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6.. BELEIDSMAATREGELEN EN AANDACHTSPUNTEN  
 
Het planbureau voorziet 20% meer verplaatsingen tegen 2030 als het beleid 
zo verder gaat… DUS: 
NIET investeren in nog meer transport wel in het voorkomen van het 
transport 
Geen en / en verhaal, maar een keuze: privé of gemeenschappelijk vervoer 
Er is immers een beperkte ruimte en beperkt geld. 
Het is het een of het ander. 
 
1.. Parkeerbeleid = essentieel onderdeel van de leefbaarheid van de stad 
Het onderscheid tussen de soorten parkeren is van groot belang: 
Langparkeren: verplaatsen naar de villawijken en dorpen in de voorstad. 
Kortparkeren: nodig voor de middenstand en de voorzieningen. 
Parkeren kort bij de winkel is van zeer groot belang voor het comfort van de klant vooral 
bij aankoop van grotere gewichten (zoals een bak water bijvoorbeeld). 
Woonparkeren:  
De privé auto mag niet te ver van de woning gestald worden (100 m.) en moet voor het 
in- en uitladen kort bij de woning kunnen geparkeerd worden. 
  
2.. Transportvoorzieningen trekken dan weer meer verkeer aan en zo blijft men 
bezig aan een bodemloze put van kosten. 
Minder zoneren, meer kleinschalig integreren in het woonweefsel: de winkel om de hoek 
is het ideaal. 
Hoe meer men zoneert en uit mekaar trekt,  
hoe meer transport, 
hoe meer transportvoorzieningen, 
hoe meer kosten… 
 
3.. Draagvlak 
Zonder degelijk draagvlak bij de bevolking is voor de politici niets 
te realiseren. 
 
Inspraak is de eerste stap 
Voorafgaandelijk overleg met de gebruikers is essentieel: men moet akkoord gaan met 
de doelstellingen en de grote lijnen van het project. Dan pas kan men opdracht geven 
aan een ontwerper of een wedstrijd uitschrijven. 
Het bestuur moet goede afspraken maken met de bewoners en de plannenmakers en 
inspraak begeleiders moeten vooral goed luisteren naar wat de mensen te vertellen 
hebben. 
 
Procesplanning: op maat van de bewoners. 
Procesplanning is een stapsgewijze planning en uitvoering in functie van het toenemende 
draagvlak. 
Het draagvlak neemt toe in de mate dat men de voordelen van het nieuwe ervaart. 
 
Bijvoorbeeld: proefperiode cordonheffing te Stockholm 
(Uit 'Verkeersnet', 4 oktober 2012)  
 
De cordonheffing te Stockholm reduceerde het binnenstadverkeer met 29 procent. 
Volgens een Zweedse studie is de cordonheffing in Stockholm een succes. De 
onderzoekers vonden geen aanwijzingen dat automobilisten hun toevlucht zochten tot 
alternatieve routes. Schone voertuigen betalen geen heffing meer en dat leidde tot een 
lichte toename van zowel de verkoop, als het verkeer richting binnenstad. De inwoners 
vinden de heffing ondertussen prima. De acceptatie van de heffing onder de bevolking 
groeide van 36 procent in 2006 tot 70 procent in 2011! 

http://www.verkeersnet.nl/8099/zweedse-cordonheffing-reduceert-binnenstadverkeer-met-29-procent/%20http:/www.vti.se/Global/Swopec%20test/CTS%202012.3.pdf
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