
Verslag   

van de vergadering van de projectwerkgroep ‘Verkeerssituatie in de straat’ 

 

Datum: 24/02/2015 

Plaats:  bij Nele, Opvoedingstraat 16 

Aanwezig: Jean, Martine, Nele, Thei 

Verslag: Nele 

 
 

Agenda   

Bespreken en fine-tunen van de scenario’s 

Voorbereiding van “plenaire” vergadering waar alle straatbewoners worden 

uitgenodigd, incl. praktische organisatie 

Communicatie i.v.m. deze vergadering, uitnodiging in alle brievenbussen… 

Afspraken rond besluitvorming 

 

 

1. Bespreken van de verschillende scenario’s  
 

De presentatie met mogelijke scenario’s (bijlage bij verslag) wordt overlopen en 

aangepast waar nodig voor de duidelijkheid. We stellen enkele toevoegingen 

voor: 

- Voorstel om in het begin van de presentatie het ‘probleem’ te vervangen door 

‘context’. 

- Vermelden van de mogelijkheid om platform en groene ruimte te combineren 

met verschillende scenario’s (vb. Scenario 4) 

- Bijkomend scenario 3c: eenrichtingsverkeer met geschrankt parkeren 

(analoog aan 2b) 

- Bijkomend scenario: woonerf. Draagvlak hiervoor zal ongetwijfeld 

onvoldoende zijn maar zo wordt het hele spectrum gegeven. Dit zet mensen 

ook aan om alle scenario’s ten gronde te bekijken. 

o Voordelen:  

� grote leefbaarheid en buurtcontacten  

� traag verkeer (20km/u) en sterk toegenomen veiligheid 

o Nadelen:  

� Zeer weinig parkeerruimte 

- Een slide met vragen die nog kunnen komen vanuit de deelnemers aan de 

informatievergadering. Bedoeling is om een beetje te anticiperen en de 

antwoorden wat voor te bereiden (antwoorden kunnen ook van de 

mensen zelf komen). 

o Wat zijn de regels m.b.t. een woonerf 

o Verkeersdrempels? 

o Zijn er andere mogelijkheden tot snelheidsbeperkingen 

o Idee van parkeertoren op de plaats van de privé-garages 

 



2. Voorbereiding informatievergadering voor straatbewoners 
 

Het statuut van deze vergadering: 

- Informeren: voorstelling van alle scenario’s  

- Brainstorm: verzamelen van nieuwe ideeën 

- Eerste selectie: keuze van maximaal 4 scenario’s ter voordracht voor de 

enquête (stemming via handopsteking); hierbij kan ook een eventueel 

nieuw idee opgenomen worden 

 

Plaats:  

- zaaltje Inspinazie mogelijk? 

 

Moment:  

- Week van 30/3 – 3/4 OF 20/4 tot 24/4 

- afhankelijk van beschikbaarheid  

- 20u deuren open; aanvang 20u15 stipt 

 

Timing van de avond 

- 20.00 – 20.15: Binnenkomen 

o registreren met naam, huisnummer en e-adres voor verslag van de 

vergadering 

o Thei verwelkomt 

- 20.15 – 20.20: Introductie  

o Heel kort aanhalen van de context (toegenomen druk op 

parkeerplaatsen; toename doorgaand verkeer incl. 

vluchtmisdrijven en onveiligheid voor vb. fietsers; de straat als 

‘blikken straat’ i.p.v. warme omgeving) 

o doel van deze vergadering:  

� voorstelling van bestaande ideeën 

� nieuwe ideeën verzamelen (dit is ieders kans om zijn stem 

te laten horen - opbouwend) 

� selectie van max. 4 scenario’s die nu al voldoende 

draagkracht lijken te hebben om in latere fase over te gaan 

tot een enquête; m.a.w. 1ste stap in het 

besluitvormingsproces (reden: voorkomen dat de enquête 

te versnipperde resultaten brengt) 

o voorstellen van de verschillende elementen van de scenario’s (zie 

onder Uitnodiging): 

� Al dan niet tweerichtingsverkeer 

� Al dan niet verkeersplateau 

� Al dan niet eenzijdig parkeren 

� Als dan niet geschrankt parkeren 

� Al dan niet (gedeeltelijk) afsluiten van de straat 

- 20.20 – 20.50: Presentatie zonder vragen  

- 20.50 – 20.55: Vragenronde ter verduidelijking  

- 20.55 – 21.10: Brainstorm  

o inhoud: nieuwe ideeën en varianten op de scenario’s, wellicht 

geïnspireerd door de elementen van de voorgestelde scenario’s 

zoals voorgesteld in de introductie 



o vorm: individueel of bij meer dan 10 mensen in groepjes (max. 5 

pers/groep) met een verslaggever (10 min) 

o Resultaat: de woordvoerders stellen eventuele nieuwe elementen 

voor, incl. met welke elementen die best gecombineerd worden en 

wat de voor- en nadelen zijn. (5 min) 

- 21.10 – 21.20: Plenair debat  

o opbouwende ideeën (nieuwe of commentaar) 

o naar aanleiding van de presentatie en nieuwe ideeën 

- 21.20 – 21.30: Stemming: wie kan zich vinden in elk van de voorstellen (je 

mag meermaals stemmen; bij geen mening kun je vb. nergens op 

stemmen 

o van de voorgestelde scenario’s 

o en eventuele nieuwe ideeën in een scenario 

o NODIG: de scenario’s in een overzicht 

o NODIG: bord om de handentelling te noteren 

- 21.30 – 21.35: Afronding  

o Resultaat van de stemming (mathematisch) 

o Uiteenzetting van het verdere proces (enquête, voorleggen aan 

stadsbestuur) 

 

Rolverdeling:  

- Onthaal en registreren naam en e-adres: Thei 

- Presentatie scenario’s: Jean  

- Moderator: Nele (graag ondersteuning bij het debat) 

- Verslag: Martine 

 

Catering:  

- Voorstel om thee en koffie aan te bieden alsook een stuk gebak 

- Wellicht kunnen pintjes e.d. aangekocht worden bij Inspinazie zelf  

 

Nodig materiaal: 

- Beamer + scherm 

- Stoelen aanwezig 

- Papier en pennen aanbieden om te noteren 

- Bord ter notatie van nieuwe ideeën en stemming 

- Thee (Martine) en koffie (Thei) en waterkoker (Nele) 

- Cake: Nele en Martine bakken elk iets 

 

De leden van de projectgroep bereiden de ruimte voor om 19u45 

 

 

3. Uitnodiging voor de vergadering 
 

Indien dit onvoldoende gedragen wordt door het comité wordt deze 

vanzelfsprekend vanuit een projectgroep ‘Straatsituatie’ verstuurd 

 

Inhoud uitnodiging: 

- Context geven over het proces 



- Vraag om bevestiging van aanwezigheid maar ook om kennisgeving van 

interesse maar onmogelijk om aanwezig te  

- Idee geven van de context en de mogelijke voorstellen: 

o Veiligheid voor fietsers en voetgangers 

o Ruimte en veiligheid van geparkeerde auto’s 

o Verhoogde leefbaarheid en buurtcontact 

o Al dan niet verkeersplateau 

o Al dan niet eenzijdig parkeren 

o Al dan niet tweerichtingsverkeer 

o Als dan niet geschrankt parkeren 

o Al dan niet (gedeeltelijk) afsluiten van de straat 

- Motiveren tot deelname door de complexiteit van het onderwerp en het 

belang van ieders stem te benadrukken.  

- Met een drankje en versnapering 

- ‘wie vragen heeft kan bij xxx terecht’ 

 

Uivoering: 

- 40 exemplaren, te posten 2 weken op voorhand (iets langer indien na de 

Paasvakantie)  

- al vroeger via een Nieuwsbrief 

 

 

4. Enquête: eerste ideeën 
 

- Max. 4 scenario’s voorleggen waarbij gepolst wordt naar drie voorkeuren 

in volgorde en naar één scenario dat men niet wil. 

- Daarnaast ook vragen naar het belang dat gehecht wordt aan de 

verschillende elementen van de scenario’s (zie onder 

Informatievergadering – Introductie) 

- Als we hiermee geen voldoende hoge participatiegraad behalen (50% van 

de huizen), dan gaan we niet verder. 

 

5. Afspraken rond besluitvorming 
 

- Een eerste selectie van vier mogelijke scenario’s gebeurt tijdens de 

informatievergadering, om zo versnipperde resultaten van de enquête 

(die dan enkel deze scenario’s zal voorleggen) te vermijden. 

- Bij een participatiegraad van minder dan 50% van de huishoudens (na de 

enquête) gaan we niet verder met deze actie. 

- Het scenario met het grootste draagvlak na de enquête wordt 

voorgedragen aan de stad. 

 

ACTIES 
- presentatie aanpassen: Jean 

- navragen beschikbaarheid zaaltje: Thei  

o Beschikbaarheid (datum in de voorgestelde weken, op maandag, 

dinsdag of in de week na de paasvakantie op vrijdag; DUS 30-31 

maart of 20, 21 of 24 april) 



o kan er iets te drinken aangeboden worden + voorwaarden 

o aanwezigheid beamer? 

o Koppen aanwezig of zelf meebrengen? 

o Kunnen we een bijdrage geven voor gebruik zaaltje 

o Hebben zij toevallig een bord om te noteren n.a.v. de brainstorm 

- opstellen voorstel voor uitnodiging: Nele 

- Polsen bij iemand in het Stadsbestuur naar de kans dat er geluisterd 

wordt als een straat dergelijke initiatief neemt: Thei 

- Navragen bij wijkagent of hij aanwezig wil zijn om te antwoorden op 

specifieke voorstellen of vragen m.b.t. verkeersregels: Thei 

- Koffie (Thei), thee (Martine) en gebak (Martine en Nele) 

- Pennen en papier ?? 

- Overzicht maken van de reeds uitgewerkte scenario’s met ruimte voor 

nieuwe ideeën ?? 

- Zorgen voor een bord om te noteren (indien niet mogelijk via Inspinazie) 


