtrent 
stationsomgeving en 
afstemming bus-trein 

Algemeen Bereikbaarheid KT-MLT-LT Hoog       

70   
Overleg met provincie omtrent 
de realisatie van de fietsroutes 

Algemeen Bereikbaarheid KT-MLT-LT Hoog       

71   Overleg met AWV omtrent de Algemeen Bereikbaarheid, KT-MLT-LT Hoog       
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her in te richten gewestwegen verkeersveiligheid, 
verkeersleefbaarheid 

72 
C.8. Overleg met actoren 
binnen de gemeente 

Overleg met scholen omtrent 
campagnes, herinrichting 
schoolomgeving 

Algemeen 
Bereikbaarheid, 
verkeersveiligheid, 
verkeersleefbaarheid 

KT-MLT-LT Hoog  Gemeente     

73   
Overleg met de middenstand 
omtrent parkeerbeleid 

 Algemeen 
Bereikbaarheid, 
verkeersleefbaarheid 

KT-MLT-LT Hoog       

74   
Overleg met de inwoners 
omtrent wegherinrichting/zone 
30/… 

 Algemeen Verkeersveiligheid KT-MLT-LT Hoog       

75   

Overleg met 
mindervalidenorganisaties 
omtrent de toegankelijkheid 
van gebouwen en 
bruikbaarheid van de wegen 

 Algemeen Toegankelijkheid KT-MLT-LT Hoog       

76 C.9. Monitoring en evaluatie 

Behouden van een jaarlijkse 
begeleidingscommissie i.f.v. de 
voortgang van (de uitvoering 
van) het mobiliteitsplan 

Algemeen   KT-MLT-LT Hoog Gemeente     

 

Gavere 

Nr. Werkdomein Actie Locatie Hoofddoelstelling Timing Prioriteit Initiatiefnemer Partners Budget (€) 

2 
A.2. Strategische ruimtelijke 
projecten met grote impact 
op de mobiliteit 

herinrichting Markt Gavere centrum 
bereikbaarheid, 
verkeersleefbaarheid, 
toegankelijkheid 

MLT Hoog Gemeente RWO 1.000.000 

5 
B.1. Verkeerscirculatie, 
categorisering van wegen en 
verblijfsgebieden 

Onderzoek nieuwe (incl. 
nagaan draaicirkels, 
intensiteiten…) 
verkeerscirculatie Gavere 
centrum 

Gavere centrum 
Bereikbaarheid, 
verkeersleefbaarheid 

KT Hoog Gemeente BMV, AWV 
 

6 
 

Aanpassing Markt n.a.v. 
nieuwe verkeerscirculatie 

Gavere centrum 
Bereikbaarheid, ruimtelijke 
kwaliteit 

MLT Hoog Gemeente    Zie actie 2 

7 
 

herinrichting N60 t.h.v. Gavere Gavere 
Verkeersveiligheid, 
bereikbaarheid 

LT Hoog AWV Gemeente   

8   

Aanpassing Onderstraat, 
Kloosterstraat, Scheldestraat, 
Broeckstraat, Brandweerstraat 
n.a.v. nieuwe 
verkeerscirculatie 

Gavere centrum 
Verkeersleefbaarheid, 
bereikbaarheid 

MLT Hoog Gemeente  
AWV, enkel 
voor 
gewestwegen 

1.000.000 

13   
Aanpassen voorrangregeling 
n.a.v. nieuwe 
verkeerscirculatie 

Gavere centrum Verkeersveiligheid MLT Hoog Gemeente AWV  5.000 

14 
 

Aanpassen voorrangsregeling Gavere Verkeersveiligheid, KT Midden Gemeente 
 

100.000 
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en herinrichten kruispunt 
Kerselarestraat x 
Vluchtenboerstraat 

bereikbaarheid 

15 
 

Verkeersveiliger maken 
kruispunt Onderstraat x Markt 

Gavere centrum Verkeersveiligheid KT Midden Gemeente  
 

20.000 

19 
 B.2. Verblijfsgebieden en 
voetgangersvoorzieningen 

Herinrichting Molenstraat Gavere centrum 
Verkeersveiligheid, 
bereikbaarheid, 
verkeersleefbaarheid 

MLT – LT midden Gemeente  AWV 1.400.000 

23 B.3. Fietsroutenetwerk 
Verbeteren oversteekbaarheid 
N60 (fietsersbrug/tunnel 
Stationsstraat – N60?) 

N60-Stationsstraat 
Bereikbaarheid, 
verkeersveiligheid 

LT Hoog AWV 
Gemeente, 
provincie 

  

29 
 

Ondertunneling N60 voor 
fietsers thv Pontweg-Gaverse 
Pontweg 

Gavere 
Bereikbaarheid, 
verkeersveiligheid 

LT Midden AWV Gemeente 
 

32 
B.4. Openbaar 
vervoersnetwerk 

Aanleg openbaar 
vervoersknoop op 
Brandweersite 

Brandweerstraat Bereikbaarheid KT Hoog De Lijn Gavere  150.000 

37 B.6. Parkeerbeleid 
Parkeerplan voor centrum 
uitwerken 

Gavere 
Verkeerleefbaarheid, 
bereikbaarheid 

MLT  Midden Gemeente     

38   
Parking Markt en Sportdreef 
bewegwijzeren als parkings 
voor langparkeren 

Gavere 
Verkeersleefbaarheid, 
bereikbaarheid 

KT midden Gemeente    2.000 

 

Asper 

Nr. Werkdomein Actie Locatie Hoofddoelstelling Timing Prioriteit Initiatiefnemer Partners Budget (€) 

4 
A.2. Strategische ruimtelijke 
projecten met grote impact 
op de mobiliteit 

Optimalisatie bedrijventerrein 
Asper 

Asper 
Bereikbaarheid, 
verkeersleefbaarheid, 
verkeersveiligheid 

KT Hoog Gemeente   Apart budget 

9 
B.1. Verkeerscirculatie, 
categorisering van wegen en 
verblijfsgebieden 

Onderzoek naar nieuwe 
ontsluitingsweg (inclusief 
aansluiting op N60) 
bedrijventerrein Gavere-Asper 

Bedrijventerrein 
Gavere - Asper 

Verkeersleefbaarheid, 
verkeersveiligheid, 
bereikbaarheid 

KT Hoog  Gemeente 
AWV, buur-
gemeente 
Nazareth 

  

10 
 

Realiseren nieuwe 
ontsluitingsweg 
bedrijventerrein Gavere-Asper 

Asper 
 

LT Hoog 
   

11   Aanpassingen Stationsstraat Stationsstraat 
Verkeersveiligheid, 
verkeersleefbaarheid 

KT Hoog Gemeente AWV (uitgevoerd) 

21 
B.2. Verblijfsgebieden en 
voetgangersvoorzieningen 

Herinrichting Biesstraat Asper 
Verkeersveiligheid, 
bereikbaarheid 

LT Midden Gemeente 
 

700.000 

22 
 

Herinrichting Kern Asper (incl. 
Parkeeronderzoek) 

Asper 
bereikbaarheid, 
verkeersleefbaarheid, 
toegankelijkheid 

LT Midden Gemeente 
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28 B.3. Fietsroutenetwerk 

Bekijken alternatieve 
bovenlokale fietsroute voor 
fietsroute langs de spoorlijn 
tussen Stationsstraat en de 
grens met Nazareth 

Asper Bereikbaarheid KT Hoog Provincie Gemeente 
 

36 B.5. Zwaar vervoer 
Overleg en aanleg nieuwe 
ontsluitingsweg 
bedrijventerrein ( zie ook 9) 

Gavere (Asper) 
Verkeersleefbaarheid, 
verkeersveiligheid 

KT hoog Gemeente 
Buurgemeenten , 
AWV, W&Z… 

  

 

Baaigem 

Nr. Werkdomein Actie Locatie Hoofddoelstelling Timing Prioriteit Initiatiefnemer Partners Budget (€) 

31 
B.4. Openbaar 
vervoersnetwerk 

Aanpassingen aanbod in 
Gavere om basismobiliteit in 
Baaigem te realiseren 

Gavere – Baaigem Bereikbaarheid MLT Midden De Lijn Gavere   
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 Investeringsprogramma KT, MLT, LT 7.3

Korte termijn maatregelen 

Nr. Werkdomein Actie Locatie Hoofddoelstelling Timing Prioriteit Initiatiefnemer Partners Budget (€) 

4 
A.2. Strategische ruimtelijke 
projecten met grote impact 
op de mobiliteit 

Optimalisatie bedrijventerrein 
Asper 

Asper 
Bereikbaarheid, 
verkeersleefbaarheid, 
verkeersveiligheid 

KT Hoog Gemeente   
Apart 
budget 

5 
B.1. Verkeerscirculatie, 
categorisering van wegen 
en verblijfsgebieden 

Onderzoek nieuwe (incl. nagaan 
draaicirkels, intensiteiten…) 
verkeerscirculatie Gavere centrum 

Gavere 
Bereikbaarheid, 
verkeersleefbaarheid 

KT Hoog Gemeente BMV, AWV 
 

9  

Onderzoek naar nieuwe 
ontsluitingsweg (inclusief 
aansluiting op N60) 
bedrijventerrein Gavere-Asper 

Bedrijventerrein 
Gavere - Asper 

Verkeersleefbaarheid, 
verkeersveiligheid, 
bereikbaarheid 

KT Hoog  Gemeente 
AWV, buur-
gemeente 
Nazareth 

  

11  Aanpassingen Stationsstraat Stationsstraat 
Verkeersveiligheid, 
verkeersleefbaarheid 

KT Hoog Gemeente AWV (uitgevoerd) 

12  
Invoeren snelheidsregimes zones 
50 – zones 30 

Gavere 
Verkeersveiligheid, 
verkeersleefbaarheid 

KT Hoog Gemeente  AWV 5.000  

14  

Aanpassen voorrangsregeling en 
herinrichten kruispunt 
Kerselarestraat x 
Vluchtenboerstraat 

Gavere 
Verkeersveiligheid, 
bereikbaarheid 

KT Midden Gemeente 
 

100.000 

15  
Verkeersveiliger maken kruispunt 
Onderstraat x Markt 

Gavere centrum Verkeersveiligheid KT Midden Gemeente  
 

20.000 

17 
B.2. Verblijfsgebieden en 
voetgangersvoorzieningen 

Openstellen trage wegen Gavere Bereikbaarheid KT Midden Gemeente 
 

Apart 
budget 

20  
verbodsborden voor doorgaand 
vrachtverkeer waar nodig 

Gavere 
Verkeersveiligheid, 
verkeersleefbaarheid 

KT Midden Gemeente    5.000 

25  B.3. Fietsroutenetwerk 
Verbeteren/realisatie 
fietsenstallingen (Station, 
openbare gebouwen…) 

Gavere Bereikbaarheid KT midden Gemeente    5.000 

26  
Aanbrengen bewegwijzering voor 
fietsroutes 

Gavere Bereikbaarheid KT midden Gemeente Provincie   

28  

Bekijken alternatieve bovenlokale 
fietsroute voor fietsroute langs de 
spoorlijn tussen Stationsstraat en 
de grens met Nazareth 

Asper Bereikbaarheid KT Hoog Provincie Gemeente 
 

31 
B.4. Openbaar 
vervoersnetwerk 

Aanpassingen aanbod in Gavere 
om basismobiliteit in Baaigem te 
realiseren 

Gavere Bereikbaarheid MLT Midden De Lijn Gavere   

32  
Aanleg openbaar vervoersknoop 
op Brandweersite 

Brandweerstraat Bereikbaarheid KT Hoog De Lijn Gavere  150.000 
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33  
Verbeteren haltefaciliteiten 
(toegankelijkheid, 
fietsenstallingen, schuilhokjes …) 

Gavere Bereikbaarheid KT Hoog Gemeente De Lijn  5.000/j 

36 B.5. Zwaar vervoer 
Overleg en aanleg nieuwe 
ontsluitingsweg bedrijventerrein ( 
zie ook 9) 

Gavere 
Verkeersleefbaarheid, 
verkeersveiligheid 

KT hoog Gemeente 
Buurgemeenten , 
AWV, W&Z… 

  

38 B.6. Parkeerbeleid 
Parking Markt en Sportdreef 
bewegwijzeren als parkings voor 
langparkeren 

Gavere 
Verkeersleefbaarheid, 
bereikbaarheid 

KT midden Gemeente    2.000 

43 
C.1. Vervoersmanagement 
met bedrijven, scholen, 
evenementen… 

Stimuleren gebruik openbare 
kaaimuur langs de Schelde 

Algemeen 
Verkeersleefbaarheid, 
Bereikbaarheid 

KT Laag Gemeente  WenZ 
Nog te 
bepalen 

54 C.4. Bewegwijzering Bewegwijzering parkings Algemeen bereikbaarheid KT Hoog  Gemeente  
buurgemeenten, 
provincie, 
Vlaams Gewest 

 Nog te 
bepalen 

56  
Bewegwijzering routes doorgaand 
verkeer 

Algemeen bereikbaarheid KT Hoog Gemeente 
buurgemeenten, 
provincie, 
Vlaams Gewest 

 Nog te 
bepalen 

 

Middellange termijn maatregelen 

Nr. Werkdomein Actie Locatie Hoofddoelstelling Timing Prioriteit Initiatiefnemer Partners Budget (€) 

1 
A.1. Ruimtelijke planning - 
gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan 

Herziening Ruimtelijk 
structuurplan 

Gavere 
verkeersleefbaarheid, 
bereikbaarheid 

MLT Hoog Gemeente RWO 
Apart 
budget 

2 

A.2. Strategische 
ruimtelijke projecten met 
grote impact op de 
mobiliteit 

herinrichting Markt Markt en omgeving 
bereikbaarheid, 
verkeersleefbaarheid, 
toegankelijkheid 

MLT Hoog Gemeente RWO 1.000.000 

6 
B.1. Verkeerscirculatie, 
categorisering van wegen 
en verblijfsgebieden 

Aanpassing Markt n.a.v. nieuwe 
verkeerscirculatie 

Markt (Gavere) 
Bereikbaarheid, ruimtelijke 
kwaliteit 

MLT Hoog Gemeente    Zie actie 2 

8  

Aanpassing Onderstraat, 
Kloosterstraat, Scheldestraat, 
Broeckstraat, Brandweerstraat 
n.a.v. nieuwe verkeerscirculatie 

Gavere centrum 
Verkeersleefbaarheid, 
bereikbaarheid 

MLT Hoog Gemeente  
AWV, enkel voor 
gewestwegen 

1.000.000 

13  
Aanpassen voorrangregeling n.a.v. 
nieuwe verkeerscirculatie 

Gavere centrum Verkeersveiligheid MLT Hoog Gemeente AWV  5.000 

16 
B.2. Verblijfsgebieden en 
voetgangersvoorzieningen 

Herinrichting Verblijfsgebieden/ 
actieplan buurt- en voetwegels 

Gavere 
Verkeersveiligheid, 
verkeersleefbaarheid 

MLT- LT Midden Gemeente     10.000/j 

18  Inrichten trage wegen Gavere Bereikbaarheid MLT-LT Midden Gemeente 
 

Apart 
budget 
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19  Herinrichting Molenstraat 
Molenstraat 
(Gavere) 

Verkeersveiligheid, 
bereikbaarheid, 
verkeersleefbaarheid 

MLT – LT midden Gemeente  AWV 1.400.000 

34 B.5. Zwaar vervoer 
Plaatsen verbodsborden 
doorgaand vrachtverkeer 

Gavere 
Verkeersveiligheid, 
bereikbaarheid 

MLT Midden Gemeente     2.500 

35  
Instellen tonnenmaatbeperkingen 
in verblijfsgebieden 

Gavere 
Verkeersleefbaarheid, 
Bereikbaarheid  

MLT  Midden Gemeente Buurgemeenten   2.500 

37 B.6. Parkeerbeleid 
Parkeerplan voor centrum 
uitwerken 

Gavere 
Verkeerleefbaarheid, 
bereikbaarheid 

MLT  Midden Gemeente     

40 
C.1. Vervoersmanagement 
met bedrijven, scholen, 
evenementen… 

Beperken parkeren aan 
schoolpoorten 

Algemeen 
Bereikbaarheid, ruimtelijke 
kwaliteit 

MLT midden  Gemeente Scholen, politie 
 Nog te 
bepalen 

41  fietspooling Algemeen 
Bereikbaarheid, 
verkeersveiligheid 

MLT midden Gemeente 
Provincie, 
scholen 

 Nog te 
bepalen 

42  Carpooling stimuleren Algemeen Duurzaamheid MLT Midden Gemeente   
 Nog te 
bepalen 

55  C.4. Bewegwijzering Bewegwijzering fietsroutes Algemeen bereikbaarheid MLT Hoog Gemeente 
buurgemeenten, 
provincie, 
Vlaams Gewest 

 Nog te 
bepalen 

 

Lange termijn maatregelen 

Nr. Werkdomein Actie Locatie Hoofddoelstelling Timing Prioriteit Initiatiefnemer Partners Budget (€) 

3 

A.2. Strategische 
ruimtelijke projecten met 
grote impact op de 
mobiliteit 

herinrichting dorpskernen Gavere 
bereikbaarheid, 
verkeersleefbaarheid, 
toegankelijkheid 

LT   Gemeente     

7 
B.1. Verkeerscirculatie, 
categorisering van wegen 
en verblijfsgebieden 

herinrichting N60 t.h.v. Gavere Asper 
Verkeersveiligheid, 
bereikbaarheid 

LT Hoog AWV Gemeente   

10  
Realiseren nieuwe ontsluitingsweg 
bedrijventerrein Gavere-Asper 

Asper 
 

LT Hoog 
   

21 
B.2. Verblijfsgebieden en 
voetgangersvoorzieningen 

Herinrichting Biesstraat Gavere 
Verkeersveiligheid, 
bereikbaarheid 

LT Midden Gemeente 
 

700.000 

22  
Herinrichting Kern Asper (incl. 
Parkeeronderzoek) 

Asper 
bereikbaarheid, 
verkeersleefbaarheid, 
toegankelijkheid 

LT Midden Gemeente 
  

23 B.3. Fietsroutenetwerk 
Verbeteren oversteekbaarheid 
N60 (fietsersbrug/tunnel 
Stationsstraat – N60?) 

N60-Stationsstraat 
Bereikbaarheid, 
verkeersveiligheid 

LT Hoog AWV 
Gemeente, 
provincie 
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24  

(Her)aanleg fietspaden (BFF): 
 Leenstraat 
 Molenstraat 
 Hundelgemsesteenweg en 

Provinciebaan 
 Legen Heirweg 
 Biesstraat 
 Luxemburgstraat 
 Kapellestraat 
 Veldstraat-Tempelstraat 
 Wannegatstraat 
 Baaigemstraat 
 Lindeboomstraat 

Gavere 
Verkeersveiligheid, 
bereikbaarheid 

LT  Hoog AWV/gemeente 

Gemeente, AWV 
(wat betreft de 
gewestwegen), 
provincie 

 350.000/j 
 (± 1km 
fietspad 
langs 
weerszijde) 
(250.000 
euro door 
gemeente 
voor 
volledige 
legislatuur) 

29  
Ondertunneling N60 voor fietsers 
thv Pontweg-Gaverse Pontweg 

Gavere 
Bereikbaarheid, 
verkeersveiligheid 

LT Midden AWV Gemeente 
 

30 
B.4. Openbaar 
vervoersnetwerk 

Uitvoeren visie 2020 De Lijn Gavere Bereikbaarheid LT Midden De Lijn      

 

Doorlopende maatregelen 

Nr. Werkdomein Actie Locatie Hoofddoelstelling Timing Prioriteit Initiatiefnemer Partners Budget (€) 

27 B.3. Fietsroutenetwerk 
Onderhoud fietspaden en trage 
wegen 

Gavere 
Bereikbaarheid, 
toegankelijkheid 

KT-MLT-LT midden Gemeente AWV*  10.000/j 

39 B.6. Parkeerbeleid 
Permanente aandacht voor 
verkeersveiligheid rond 
schoolomgevingen (…) 

Gavere verkeersveiligheid KT-MLT-LT Midden Gemeente 
AWV/Vlaams 
Gewest 

  

44 
C.2. Tarifering openbaar 
vervoer 

Tussenkomst kostprijs voor 
gemeentepersoneel 

Algemeen Duurzaamheid KT-MLT Hoog Gemeente De Lijn 
 Nog te 
bepalen 

45  
Fietsvergoeding 
gemeentepersoneel 

Algemeen Duurzaamheid KT-MLT Hoog Gemeente   
 Nog te 
bepalen 

46 C.3. Campagnes 

Informatiecampagnes 
(wegencategorisering, openbaar 
vervoer, fietsroutes, subsidies 
elektrische fiets…) via 
gemeenteblad en gemeentelijke 
website 

Algemeen Duurzaamheid KT-MLT-LT Hoog Gemeente 

De lijn, NMBS, 
provincie, 
scholen, 
bedrijven 

 Nog te 
bepalen 

47  
Bereikbaarheidsfiches voor 
belangrijkste attractiepolen 
communiceren 

Algemeen Duurzaamheid KT-MLT-LT Hoog Gemeente 
Bedrijven, 
scholen 

 Nog te 
bepalen 

48  
Praktische verkeerseducatie in het 
basisonderwijs 

Algemeen Duurzaamheid KT-MLT-LT midden Gemeente Scholen 
 Nog te 
bepalen 

49  
organiseren begeleide fietstochten 
naar school 

Algemeen Duurzaamheid KT-MLT-LT midden Gemeente Scholen 
 Nog te 
bepalen 

50  Inspelen op campagnes BIVV e.a. Algemeen Duurzaamheid KT-MLT-LT midden Gemeente Politie  Nog te 
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bepalen 

51  Affiches op infoborden Algemeen Duurzaamheid KT-MLT-LT midden Gemeente 
 

 Nog te 
bepalen 

52  
Infobrochures voor specifieke 
doelgroepen 

Algemeen Duurzaamheid KT-MLT-LT midden Gemeente    
 Nog te 
bepalen 

53  Informatievergaderingen Algemeen Duurzaamheid KT-MLT-LT Midden Gemeente Scholen 
 Nog te 
bepalen 

57 C.5. Handhaving 
Thematische campagnes omtrent 
verkeersreglement 

Algemeen Verkeersveiligheid KT-MLT-LT Midden Gemeente Politie   

58  Markeren fietsen Algemeen Duurzaamheid KT-MLT-LT Midden Gemeente Politie   

59  Verkeerslessen -16jarigen Algemeen verkeersveiligheid KT-MLT-LT Midden Gemeente Politie   

60  Verkeerslessen senioren Algemeen verkeersveiligheid KT-MLT-LT Midden Gemeente Politie   

61  Handhaving parkeerbeleid Gavere 
Verkeersleefbaarheid, 
bereikbaarheid 

KT-MLT-LT Midden Gemeente 
Private partner/ 
politie 

  

62  
Parkeren op fietspaden + 
voetpaden 

Algemeen verkeersveiligheid KT-MLT-LT Midden Gemeente Politie   

63  fietsverlichting Algemeen verkeersveiligheid KT-MLT-LT Midden Gemeente Politie   

64  
Handhaving ingestelde 
snelheidsregimes 

Gavere Verkeersveiligheid KT-MLT-LT Hoog Gemeente Politie   

65  Handhaving parkeren Gavere Toegankelijkheid KT-MLT-LT Hoog Gemeente  Politie 
 

66 
C.6. Beleidsondersteuning 
en gemeentelijke 
organisatie 

Regelmatig overleg diensten 
Ruimtelijke ordening en Openbare 
werken 

Algemeen Duurzaamheid KT-MLT-LT Midden  Gemeente     

67  
Oprichting gemeentelijk 
overlegstructuur voor verkeer en 
mobiliteit 

Algemeen Duurzaamheid KT-MLT-LT Midden  Gemeente     

68 
C.7. Overleg met actoren 
buiten de gemeente 

Overleg met buurgemeenten 
i.v.m. gemeentegrens-
overschrijdende problemen en 
aspecten: wegencategorisering, 
openbaar vervoer- en 
fietsnetwerken en routes zwaar 
verkeer 

Algemeen 
Bereikbaarheid, 
verkeersveiligheid, 
verkeersleefbaarheid 

KT-MLT-LT Hoog Gemeente     

69  
Overleg met De Lijn en de NMBS 
omtrent stationsomgeving en 
afstemming bus-trein 

Algemeen Bereikbaarheid KT-MLT-LT Hoog       

70  
Overleg met provincie omtrent de 
realisatie van de fietsroutes 

Algemeen Bereikbaarheid KT-MLT-LT Hoog       

71  
Overleg met AWV omtrent de her 
in te richten gewestwegen 

Algemeen 
Bereikbaarheid, 
verkeersveiligheid, 
verkeersleefbaarheid 

KT-MLT-LT Hoog       

72 
C.8. Overleg met actoren 
binnen de gemeente 

Overleg met scholen omtrent 
campagnes, herinrichting 
schoolomgeving 

Algemeen 
Bereikbaarheid, 
verkeersveiligheid, 
verkeersleefbaarheid 

KT-MLT-LT Hoog  Gemeente     
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73  
Overleg met de middenstand 
omtrent parkeerbeleid 

 Algemeen 
Bereikbaarheid, 
verkeersleefbaarheid 

KT-MLT-LT Hoog       

74  
Overleg met de inwoners omtrent 
wegherinrichting/zone 30/… 

 Algemeen Verkeersveiligheid KT-MLT-LT Hoog       

75  

Overleg met 
mindervalidenorganisaties 
omtrent de toegankelijkheid van 
gebouwen en bruikbaarheid van 
de wegen 

 Algemeen Toegankelijkheid KT-MLT-LT Hoog       

76 
C.9. Monitoring en 
evaluatie 

Behouden van een jaarlijkse 
begeleidingscommissie i.f.v. de 
voortgang van (de uitvoering van) 
het mobiliteitsplan 

Algemeen   KT-MLT-LT Hoog Gemeente     
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 Beleidsprogramma vanuit de doelstellingen 7.4

Bereikbaarheid 

Nr. Werkdomein Actie Locatie Hoofddoelstelling Timing Prioriteit Initiatiefnemer Partners Budget (€) 

17 
B.2. Verblijfsgebieden en 
voetgangersvoorzieningen 

Openstellen trage wegen Gavere Bereikbaarheid KT Midden Gemeente 
 

Apart 
budget 

18  Inrichten trage wegen Gavere Bereikbaarheid MLT-LT Midden Gemeente 
 

Apart 
budget 

25  B.3. Fietsroutenetwerk 
Verbeteren/realisatie 
fietsenstallingen (Station, 
openbare gebouwen…) 

Gavere Bereikbaarheid KT midden Gemeente    5.000 

26  
Aanbrengen bewegwijzering voor 
fietsroutes 

Gavere Bereikbaarheid KT midden Gemeente Provincie   

28  

Bekijken alternatieve bovenlokale 
fietsroute voor fietsroute langs de 
spoorlijn tussen Stationsstraat en 
de grens met Nazareth 

Asper Bereikbaarheid KT Hoog Provincie Gemeente 
 

30 
B.4. Openbaar 
vervoersnetwerk 

Uitvoeren visie 2020 De Lijn Gavere Bereikbaarheid LT Midden De Lijn      

31  
Aanpassingen aanbod in Gavere 
om basismobiliteit in Baaigem te 
realiseren 

Gavere Bereikbaarheid MLT Midden De Lijn Gavere   

32  
Aanleg openbaar vervoersknoop 
op Brandweersite 

Brandweerstraat Bereikbaarheid KT Hoog De Lijn Gavere  150.000 

33  
Verbeteren haltefaciliteiten 
(toegankelijkheid, 
fietsenstallingen, schuilhokjes …) 

Gavere Bereikbaarheid KT Hoog Gemeente De Lijn  5.000/j 

54 C.4. Bewegwijzering Bewegwijzering parkings Algemeen bereikbaarheid KT Hoog  Gemeente  
buurgemeenten, 
provincie, 
Vlaams Gewest 

 Nog te 
bepalen 

55  Bewegwijzering fietsroutes Algemeen bereikbaarheid MLT Hoog Gemeente 
buurgemeenten, 
provincie, 
Vlaams Gewest 

 Nog te 
bepalen 

56  
Bewegwijzering routes doorgaand 
verkeer 

Algemeen bereikbaarheid KT Hoog Gemeente 
buurgemeenten, 
provincie, 
Vlaams Gewest 

 Nog te 
bepalen 

69 
C.7. Overleg met actoren 
buiten de gemeente 

Overleg met De Lijn en de NMBS 
omtrent stationsomgeving en 
afstemming bus-trein 

Algemeen Bereikbaarheid KT-MLT-LT Hoog       

70  
Overleg met provincie omtrent de 
realisatie van de fietsroutes 

Algemeen Bereikbaarheid KT-MLT-LT Hoog       
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Verkeersveiligheid 

Nr. Werkdomein Actie Locatie Hoofddoelstelling Timing Prioriteit Initiatiefnemer Partners Budget (€) 

15 
B.1. Verkeerscirculatie, 
categorisering van wegen 
en verblijfsgebieden 

Verkeersveiliger maken kruispunt 
Onderstraat x Markt 

Gavere centrum Verkeersveiligheid KT Midden Gemeente  
 

20.000 

39 B.6. Parkeerbeleid 
Permanente aandacht voor 
verkeersveiligheid rond 
schoolomgevingen (…) 

Gavere verkeersveiligheid KT-MLT-LT Midden Gemeente 
AWV/Vlaams 
Gewest 

  

57 C.5. Handhaving 
Thematische campagnes omtrent 
verkeersreglement 

Algemeen Verkeersveiligheid KT-MLT-LT Midden Gemeente Politie   

59  Verkeerslessen -16jarigen Algemeen verkeersveiligheid KT-MLT-LT Midden Gemeente Politie   

60  Verkeerslessen senioren Algemeen verkeersveiligheid KT-MLT-LT Midden Gemeente Politie   

62  
Parkeren op fietspaden + 
voetpaden 

Algemeen verkeersveiligheid KT-MLT-LT Midden Gemeente Politie   

63  fietsverlichting Algemeen verkeersveiligheid KT-MLT-LT Midden Gemeente Politie   

64  
Handhaving ingestelde 
snelheidsregimes 

Gavere Verkeersveiligheid KT-MLT-LT Hoog Gemeente Politie   

74 
C.8. Overleg met actoren 
binnen de gemeente 

Overleg met de inwoners omtrent 
wegherinrichting/zone 30/… 

 Algemeen Verkeersveiligheid KT-MLT-LT Hoog       

 

Verkeersleefbaarheid 

Nr. Werkdomein Actie Locatie Hoofddoelstelling Timing Prioriteit Initiatiefnemer Partners Budget (€) 

 

Toegankelijkheid 

Nr. Werkdomein Actie Locatie Hoofddoelstelling Timing Prioriteit Initiatiefnemer Partners Budget (€) 

65 C.5. Handhaving Handhaving parkeren Gavere Toegankelijkheid KT-MLT-LT Hoog Gemeente  Politie 
 

75 
C.8. Overleg met actoren 
binnen de gemeente 

Overleg met 
mindervalidenorganisaties 
omtrent de toegankelijkheid van 
gebouwen en bruikbaarheid van 
de wegen 

 Algemeen Toegankelijkheid KT-MLT-LT Hoog       
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Duurzaamheid 

Nr. Werkdomein Actie Locatie Hoofddoelstelling Timing Prioriteit Initiatiefnemer Partners Budget (€) 

42 

  
C.1. Vervoersmanagement 
met bedrijven, scholen, 
evenementen… 

Carpooling stimuleren Algemeen Duurzaamheid MLT Midden Gemeente   
 Nog te 
bepalen 

44 
C.2. Tarifering openbaar 
vervoer 

Tussenkomst kostprijs voor 
gemeentepersoneel 

Algemeen Duurzaamheid KT-MLT Hoog Gemeente De Lijn 
 Nog te 
bepalen 

45 
 

Fietsvergoeding 
gemeentepersoneel 

Algemeen Duurzaamheid KT-MLT Hoog Gemeente   
 Nog te 
bepalen 

46 C.3. Campagnes 

Informatiecampagnes 
(wegencategorisering, openbaar 
vervoer, fietsroutes, subsidies 
elektrische fiets…) via 
gemeenteblad en gemeentelijke 
website 

Algemeen Duurzaamheid KT-MLT-LT Hoog Gemeente 

De lijn, NMBS, 
provincie, 
scholen, 
bedrijven 

 Nog te 
bepalen 

47  
Bereikbaarheidsfiches voor 
belangrijkste attractiepolen 
communiceren 

Algemeen Duurzaamheid KT-MLT-LT Hoog Gemeente 
Bedrijven, 
scholen 

 Nog te 
bepalen 

48  
Praktische verkeerseducatie in het 
basisonderwijs 

Algemeen Duurzaamheid KT-MLT-LT midden Gemeente Scholen 
 Nog te 
bepalen 

49  
organiseren begeleide fietstochten 
naar school 

Algemeen Duurzaamheid KT-MLT-LT midden Gemeente Scholen 
 Nog te 
bepalen 

50  Inspelen op campagnes BIVV e.a. Algemeen Duurzaamheid KT-MLT-LT midden Gemeente Politie 
 Nog te 
bepalen 

51  Affiches op infoborden Algemeen Duurzaamheid KT-MLT-LT midden Gemeente 
 

 Nog te 
bepalen 

52  
Infobrochures voor specifieke 
doelgroepen 

Algemeen Duurzaamheid KT-MLT-LT midden Gemeente    
 Nog te 
bepalen 

53  Informatievergaderingen Algemeen Duurzaamheid KT-MLT-LT Midden Gemeente Scholen 
 Nog te 
bepalen 

58 C.5. Handhaving Markeren fietsen Algemeen Duurzaamheid KT-MLT-LT Midden Gemeente Politie   

66 
C.6. Beleidsondersteuning 
en gemeentelijke 
organisatie 

Regelmatig overleg diensten 
Ruimtelijke ordening en Openbare 
werken 

Algemeen Duurzaamheid KT-MLT-LT Midden  Gemeente     

67 
 

Oprichting gemeentelijk 
overlegstructuur voor verkeer en 
mobiliteit 

Algemeen Duurzaamheid KT-MLT-LT Midden  Gemeente     

76 
C.9. Monitoring en 
evaluatie 

Behouden van een jaarlijkse 
begeleidingscommissie i.f.v. de 
voortgang van (de uitvoering van) 
het mobiliteitsplan 

Algemeen  Duurzaamheid KT-MLT-LT Hoog Gemeente     
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Gecombineerde doelstellingen 

Nr. Werkdomein Actie Locatie Hoofddoelstelling Timing Prioriteit Initiatiefnemer Partners Budget (€) 

1 
A.1. Ruimtelijke planning - 
gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan 

Herziening Ruimtelijk 
structuurplan 

Gavere 
verkeersleefbaarheid, 
bereikbaarheid 

MLT Hoog Gemeente RWO 
Apart 
budget 

2 

A.2. Strategische 
ruimtelijke projecten met 
grote impact op de 
mobiliteit 

herinrichting Markt Markt en omgeving 
bereikbaarheid, 
verkeersleefbaarheid, 
toegankelijkheid 

MLT Hoog Gemeente RWO 1.000.000 

3  herinrichting dorpskernen Gavere 
bereikbaarheid, 
verkeersleefbaarheid, 
toegankelijkheid 

LT   Gemeente     

4  
Optimalisatie bedrijventerrein 
Asper 

Asper 
Bereikbaarheid, 
verkeersleefbaarheid, 
verkeersveiligheid 

KT Hoog Gemeente   
Apart 
budget 

5 
B.1. Verkeerscirculatie, 
categorisering van wegen 
en verblijfsgebieden 

Onderzoek nieuwe (incl. nagaan 
draaicirkels, intensiteiten…) 
verkeerscirculatie Gavere centrum 

Gavere 
Bereikbaarheid, 
verkeersleefbaarheid 

KT Hoog Gemeente BMV, AWV 
 

6  
Aanpassing Markt n.a.v. nieuwe 
verkeerscirculatie 

Markt (Gavere) 
Bereikbaarheid, ruimtelijke 
kwaliteit 

MLT Hoog Gemeente    Zie actie 2 

7  herinrichting N60 t.h.v. Gavere Asper 
Verkeersveiligheid, 
bereikbaarheid 

LT Hoog AWV Gemeente   

8  

Aanpassing Onderstraat, 
Kloosterstraat, Scheldestraat, 
Broeckstraat, Brandweerstraat 
n.a.v. nieuwe verkeerscirculatie 

Gavere centrum 
Verkeersleefbaarheid, 
bereikbaarheid 

MLT Hoog Gemeente  
AWV, enkel voor 
gewestwegen 

1.000.000 

9  

Onderzoek naar nieuwe 
ontsluitingsweg (inclusief 
aansluiting op N60) 
bedrijventerrein Gavere-Asper 

Bedrijventerrein 
Gavere - Asper 

Verkeersleefbaarheid, 
verkeersveiligheid, 
bereikbaarheid 

KT Hoog  Gemeente 
AWV, buur-
gemeente 
Nazareth 

  

10  
Realiseren nieuwe ontsluitingsweg 
bedrijventerrein Gavere-Asper 

Asper 
Bereikbaarheid, 
verkeersleefbaarheid 

LT Hoog 
   

11  Aanpassingen Stationsstraat Stationsstraat 
Verkeersveiligheid, 
verkeersleefbaarheid 

KT Hoog Gemeente AWV (uitgevoerd) 

12  
Invoeren snelheidsregimes zones 
50 – zones 30 

Gavere 
Verkeersveiligheid, 
verkeersleefbaarheid 

KT Hoog Gemeente  AWV 5.000  

13  
Aanpassen voorrangregeling n.a.v. 
nieuwe verkeerscirculatie 

Gavere centrum Verkeersveiligheid MLT Hoog Gemeente AWV  5.000 

14 
 

Aanpassen voorrangsregeling en 
herinrichten kruispunt 
Kerselarestraat x 
Vluchtenboerstraat 

Gavere 
Verkeersveiligheid, 
bereikbaarheid 

KT Midden Gemeente 
 

100.000 

16 
B.2. Verblijfsgebieden en 
voetgangersvoorzieningen 

Herinrichting Verblijfsgebieden/ 
actieplan buurt- en voetwegels 

Gavere 
Verkeersveiligheid, 
verkeersleefbaarheid 

MLT- LT Midden Gemeente     10.000/j 
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19  Herinrichting Molenstraat 
Molenstraat 
(Gavere) 

Verkeersveiligheid, 
bereikbaarheid, 
verkeersleefbaarheid 

MLT – LT midden Gemeente  AWV 1.400.000 

20  
verbodsborden voor doorgaand 
vrachtverkeer waar nodig 

Gavere 
Verkeersveiligheid, 
verkeersleefbaarheid 

KT Midden Gemeente    5.000 

21  Herinrichting Biesstraat Gavere 
Verkeersveiligheid, 
bereikbaarheid 

LT Midden Gemeente 
 

700.000 

22  
Herinrichting Kern Asper (incl. 
Parkeeronderzoek) 

Asper 
bereikbaarheid, 
verkeersleefbaarheid, 
toegankelijkheid 

LT Midden Gemeente 
  

23 B.3. Fietsroutenetwerk 
Verbeteren oversteekbaarheid 
N60 (fietsersbrug/tunnel 
Stationsstraat – N60?) 

N60-Stationsstraat 
Bereikbaarheid, 
verkeersveiligheid 

LT Hoog AWV 
Gemeente, 
provincie 

  

24  

(Her)aanleg fietspaden (BFF): 
 Leenstraat 
 Molenstraat 
 Hundelgemsesteenweg en 

Provinciebaan 
 Legen Heirweg 
 Biesstraat 
 Luxemburgstraat 
 Kapellestraat 
 Veldstraat-Tempelstraat 
 Wannegatstraat 
 Baaigemstraat 
 Lindeboomstraat 

Gavere 
Verkeersveiligheid, 
bereikbaarheid 

LT  Hoog AWV/gemeente 

Gemeente, AWV 
(wat betreft de 
gewestwegen), 
provincie 

 350.000/j 
(± 1km 
fietspad 
langs 
weerszijden
/j) (250.000 
euro door 
gemeente 
voor 
volledige 
legislatuur) 

27  
Onderhoud fietspaden en trage 
wegen 

Gavere 
Bereikbaarheid, 
toegankelijkheid 

KT-MLT-LT midden Gemeente AWV*  10.000/j 

29  
Ondertunneling N60 voor fietsers 
thv Pontweg-Gaverse Pontweg 

Gavere 
Bereikbaarheid, 
verkeersveiligheid 

LT Midden AWV Gemeente 
 

34 B.5. Zwaar vervoer 
Plaatsen verbodsborden 
doorgaand vrachtverkeer 

Gavere 
Verkeersveiligheid, 
bereikbaarheid 

MLT Midden Gemeente     2.500 

35  
Instellen tonnenmaatbeperkingen 
in verblijfsgebieden 

Gavere 
Verkeersleefbaarheid, 
Bereikbaarheid  

MLT  Midden Gemeente Buurgemeenten   2.500 

36  
Overleg en aanleg nieuwe 
ontsluitingsweg bedrijventerrein ( 
zie ook 9) 

Gavere 
Verkeersleefbaarheid, 
verkeersveiligheid 

KT hoog Gemeente 
Buurgemeenten , 
AWV, W&Z… 

  

37 B.6. Parkeerbeleid 
Parkeerplan voor centrum 
uitwerken 

Gavere 
Verkeerleefbaarheid, 
bereikbaarheid 

MLT  Midden Gemeente     

38 
 

Parking Markt en Sportdreef 
bewegwijzeren als parkings voor 
langparkeren 

Gavere 
Verkeersleefbaarheid, 
bereikbaarheid 

KT midden Gemeente    2.000 

40 
C.1. Vervoersmanagement 
met bedrijven, scholen, 
evenementen… 

Beperken parkeren aan 
schoolpoorten 

Algemeen 
Bereikbaarheid, ruimtelijke 
kwaliteit 

MLT midden  Gemeente Scholen, politie 
 Nog te 
bepalen 

41  fietspooling Algemeen Bereikbaarheid, MLT midden Gemeente Provincie,  Nog te 
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verkeersveiligheid scholen bepalen 

43  
Stimuleren gebruik openbare 
kaaimuur langs de Schelde 

Algemeen 
Verkeersleefbaarheid, 
Bereikbaarheid 

KT Laag Gemeente  WenZ 
Nog te 
bepalen 

61 C.5. Handhaving Handhaving parkeerbeleid Gavere 
Verkeersleefbaarheid, 
bereikbaarheid 

KT-MLT-LT Midden Gemeente 
Private partner/ 
politie 

  

68 
C.7. Overleg met actoren 
buiten de gemeente 

Overleg met buurgemeenten 
i.v.m. gemeentegrens-
overschrijdende problemen en 
aspecten: wegencategorisering, 
openbaar vervoer- en 
fietsnetwerken en routes zwaar 
verkeer 

Algemeen 
Bereikbaarheid, 
verkeersveiligheid, 
verkeersleefbaarheid 

KT-MLT-LT Hoog Gemeente     

71 
 

Overleg met AWV omtrent de her 
in te richten gewestwegen 

Algemeen 
Bereikbaarheid, 
verkeersveiligheid, 
verkeersleefbaarheid 

KT-MLT-LT Hoog       

72 
C.8. Overleg met actoren 
binnen de gemeente 

Overleg met scholen omtrent 
campagnes, herinrichting 
schoolomgeving 

Algemeen 
Bereikbaarheid, 
verkeersveiligheid, 
verkeersleefbaarheid 

KT-MLT-LT Hoog  Gemeente     

73 
 

Overleg met de middenstand 
omtrent parkeerbeleid 

 Algemeen 
Bereikbaarheid, 
verkeersleefbaarheid 

KT-MLT-LT Hoog       
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 Takenprogramma per initiatiefnemer 7.5

Gemeente Gavere 

Nr. Werkdomein Actie Locatie Hoofddoelstelling Timing Prioriteit Initiatiefnemer Partners Budget (€) 

1 
A.1. Ruimtelijke planning - 
gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan 

Herziening Ruimtelijk 
structuurplan 

Gavere 
verkeersleefbaarheid, 
bereikbaarheid 

MLT Hoog Gemeente RWO 
Apart 
budget 

2 

A.2. Strategische 
ruimtelijke projecten met 
grote impact op de 
mobiliteit 

herinrichting Markt Markt en omgeving 
bereikbaarheid, 
verkeersleefbaarheid, 
toegankelijkheid 

MLT Hoog Gemeente RWO 1.000.000 

3  herinrichting dorpskernen Gavere 
bereikbaarheid, 
verkeersleefbaarheid, 
toegankelijkheid 

LT   Gemeente     

4  
Optimalisatie bedrijventerrein 
Asper 

Asper 
Bereikbaarheid, 
verkeersleefbaarheid, 
verkeersveiligheid 

KT Hoog Gemeente   
Apart 
budget 

5 
B.1. Verkeerscirculatie, 
categorisering van wegen 
en verblijfsgebieden 

Onderzoek nieuwe (incl. nagaan 
draaicirkels, intensiteiten…) 
verkeerscirculatie Gavere centrum 

Gavere 
Bereikbaarheid, 
verkeersleefbaarheid 

KT Hoog Gemeente BMV, AWV 
 

6  
Aanpassing Markt n.a.v. nieuwe 
verkeerscirculatie 

Markt (Gavere) 
Bereikbaarheid, ruimtelijke 
kwaliteit 

MLT Hoog Gemeente    Zie actie 2 

8  

Aanpassing Onderstraat, 
Kloosterstraat, Scheldestraat, 
Broeckstraat, Brandweerstraat 
n.a.v. nieuwe verkeerscirculatie 

Gavere centrum 
Verkeersleefbaarheid, 
bereikbaarheid 

MLT Hoog Gemeente  
AWV, enkel voor 
gewestwegen 

1.000.000 

9  

Onderzoek naar nieuwe 
ontsluitingsweg (inclusief 
aansluiting op N60) 
bedrijventerrein Gavere-Asper 

Bedrijventerrein 
Gavere - Asper 

Verkeersleefbaarheid, 
verkeersveiligheid, 
bereikbaarheid 

KT Hoog  Gemeente 
AWV, buur-
gemeente 
Nazareth 

  

10  
Realiseren nieuwe ontsluitingsweg 
bedrijventerrein Gavere-Asper 

Asper 
 

LT Hoog 
   

11  Aanpassingen Stationsstraat Stationsstraat 
Verkeersveiligheid, 
verkeersleefbaarheid 

KT Hoog Gemeente AWV (uitgevoerd) 

12  
Invoeren snelheidsregimes zones 
50 – zones 30 

Gavere 
Verkeersveiligheid, 
verkeersleefbaarheid 

KT Hoog Gemeente  AWV 5.000  

13  
Aanpassen voorrangregeling n.a.v. 
nieuwe verkeerscirculatie 

Gavere centrum Verkeersveiligheid MLT Hoog Gemeente AWV  5.000 

14  

Aanpassen voorrangsregeling en 
herinrichten kruispunt 
Kerselarestraat x 
Vluchtenboerstraat 

Gavere 
Verkeersveiligheid, 
bereikbaarheid 

KT Midden Gemeente 
 

100.000 

15  
Verkeersveiliger maken kruispunt 
Onderstraat x Markt 

Gavere centrum Verkeersveiligheid KT Midden Gemeente  
 

20.000 



  Pagina 111 van 135 BE0111001156 

  

 

be0111001156_rap3i_beleidsplan gavere.docx 

16 
B.2. Verblijfsgebieden en 
voetgangersvoorzieningen 

Herinrichting Verblijfsgebieden/ 
actieplan buurt- en voetwegels 

Gavere 
Verkeersveiligheid, 
verkeersleefbaarheid 

MLT- LT Midden Gemeente     10.000/j 

17  Openstellen trage wegen Gavere Bereikbaarheid KT Midden Gemeente 
 

Apart 
budget 

18  Inrichten trage wegen Gavere Bereikbaarheid MLT-LT Midden Gemeente 
 

Apart 
budget 

19  Herinrichting Molenstraat 
Molenstraat 
(Gavere) 

Verkeersveiligheid, 
bereikbaarheid, 
verkeersleefbaarheid 

MLT – LT midden Gemeente  AWV 1.400.000 

20  
verbodsborden voor doorgaand 
vrachtverkeer waar nodig 

Gavere 
Verkeersveiligheid, 
verkeersleefbaarheid 

KT Midden Gemeente    5.000 

21  Herinrichting Biesstraat Gavere 
Verkeersveiligheid, 
bereikbaarheid 

LT Midden Gemeente 
 

700.000 

22  
Herinrichting Kern Asper (incl. 
Parkeeronderzoek) 

Asper 
bereikbaarheid, 
verkeersleefbaarheid, 
toegankelijkheid 

LT Midden Gemeente 
  

24  B.3. Fietsroutenetwerk 

(Her)aanleg fietspaden (BFF): 
 Leenstraat 
 Molenstraat 
 Hundelgemsesteenweg en 

Provinciebaan 
 Legen Heirweg 
 Biesstraat 
 Luxemburgstraat 
 Kapellestraat 
 Veldstraat-Tempelstraat 
 Wannegatstraat 
 Baaigemstraat 
 Lindeboomstraat 

Gavere 
Verkeersveiligheid, 
bereikbaarheid 

LT  Hoog AWV/gemeente 

Gemeente, AWV 
(wat betreft de 
gewestwegen), 
provincie 

 350.000/j 
(± 1km 
fietspad 
langs 
weerszijden
/j) (250.000 
euro door 
gemeente 
voor 
volledige 
legislatuur) 

25 
 

Verbeteren/realisatie 
fietsenstallingen (Station, 
openbare gebouwen…) 

Gavere Bereikbaarheid KT midden Gemeente    5.000 

26  
Aanbrengen bewegwijzering voor 
fietsroutes 

Gavere Bereikbaarheid KT midden Gemeente Provincie   

27  
Onderhoud fietspaden en trage 
wegen 

Gavere 
Bereikbaarheid, 
toegankelijkheid 

KT-MLT-LT midden Gemeente AWV*  10.000/j 

33 
B.4. Openbaar 
vervoersnetwerk 

Verbeteren haltefaciliteiten 
(toegankelijkheid, 
fietsenstallingen, schuilhokjes …) 

Gavere Bereikbaarheid KT Hoog Gemeente De Lijn  5.000/j 

34 B.5. Zwaar vervoer 
Plaatsen verbodsborden 
doorgaand vrachtverkeer 

Gavere 
Verkeersveiligheid, 
bereikbaarheid 

MLT Midden Gemeente     2.500 

35  
Instellen tonnenmaatbeperkingen 
in verblijfsgebieden 

Gavere 
Verkeersleefbaarheid, 
Bereikbaarheid  

MLT  Midden Gemeente Buurgemeenten   2.500 

36  
Overleg en aanleg nieuwe 
ontsluitingsweg bedrijventerrein ( 
zie ook 9) 

Gavere 
Verkeersleefbaarheid, 
verkeersveiligheid 

KT hoog Gemeente 
Buurgemeenten , 
AWV, W&Z… 
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37 B.6. Parkeerbeleid 
Parkeerplan voor centrum 
uitwerken 

Gavere 
Verkeerleefbaarheid, 
bereikbaarheid 

MLT  Midden Gemeente     

38  
Parking Markt en Sportdreef 
bewegwijzeren als parkings voor 
langparkeren 

Gavere 
Verkeersleefbaarheid, 
bereikbaarheid 

KT midden Gemeente    2.000 

39  
Permanente aandacht voor 
verkeersveiligheid rond 
schoolomgevingen (…) 

Gavere verkeersveiligheid KT-MLT-LT Midden Gemeente 
AWV/Vlaams 
Gewest 

  

40 
C.1. Vervoersmanagement 
met bedrijven, scholen, 
evenementen… 

Beperken parkeren aan 
schoolpoorten 

Algemeen 
Bereikbaarheid, ruimtelijke 
kwaliteit 

MLT midden  Gemeente Scholen, politie 
 Nog te 
bepalen 

41  fietspooling Algemeen 
Bereikbaarheid, 
verkeersveiligheid 

MLT midden Gemeente 
Provincie, 
scholen 

 Nog te 
bepalen 

42  Carpooling stimuleren Algemeen Duurzaamheid MLT Midden Gemeente   
 Nog te 
bepalen 

43  
Stimuleren gebruik openbare 
kaaimuur langs de Schelde 

Algemeen 
Verkeersleefbaarheid, 
Bereikbaarheid 

KT Laag Gemeente  WenZ 
Nog te 
bepalen 

44 
C.2. Tarifering openbaar 
vervoer 

Tussenkomst kostprijs voor 
gemeentepersoneel 

Algemeen Duurzaamheid KT-MLT Hoog Gemeente De Lijn 
 Nog te 
bepalen 

45  
Fietsvergoeding 
gemeentepersoneel 

Algemeen Duurzaamheid KT-MLT Hoog Gemeente   
 Nog te 
bepalen 

46 C.3. Campagnes 

Informatiecampagnes 
(wegencategorisering, openbaar 
vervoer, fietsroutes, subsidies 
elektrische fiets…) via 
gemeenteblad en gemeentelijke 
website 

Algemeen Duurzaamheid KT-MLT-LT Hoog Gemeente 

De lijn, NMBS, 
provincie, 
scholen, 
bedrijven 

 Nog te 
bepalen 

47  
Bereikbaarheidsfiches voor 
belangrijkste attractiepolen 
communiceren 

Algemeen Duurzaamheid KT-MLT-LT Hoog Gemeente 
Bedrijven, 
scholen 

 Nog te 
bepalen 

48  
Praktische verkeerseducatie in het 
basisonderwijs 

Algemeen Duurzaamheid KT-MLT-LT midden Gemeente Scholen 
 Nog te 
bepalen 

49  
organiseren begeleide fietstochten 
naar school 

Algemeen Duurzaamheid KT-MLT-LT midden Gemeente Scholen 
 Nog te 
bepalen 

50  Inspelen op campagnes BIVV e.a. Algemeen Duurzaamheid KT-MLT-LT midden Gemeente Politie 
 Nog te 
bepalen 

51  Affiches op infoborden Algemeen Duurzaamheid KT-MLT-LT midden Gemeente 
 

 Nog te 
bepalen 

52  
Infobrochures voor specifieke 
doelgroepen 

Algemeen Duurzaamheid KT-MLT-LT midden Gemeente    
 Nog te 
bepalen 

53  Informatievergaderingen Algemeen Duurzaamheid KT-MLT-LT Midden Gemeente Scholen 
 Nog te 
bepalen 

54 C.4. Bewegwijzering Bewegwijzering parkings Algemeen bereikbaarheid KT Hoog  Gemeente  
buurgemeenten, 
provincie, 
Vlaams Gewest 

 Nog te 
bepalen 
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55  Bewegwijzering fietsroutes Algemeen bereikbaarheid MLT Hoog Gemeente 
buurgemeenten, 
provincie, 
Vlaams Gewest 

 Nog te 
bepalen 

56  
Bewegwijzering routes doorgaand 
verkeer 

Algemeen bereikbaarheid KT Hoog Gemeente 
buurgemeenten, 
provincie, 
Vlaams Gewest 

 Nog te 
bepalen 

57 C.5. Handhaving 
Thematische campagnes omtrent 
verkeersreglement 

Algemeen Verkeersveiligheid KT-MLT-LT Midden Gemeente Politie   

58  Markeren fietsen Algemeen Duurzaamheid KT-MLT-LT Midden Gemeente Politie   

59  Verkeerslessen -16jarigen Algemeen verkeersveiligheid KT-MLT-LT Midden Gemeente Politie   

60  Verkeerslessen senioren Algemeen verkeersveiligheid KT-MLT-LT Midden Gemeente Politie   

61  Handhaving parkeerbeleid Gavere 
Verkeersleefbaarheid, 
bereikbaarheid 

KT-MLT-LT Midden Gemeente 
Private partner/ 
politie 

  

62  
Parkeren op fietspaden + 
voetpaden 

Algemeen verkeersveiligheid KT-MLT-LT Midden Gemeente Politie   

63  fietsverlichting Algemeen verkeersveiligheid KT-MLT-LT Midden Gemeente Politie   

64  
Handhaving ingestelde 
snelheidsregimes 

Gavere Verkeersveiligheid KT-MLT-LT Hoog Gemeente Politie   

65  Handhaving parkeren Gavere Toegankelijkheid KT-MLT-LT Hoog Gemeente  Politie 
 

66 
C.6. Beleidsondersteuning 
en gemeentelijke 
organisatie 

Regelmatig overleg diensten 
Ruimtelijke ordening en Openbare 
werken 

Algemeen Duurzaamheid KT-MLT-LT Midden  Gemeente     

67  
Oprichting gemeentelijk 
overlegstructuur voor verkeer en 
mobiliteit 

Algemeen Duurzaamheid KT-MLT-LT Midden  Gemeente     

68 
C.7. Overleg met actoren 
buiten de gemeente 

Overleg met buurgemeenten 
i.v.m. gemeentegrens-
overschrijdende problemen en 
aspecten: wegencategorisering, 
openbaar vervoer- en 
fietsnetwerken en routes zwaar 
verkeer 

Algemeen 
Bereikbaarheid, 
verkeersveiligheid, 
verkeersleefbaarheid 

KT-MLT-LT Hoog Gemeente     

69  
Overleg met De Lijn en de NMBS 
omtrent stationsomgeving en 
afstemming bus-trein 

Algemeen Bereikbaarheid KT-MLT-LT Hoog       

70  
Overleg met provincie omtrent de 
realisatie van de fietsroutes 

Algemeen Bereikbaarheid KT-MLT-LT Hoog       

71  
Overleg met AWV omtrent de her 
in te richten gewestwegen 

Algemeen 
Bereikbaarheid, 
verkeersveiligheid, 
verkeersleefbaarheid 

KT-MLT-LT Hoog       

72 
C.8. Overleg met actoren 
binnen de gemeente 

Overleg met scholen omtrent 
campagnes, herinrichting 

Algemeen 
Bereikbaarheid, 
verkeersveiligheid, 

KT-MLT-LT Hoog  Gemeente     



  Pagina 114 van 135 BE0111001156 

  

 

be0111001156_rap3i_beleidsplan gavere.docx 

schoolomgeving verkeersleefbaarheid 

73  
Overleg met de middenstand 
omtrent parkeerbeleid 

 Algemeen 
Bereikbaarheid, 
verkeersleefbaarheid 

KT-MLT-LT Hoog       

74  
Overleg met de inwoners omtrent 
wegherinrichting/zone 30/… 

 Algemeen Verkeersveiligheid KT-MLT-LT Hoog       

75  

Overleg met 
mindervalidenorganisaties 
omtrent de toegankelijkheid van 
gebouwen en bruikbaarheid van 
de wegen 

 Algemeen Toegankelijkheid KT-MLT-LT Hoog       

76 
C.9. Monitoring en 
evaluatie 

Behouden van een jaarlijkse 
begeleidingscommissie i.f.v. de 
voortgang van (de uitvoering van) 
het mobiliteitsplan 

Algemeen   KT-MLT-LT Hoog Gemeente     

 

AWV 

Nr. Werkdomein Actie Locatie Hoofddoelstelling Timing Prioriteit Initiatiefnemer Partners Budget (€) 

7 
B.1. Verkeerscirculatie, 
categorisering van wegen 
en verblijfsgebieden 

herinrichting N60 t.h.v. Gavere Asper 
Verkeersveiligheid, 
bereikbaarheid 

LT Hoog AWV Gemeente   

23 B.3. Fietsroutenetwerk 
Verbeteren oversteekbaarheid 
N60 (fietsersbrug/tunnel 
Stationsstraat – N60?) 

N60-Stationsstraat 
Bereikbaarheid, 
verkeersveiligheid 

LT Hoog AWV 
Gemeente, 
provincie 

  

24  

(Her)aanleg fietspaden (BFF): 
 Leenstraat 
 Molenstraat 
 Hundelgemsesteenweg en 

Provinciebaan 
 Legen Heirweg 
 Biesstraat 
 Luxemburgstraat 
 Kapellestraat 
 Veldstraat-Tempelstraat 
 Wannegatstraat 
 Baaigemstraat 
 Lindeboomstraat 

Gavere 
Verkeersveiligheid, 
bereikbaarheid 

LT  Hoog AWV/gemeente 

Gemeente, AWV 
(wat betreft de 
gewestwegen), 
provincie 

 350.000/j 
(± 1km 
fietspad 
langs 
weerszijden
/j) (250.000 
euro door 
gemeente 
voor 
volledige 
legislatuur) 

29  
Ondertunneling N60 voor fietsers 
thv Pontweg-Gaverse Pontweg 

Gavere 
Bereikbaarheid, 
verkeersveiligheid 

LT Midden AWV Gemeente 
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De Lijn 

Nr. Werkdomein Actie Locatie Hoofddoelstelling Timing Prioriteit Initiatiefnemer Partners Budget (€) 

30 
B.4. Openbaar 
vervoersnetwerk 

Uitvoeren visie 2020 De Lijn Gavere Bereikbaarheid LT Midden De Lijn      

31  
Aanpassingen aanbod in Gavere 
om basismobiliteit in Baaigem te 
realiseren 

Gavere Bereikbaarheid MLT Midden De Lijn Gavere   

32  
Aanleg openbaar vervoersknoop 
op Brandweersite 

Brandweerstraat Bereikbaarheid KT Hoog De Lijn Gavere  150.000 

 

Provincie Oost-Vlaanderen 

Nr. Werkdomein Actie Locatie Hoofddoelstelling Timing Prioriteit Initiatiefnemer Partners Budget (€) 

28 B.3. Fietsroutenetwerk 

Bekijken alternatieve bovenlokale 
fietsroute voor fietsroute langs de 
spoorlijn tussen Stationsstraat en 
de grens met Nazareth 

Asper Bereikbaarheid KT Hoog Provincie Gemeente 
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 Voorstel voor organisatie en evaluatie 8

 Organisatie 8.1

Beleidsvorming in het algemeen, of meer bepaald het streven naar coherentie en continuïteit in het beleid, of het heroriënteren van het beleid op 

zich aandienende maatschappelijke tendensen, noodzaakt een duidelijk organisatiesysteem, zowel op gemeentelijk als bovengemeentelijk vlak. 

Dit mobiliteitsbeleidsplan wordt echter niet beschouwd als een eindpunt doch als een startpunt om te komen tot een kwaliteitsvol verkeersbeleid. 

Er wordt een centrale plaats aan de GBC gegeven in het evalueren, rapporteren van de voortgang van de voorgestelde maatregelen.  

 

Het organisatiesysteem dient uitgebouwd te worden op een tweeledig niveau:  

 Op het niveau van de praktische uitvoering; 

 Op het niveau van de beleidsvoorbereiding en –beslissingen. 

 

Het niveau van de praktische uitvoering  

De opzet en implementatie van het mobiliteitsplan moet geïntegreerd worden in de dagelijkse taken van de gemeentelijke diensten. Het 

verzekeren van deze continue opvolging van het plan in al haar componenten, omvat een fulltime aangelegenheid. De mobiliteitsambtenaar 

speelt hierin een belangrijke rol.  

Een regelmatig overleg met de dienst- en beleidsverantwoordelijke met andere planologische disciplines (ruimtelijke ordening, milieu, economie), 

… is noodzakelijk.  

 

Het niveau van besluitvorming  

De beleidsopvolging en –implementatie zijn geen uitsluitend gemeentelijke aangelegenheid. Het vroegere mobiliteitsconvenantenbeleid en de 

opmaak van mobiliteitsplannen zijn hiervan een goed voorbeeld. In de schoot van de Gemeentelijke begeleidingscommissie zal de gerichte 

bijsturing van het mobiliteitsplan Gavere plaatsvinden. In die zin zal een breder overleg, meer dan enkel bilateraal, tot stand komen. Naast de 
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courante gesprekspartners zoals de gemeente zelf, de Provincie Oost-Vlaanderen en het Vlaams gewest (AWV) zullen ook de openbaar 

vervoersbedrijven (NMBS, De Lijn) en RWO op directe wijze bij de besprekingen worden betrokken.  

In functie van het waarborgen van een aanvullende ondersteuning van de gemeentelijke beleidsvorming, zal de gemeente Gavere een jaarlijks 

budget reserveren voor het respectievelijk inwinnen en uitbesteden van adviezen en studies in verband met de brede verkeers- en 

mobiliteitsproblematiek.  

 

 Evaluatie 8.2

Bij de evaluatie van het mobiliteitsplan tegen de vooropgestelde doelstellingen dient inzake frequentie een zekere gelaagdheid ingebouwd te 

worden.  

In de tussentijdse evaluatie kan op basis van de bevindingen van het betroffen dienstjaar het vooropgestelde actieprogramma worden 

geactualiseerd, verfijnd of bijgestuurd worden. Op het gemeentelijk niveau is de periode van de begrotingsopmaak hiervoor het uitgelezen 

moment. Er kan onder andere een inhoudelijke balans opgemaakt worden van de gerealiseerde projecten, en tevens bekeken worden in welke 

mate de achtergestelde projecten kunnen ingepast worden in de nieuwe investeringsbudgetten. Bijgevolg dient de tussentijdse evaluatie 

minstens jaarlijks gehouden te worden. Deze toetsingsmomenten kunnen rond bepaalde indicatoren opgebouwd worden. Verkeersveiligheid is 

hiervan het meest treffende voorbeeld. Cijfers rond verkeers(on)veiligheid kunnen aanleiding geven tot het flexibel bijsturen van het 

actieprogramma. De tussentijdse evaluatie dient te gebeuren in de schoot van de begeleidingscommissie van het mobiliteitsplan. De 

besluitvoering dient aansluitend vertaald te worden naar de programmatie-cel bij de verschillende beleidsactoren.  

De globale evaluatie van het mobiliteitsplan kenmerkt zich door een meer fundamentele toetsing van het plan. Globale ontwikkelingen en 

tendensen in het landschap van verkeer en vervoer noodzaken om het mobiliteitsplan na bijvoorbeeld 5 jaar te actualiseren, en te beslissen over 

een eventuele noodzaak tot een integrale herziening van het mobiliteitsplan (nl. op 10 jaar.). Een fundamentele herziening van ( delen van) het 

mobiliteitsplan kan zich tevens aandienen wanneer in de gemeente (of zelfs een regio) een dermate invloedrijk nieuw ruimtelijk project of 

infrastructurele voorzieningen tot ontwikkeling komt, en daardoor het mobiliteitspatroon ten gronde wordt gewijzigd. Bij de globale evaluatie van 

het mobiliteitsplan kan het zelfs wenselijk zijn de doelstellingen aan te scherpen, steeds rekening houdend met de actuele verkeers- en 

vervoersproblematiek en –beleid op hoger niveau. De globale evaluatie situeert zich bijgevolg meerjaarlijks. Ook in dit evaluatieproces speelt de 

begeleidingscommissie een sleutelrol. Terugkoppeling met de provinciale auditcommissie (na volledige herziening van het plan) is aangewezen.  
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 Voorstel tot wijziging van beleidsplannen of beleidsdocumenten 9

Er wordt voorgesteld het gemeentelijk ruimtelijke structuurplan bij herziening aan te passen op volgende aspecten:  

 Aanpassing gewenste verkeersstructuur: afstemmen op wegencategorisering in mobiliteitsplan; 

 Afbakening verblijfsgebieden; 

 …. 
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 Bijlagen 10

 Verslagen 10.1

 Verslag PAC verkenningsnota 10.1.1
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 Verslag PAC uitwerkingsnota 10.1.2
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 Verslag GBC beleidsplan 10.1.3
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 Advies Kwaliteitsadviseur (RMC) 18-05-2015 10.1.4
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 Standpunt college over opmerkingen participatieraad 10.2

  

  

Algemene opmerkingen 
 

Onderwerp Inhoud Standpunt college 

Doelstellingen Globale gemeentelijke mobiliteitsvisie ontbreekt. Er wordt gerefereerd naar de visie van het gemeentebestuur op de mobiliteit in de 
gemeente. Het mobiliteitsplan is een weergave van deze visie.  

 Deze opmerking vergt geen aanpassingen in het mobiliteitsplan. 

Doorlopen 
termijn 

Samenwerking gemeentebestuur-studiebureau niet 
duidelijk. 

Het studiebureau werkt samen met de gemeente aan het mobiliteitsplan. 

 Deze opmerking vergt geen aanpassingen in het mobiliteitsplan. 

Leesbaarheid 
document 

Mobiliteitsplan is moeilijk leesbaar, te veel pagina’s, 
onderlinge relaties te weinig benadrukt, te weinig 
concreet (SMART) geformuleerd.  Aanpassen en 
opnieuw voorleggen aan participatieraad 
aangewezen. 

De uitgebreidheid  en de structuur van het beleidsplan zijn onder meer het gevolg 
van de richtlijnen van MOW ter zake die stellen dat een beleidsplan als een apart 
document moet gelezen worden. Heel wat elementen komen dan ook op 
verschillende plaatsen terug. 
Er werd bewust gekozen voor een beperkt aantal, maar realistisch uitvoerbare, 
acties. Er mag dus wel gesteld worden dat het beleidsplan concreet is. 

 Deze opmerking vergt geen aanpassingen in het mobiliteitsplan. 
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Specifieke opmerkingen 
 

 

onderwerp Inhoud Mogelijkheid om hier mee om te gaan. 

 Gebrek aan samenhang tussen de verschillende 
delen.  
Vb: het stukje Gentweg dat aansluit tussen de 
Lindeboomstraat en de Wannegatstraat: op vraag 
van de schoolenquete wil men de trageweg (ook een 
stuk gentweg vanuit richting Gavere)) openstellen 
en hierop laten aansluiten. Toch blijft dit smalle en 
kronkelige stukje weg ingekleurd als 50 km/h. 
terwijl er een stukje verder twee stroken 30 km/h 
liggen. Het zou logischer zijn om de 30 km-zone uit 
te breiden tot een volledige strook. 

De visie van het college is om in de kernen zone 50 te behouden en met 
dynamische zones 30 te werken ter hoogte van de scholen.  
Tevens is het college van mening dat het pas nuttig is om een snelheidsregime te 
verlagen indien ook infrastructurele aanpassingen gebeuren.  Hiervoor is echter 
geen budget. 
Bij eventuele herinrichtingen van kernen kan overwogen worden om in bepaalde 
centrumgebieden te kijken of een verlaging van het snelheidsregime en de 
bijhorende infrastructurele aanpassingen op zijn plaats zijn.   

 Het college kiest er voor om 50km/u te behouden, bij een toekomstige 
herinrichting van Vurste kan dit opnieuw in overweging genomen worden. 

Blz. 45 Werkdomein B: verkeersnetwerken 
Snelheidsregimes aan de gemeenteschool van 
Baaigem volgen elkaar te snel op. Verschillende 
borden op korte afstand van elkaar zorgen voor 
verwarring. 
 

Het college is van mening dat de huidige snelheidsregimes op de 
Hundelgemsesteenweg en Baaigemstraat behouden blijven.  

 Het plan met snelheidsregimes zal aangepast worden zodat deze beter 
overeenkomt met de feitelijke toestand op het terrein. 

 

De verblijfszone aan de Eeckhoutstraat is 
onvoldoende ver doorgetrokken. Er wordt een stuk 
70 km/u aangeduid waar dit niet kan/wenselijk is. 

Het college volgt deze opmerking. 

 Het plan met snelheidsregimes en verblijfsgebieden zal aangepast worden. 
Het verblijfsgebied van Gavere in de Baaigemstraat en Eeckhoutstraat 
wordt uitgebreid. 

 

De Luxemburgstraat krijgt veel verkeer te 
verwerken door de aanpassingen aan de N60. 
Heraanleg noodzakelijk. 

Is als lokale weg type II geselecteerd, heraanleg wenselijk. (aanleg 
fietsinfrastructuur reeds opgenomen in actietabel) 
Weg is echter smal, verbreding moeilijk realiseerbaar. 

 Opmerking is reeds als actie opgenomen in de actietabel. 
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onderwerp Inhoud Mogelijkheid om hier mee om te gaan. 

Snelheid en 
wegen-
categorisering 

Vluchtenboerstraat en Kerzelarestraat zijn 
woonstraten die fungeren als oostelijke ringweg. 
Corrigerende maatregelen zijn wenselijk 
Rotonde wordt verkeerd gebruikt. 

Het college is zich bewust dat de route Vluchtenboerstraat – Kerzelarestraat als 
een soort ringweg gebruikt wordt, er zijn echter geen alternatieven. De rotonde 
die verkeerd gebruikt wordt is een terechte opmerking.  
Het downgraden van de Onderstraat zal er echter voor zorgen dat deze wegen nog 
meer gebruikt zullen worden. Er wordt voorgesteld om de as Vluchtenboerstraat – 
Kerzelarestraat als lokale weg type I te selecteren (In de vorige versie van het 
mobiliteitsplan was dit nog lokale weg type II). 

 Er wordt een actie op korte termijn opgenomen om een herinrichting van 
de rotonde Kerzelarestraat x Vluchtenboerstraat op te nemen.  

 De Kerzelarestraat-Vluchtenboerstraat worden als lokale wegen type I 
geselecteerd. 

Nieuwe 
circulatie Gavere 
centrum 

De nieuwe circulatie in het centrum dient 
ondersteund te worden met de nodige 
onderzoeken: 

 Draaicirkels van vrachtwagens 

 Intensiteitstellingen 

Dit onderzoek werd uitgevoerd in kader van de herinrichting van het centrum.  

 Er wordt gekozen deze maatregel als korte termijn actie op te nemen in 
kader van de herinrichting van het centrum van Gavere. 

Circulatie aan Kloosterstraat houdt geen rekening 
met negatief advies verkeerscommissie. Het 
heropenstellen van de Kloosterstraat is niet 
wenselijk (veiligheid, parkeerproblemen) 

De plannen zijn intussen gewijzigd. De Kloosterstraat takt nog aan maar niet meer 
via een rotonde. Bovendien stopt de school aan de Kloosterstraat waardoor een 
deel van de negatieve effecten van het openstellen van de Kloosterstraat 
vervallen. 

 De meest recentste versie van circulatie wordt opgenomen in het 
mobiliteitsplan. 

Duidelijkheid rond openstellen Kloosterstraat of 
niet in mobiliteitsplan 

De Kloosterstraat wordt heropengesteld 

 De meest recent versie van circulatie wordt opgenomen in het 
mobiliteitsplan. De nieuwe circulatie met het downgraden van de 
Onderstraat heeft als consequentie dat de wegencategorisering dient 
aangepast te worden. De Kerselarestraat-Vluchtenboerstraat worden 
lokale weg type I tussen Gavere en Baaigem. De Baaigemstraat tussen 
Onderstraat en Kerselarestraat wordt lokale weg type III. 

Containerpark blijft of verplaatsen? => duidelijkheid Het containerpark blijft behouden op de huidige locatie. Er wordt een ontsluiting 
voorzien met een aparte in- en uitrit (met soort bypass) zodanig dat het verkeer op 
de Brandweerstraat niet gehinderd wordt. 

 Bijkomende tekst wordt opgenomen in het mobiliteitsplan. 

Onderstraat x Markt, veel bestuurders kijken 
uitsluitend rechts, houden geen rekening met 
fietsers in tegenrichting 

Terechte opmerking, hier wordt reeds werk van gemaakt.  

 Het verkeersveiliger maken van het kruispunt Onderstraat x Markt wordt 
als actie op korte termijn opgenomen.  
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onderwerp Inhoud Mogelijkheid om hier mee om te gaan. 

Bereikbaarheid 
station Zingem 

Vanuit de kern van Asper is de Biesstraat een 
belangrijke verbinding naar het station van Zingem. 
Dat station is voor veel inwoners van Asper een 
logischere keuze dan het station Gavere-Asper. Een 
herinrichting van de Biesstraat is wenselijk om de 
nodige voorzieningen voor fietsers en voetgangers 
te realiseren. 

Terechte opmerking. 

 De herinrichting van de Biesstraat wordt opgenomen als maatregel op 
lange termijn in de  actietabel. 

Fietsnetwerk Gebrek aan samenhang tussen de verschillende 
delen.  
VB: Wegen die deel zijn van een lokaal 
fietsroutenetwerk, waar 70 km/h gereden mag 
worden (lokale weg IIb) en waar toch geen 
fietspaden gepland worden. (voorbeeld: 
Lindeboomstraat in Vurste). Deze weg wordt veel 
als fiets en wandelroute gebruikt, maar er wordt 
zeer hard gereden met de auto).  

Terechte opmerking. 

 Het aanleggen van fietspaden in de Lindeboomstraat wordt opgenomen 
als maatregel op lange termijn in de  actietabel. 

 

Fietspad Baaigemstraat vooral in en naar Baaigem 
blijft erbarmelijk 
 

Heraanleg fietsinfrastructuur in Baaigemstraat is reeds in actietabel opgenomen. 

 Deze opmerking vergt geen aanpassingen in het mobiliteitsplan. 

Ondertunneling N60 thv Pontweg-Gaverse Pontweg Opmerking wordt als terecht bevonden. 

 Wordt als maatregel op lange termijn opgenomen in mobiliteitsplan 
(hoofdactor van deze maatregel is AWV). 

Openbaar 
vervoernetwerk 

Basismobiliteit in Baaigem niet gerealiseerd Is reeds opgenomen in actietabel. 

 Deze opmerking vergt geen aanpassingen in het mobiliteitsplan. 
 
 

Tijdelijke busstop voorzien door omrijdende  bus 
(omwille van wegwerkzaamheden) in Baaigemstraat 

Een mobiliteitsplan bepaalt de visie en de actiepunten voor de komende 10 jaar. 
Het voorzien van tijdelijke maatregelen bij wegenwerken horen hier niet thuis.  

 Deze opmerking vergt geen aanpassingen in het mobiliteitsplan. 

OV-knoop 
station 

Een openbaar vervoersknoop aan het station is 
moeilijk te realiseren, er dient duidelijk gesteld 
worden wat er noodzakelijk is (vb opmaak van een 
RUP) om dit op langere termijn te realiseren 
 

Het college is zich bewust van de moeilijk te realiseren knoop aan het station. Toch 
is dit vanuit netwerkniveau, zeker wanneer in de toekomst een light-train zou 
uitgebouwd worden de meest wenselijke locatie. Het college wenst dit nog steeds 
te zien als een gewenste vervoersknoop op lange termijn.  

 Deze opmerking vergt geen aanpassingen in het mobiliteitsplan. 
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onderwerp Inhoud Mogelijkheid om hier mee om te gaan. 

Bedrijventerrein 
Legen Heirweg + 
Kaaimuur 

Het gebruik van de kaaimuur voor goederenverkeer 
is enkel zinvol wanneer ook effectief een 
verbindingsweg van Legen Heirweg naar de N60 kan 
gerealiseerd worden. 

Terechte opmerking. 

 De teksten in het mobiliteitsplan zullen hieromtrent verduidelijkt worden. 
 

Snel overleg en realisatie noodzakelijk van de 
ontsluiting Legen Heirweg. Verder vooruitschuiven 
is niet wenselijk. 

Terechte opmerking. 

 De teksten in het mobiliteitsplan zullen hieromtrent verduidelijkt worden. 
 

Duidelijkheid rond opportuniteit Bedrijventerrein + 
ontsluitingsweg + kaaimuur. Onlosmakelijk met 
elkaar verbonden 

Terechte opmerking. 

 De teksten in het mobiliteitsplan zullen hieromtrent verduidelijkt worden. 
 

Piste jaagpad onderzoeken als ontsluitingsweg 
bedrijventerrein. 

Deze piste wordt als onrealistisch beschouwd en daarom niet weerhouden. 
Deze route conflicteert namelijk met fietsers en natuur. Het is een langere route, 
over het grondgebied van Nazareth.   

 Deze opmerking vergt geen aanpassingen in het mobiliteitsplan. 

Zwaar verkeer Tonnenmaatbeperkingen niet wenselijk in 
woonstraten. Ook veel bedrijven in woonstraten 
gelegen. 

Plaatselijk vrachtverkeer in een zone met tonnenmaatbeperking is wel toegelaten, 
dit vormt dus geen problemen naar ontsluiting toe. 

 Deze opmerking vergt geen aanpassingen in het mobiliteitsplan. 

Parkeren 
 

Langparkeren aan de Sportdreef wordt 
gestimuleerd. 
Indien de zone herwaardeerd wordt (meer sporters, 
voertuigen weren uit de sportzone, …) dan zullen er 
te weinig parkeerplaatsen zijn. 

Er zijn geen plannen om de capaciteit van de recreatie te verhogen, er wordt enkel 
een verfraaiing van de terreinen voorzien. Bijgevolg wordt ook geen verschuiving 
in de parkeervraag verwacht.   

 Deze opmerking vergt geen aanpassingen in het mobiliteitsplan. 

Net zoals in Gavere-centrum zou er ook in Asper 
een parkeeronderzoek moeten uitgevoerd worden. 
Ten gevolge van de woningen en de handelszaken, 
wordt er druk geparkeerd langs de Steenweg. Het 
gebruik van het gemeenteplein (Carlos 
Dierickxplein) voor langparkeren wordt niet 
gestimuleerd.   

Het college wenst op korte termijn hier geen acties te ondernemen. De 
herinrichting van de kern van Asper is op termijn nodig, er zal dan integraal ook 
een parkeeronderzoek uitgevoerd worden en keuzes gemaakt worden 
hieromtrent. 

 De herinrichting van Asper (inclusief parkeeronderzoek) wordt als actie op 
lange termijn opgenomen. 

Duidelijkheid over parkeren op markt, wat is de 
visie kortparkeren of langparkeren? In het 
beleidsplan is momenteel opgenomen om op korte 
termijn lang parkeren toe te laten en op lange 
termijn kortparkeren. 

Het college wenst de huidige situatie te behouden tot aan de heraanleg van de 
Markt. Na de heraanleg worden de nieuwe parkeerregimes ingevoerd. 

 Deze opmerking vergt geen aanpassingen in het mobiliteitsplan. 

Parkeren op voetpad strenger handhaven Terechte opmerking. 

 Het strenger handhaven van parkeren op voetpaden wordt opgenomen bij 
ondersteunende maatregelen. 



  Pagina 134 van 135 BE0111001156 

  

 

be0111001156_rap3i_beleidsplan gavere.docx 

 

 

 

  

 

onderwerp Inhoud Mogelijkheid om hier mee om te gaan. 

Ondersteunende 
maatregelen 

Het bedrijvenplatform wenst mee opgenomen te 
worden in uw overleg. 

Het bedrijvenplatform is ondertussen opgenomen in de overlegstructuur verkeer 
en mobiliteit. Zij zullen bijgevolg vanaf heden betrokken worden. 

 Deze opmerking vergt geen aanpassingen in het mobiliteitsplan. 

Vandaag wordt het elektrisch rijden gestimuleerd, 
nergens zie ik dat er met laadpalen voor EV wagens 
rekening wordt gehouden. Dit moet best 
opgenomen worden in het parkeerbeleid en de 
parkeerzones. Waar plaats je de juiste paal? 

Deze opmerking is terecht.  

 Bij de herinrichting van de Markt zal onderzocht worden of een laadpaal 
voor elektrische fietsen en/of wagens kan geïntegreerd worden. In het 
mobiliteitsplan zal opgenomen worden dat het voorzien van laadpalen 
voor elektrische wagens en fietsen bij elke kernvernieuwing dient 
onderzocht te worden. 
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