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1. INLEIDING 

1.1. ALGEMENE OPMERKINGEN BIJ HET PROCESVERLOOP 

Dit rapport verwoordt de mening van de begeleidingscommissie na talrijke overlegvergaderingen.  

Het beleidsplan werd voorgelegd op 17 april 2000. De verschillende actoren kregen 4 à 6 weken tijd na de gemeentelijke 
begeleidingscommissie om schriftelijke opmerkingen te formuleren.  Begin september 2000 werden de aangepaste rapporten 
(synthesenota en beleidsplan) bezorgd aan de gemeente om een laatste gemeentelijke begeleidingscommissie bij te roepen. Aan de 
betrokken actoren werd gevraagd om de prioriteitenlijst uit het beleidsplan (fasering van de actiepunten) op voorhand voor te 
bereiden en aan te vullen. Op 20 juni 2001 kwamen alle actoren opnieuw samen waarbij zowel de synthesenota als het 
beleidsplan werden goedgekeurd, mits een aantal aanpassingen. De samenstelling van de laatste gemeentelijke 
begeleidingscommissie is gewijzigd (nieuw bestuur, nieuwe medewerkers bij A.W.V., De Lijn en de Provincie). 

1.2. MOBILITEITSPLAN 

Het mobiliteitsplan doorloopt drie fasen.  

In de eerste fase, oriëntatiefase, werden de problemen in de oriëntatienota geformuleerd. De probleemstelling gaf een duidelijke 
richting aan fase 2, de opbouw van het plan, en de behoefte aan bijkomend onderzoek.   

In de tweede fase, opbouw van het plan, werd een bijkomend onderzoek verricht. Het onderzoek bestond uit twee delen. In eerste 
instantie werd de ruimtelijke structuur en vervoersvraag onderzocht. Vervolgens werd in het eigenlijk verkeersonderzoek een 
onderscheid gemaakt naar het gemotoriseerd verkeer, het parkeren, het fietsverkeer, voetgangersverkeer en het openbaar vervoer. 
Ook werd de onveiligheid nagegaan aan de hand van een ongevallenanalyse. Twee scenario’s duurzame mobiliteit werden 
ontwikkeld. Zij resulteerden uit een combinatie van verschillende bouwstenen (i.c. de wensstructuren)  van de drie 
werkdomeinen. De werkdomeinen omvatten de mobiliteitseffecten van ruimtelijke ontwikkelingen, de verkeersstructuur per 
vervoerswijze en de ondersteunende maatregelen. Op basis van de scenario’s formuleert de begeleidingscommissie voorstellen 
van beleidskeuzes.  

De derde fase, het beleidsplan is een plan dat de krachtlijnen en de verantwoordelijkheden aangeeft voor de geïntegreerde acties 
op korte, middellange en lange termijn.1 

                                                      
1  Mobiliteitshandboek, afl. 5 maart 1998 
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1.3. INHOUD “DUURZAAM” MOBILITEITSSCENARIO 

De leefbaarheid en de verkeersveiligheid van de hoofdstraat Kasteelstraat – Neerstraat – Hoogstraat wordt gegarandeerd voor de 
zwakke weggebruikers, nl. de voetgangers en de fietsers door de aanleg van de omleidingsweg van Nederbrakel. Door het 
verkeersarmer maken van het centrum wordt het conflict tussen de zwakke weggebruiker en het gemotoriseerd verkeer 
geminimaliseerd. Dit dient ondersteund te worden door concrete maatregelen. In de kern van Nederbrakel wordt niet alleen een 
zone 30 ingevoerd maar ook een beperkte circulatiewijziging (ten gunste van de voetgangers) en het invoeren van een blauwe 
zone. 

In een zone 30 wordt de snelheid afgedwongen door infrastructurele maatregelen. De snelheidsverlagende maatregelen komen in 
verschillende uitvoeringsvormen voor. De snelheidsbeperking draagt bij tot het aantrekkelijker maken van het gebruik van  de 
omleidingsweg door het doorgaand verkeer.  

Het verkeer dat geen bestemming heeft in het centrum, zal gebruik maken van de omleidingsweg. 

Het individueel autogebruik in het centrum wordt ontraden door het introduceren van een blauwe zone in de centrumstraten van 
Nederbrakel. De parkings voor langparkeren zullen bereikbaar zijn via parkeerroutes die zorgen voor een betere spreiding van het 
verkeer naar het centrum toe, dankzij het gebruik van de tangent. 

De veiligheid van de scholieren wordt geoptimaliseerd door de schoolomgevingen her in te richten. De scholen worden 
geïntegreerd in de vooropgestelde zone 30 gebieden. Een belangrijk aspect inzake veiligheid van de schoolomgevingen zijn de 
routes op weg naar school gebruikt door de fietsers en voetgangers. Met het oog op verbetering van de schoolroutes kunnen ook 
alternatieve verplaatsingswijzen voor de auto, zoals fiets (cfr. fietsnetwerk) en openbaar vervoer (cfr. beter openbaar 
vervoersaanbod) gepromoot worden. 

Het stimuleren van het fietsgebruik gaat samen met het uitstippelen van een degelijk, samenhangend, continu en veilig 
fietsnetwerk die alle deelgemeenten met elkaar en het centrum verbindt. De specifieke locaties waar het fietsnetwerk wegen met 
een belangrijke verkeersfunctie kruist, worden extra beveiligd, zodat meer kansen aan het gebruik van de fiets wordt geboden. Het 
verhogen van het fietsaandeel  wordt ondersteund door promoten van fietsregistratiemogelijkheid, regelmatige fietscontroles in de 
scholen, veilige fietsstallingen aan openbaar vervoerhaltes, de organisatie van fietswedstrijden, het gebruik van fietsparken en 
verkeerslessen. 
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Het Stationsplein fungeert als multimodaal verkeersknooppunt. Dit is een knooppunt waar men kan overstappen van het ene 
vervoermiddel naar het andere. Het openbaar vervoersnet wordt geoptimaliseerd door het opwaarderen van ontsluitende buslijnen 
en het introduceren van de belbus. Als flankerende maatregel wordt gekozen voor tarieftussenkomst via het derde betalerssysteem. 

Het naleven van de snelheidsbeperkingen wordt gecontroleerd op geregelde tijdstippen zowel langs de drukke verkeersassen als in 
kwetsbare verblijfsgebieden. De snelheidscontroles zullen worden aangekondigd via het gemeentelijke infoblad en het plaatselijk 
reclameblad. De resultaten van de uitgevoerde controles worden in dezelfde bladen gepubliceerd.  
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2. ACTIEPLAN 

2.1. RUIMTELIJK BELEID 

2.1.1. REGIONALE SITUERING 

Brakel, gelegen in het zuiden van de provincie Oost-Vlaanderen in het arrondissement Oudenaarde , is een agrarische gemeente 
gesitueerd langsheen de as N8 tussen de structuurondersteunende kleinstedelijke gebieden Oudenaarde en Geraardsbergen in het 
midden van de Vlaamse Ardennen. 

De Vlaamse Ardennen worden gekenmerkt door een sterk versneden reliëf met een groot aantal beken.  Kenmerkend zijn de 
beboste heuvels waarvan de toppen, afhankelijk van de ondergrond, begroeid zijn met loof- of naaldbos met een rijke variatie aan 
levensgemeenschappen.  Dit reliëfrijke cultuurlandschap heeft, naast de beboste heuvels, een open karakter.  Onder open karakter 
verstaan we weinig opvallende bebouwde ruimte.  De open ruimte wordt bepaald door de natuurlijke structuur, de bosstructuur, 
de nederzettingsstructuur en de infrastructuur. 

Inzake ontsluiting is de gemeente Brakel aangewezen op het secundaire wegennet.  De gewestwegen N8, N493 en N48 zijn de 
belangrijkste verkeersassen op het grondgebied. 

2.1.2. DOELSTELLINGEN 

Voor Brakel, als goed uitgeruste gemeente gelegen in het buitengebied van Vlaanderen, worden volgende doelstellingen en 
principes geformuleerd : 

1. Versterken en verdichten dorpskernen van Brakel; 

2. Verbeteren kwaliteit en “leesbaarheid” van de open ruimte; 

3. Verbeteren van de verkeersleefbaarheid en bereikbaarheid van Brakel; 

4. Voldoende ruimere kansen geven aan de landbouw; 

5. Toerisme en recreatie : maximale uitbouw recreatief medegebruik landschap; 
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2.1.3. RUIMTELIJKE CONCEPTEN 

De Ruimtelijke beleidsopties worden geformuleerd in het Ruimtelijk Structuurplan Brakel dat in opmaak is door Groep Planning. 
Zowel de ruimtelijke opties als de opties met betrekking tot verkeer en mobiliteit worden in gezamenlijk overleg besproken, 
dankzij het gelijktijdig verloop van beide studies. 

I. Nederbrakel als centrale hoofdkern voor kleine (plattelands)kernen : 

A. hoofdkern : behouden en versterken van ruimtelijke concentratie en verwevenheid van functies (wonen, werken, 
recreatie) in de kern van Nederbrakel; 

B. kleinere kernen : bewaren van de identiteit en het landelijk karakter; 

C. afbakenen van de woonlinten en de verspreide bebouwing. 

II. Regionale ontsluiting gericht op de N42 naar Geraardsbergen, Zottegem en verder richting E40; 

− De N8 en N8c is de belangrijkste weg voor de ontsluiting van Brakel. Er wordt aanbevolen om de ontsluiting te 
laten gebeuren in de richting van de N42 en niet in de richting Oudenaarde naar de N60. De secundaire weg N8 
en N8c fungeren ook als drager van de economische activiteiten, m.a.w. als vrachtroute. De N8 in de richting van 
de N42 is immers een rechte weg. Bovendien is het traject korter in tijd naar het primair wegennet in tegenstelling 
tot de N8 in de richting van de N60. Uit veiligheidsoverwegingen is het ook aan te raden om het vrachtverkeer 
over een rechte weg te laten rijden in plaats van een sterk kronkelende weg met hellingen.  

III. Zwalmvallei als drager van de groene banaan; 

− De Zwalmvallei fungeert als ruggengraat voor de natuurlijke structuur. Maximaal behoud en waar mogelijk 
versterken van de natuurwaarde van de Zwalmvallei staan voorop. 

IV. Differentiatie van het agrarisch gebied (grondgebonden activiteiten); 

− De open homogene landbouwgebieden ten NW (Zegelsem, Elst) en ten ZO (Parike, Everbeek) van Brakel moeten 
behouden worden als agrarisch gebied. Het gaat om grondgebonden agrarische activiteiten waarbij men aandacht 
moet geven aan de cultuurhistorische en natuurlandschappelijke waarden. 
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2.1.4. CONCRETE RUIMTELIJKE MAATREGELEN 

De woonbehoeftestudie heeft aangetoond dat er geen kwantitatieve noodzaak bestaat om tijdens de planperiode (tot 2007) nog 
enig niet uitgerust woonuitbreidingsgebied en zelfs woongebied aan te snijden. Alles kan opgevangen worden binnen de 
bestaande voorraad aan bouwpercelen langs de uitgeruste wegen (goedgekeurde verkavelingen, wegen in het woongebied).  

Om de bebouwing van de verschillende deelgebieden op een meer verantwoorde manier te laten verlopen kan een fasering 
uitgewerkt worden (zie kaart). De fasering heeft tot doel om op basis van de ruimtelijke en kwantitatieve criteria gesteld in het 
structuurplan over te gaan tot een geleidelijk en gefaseerde ontwikkeling van het wonen.   

Het invullen van de gecontroleerde woonuitbreidingsgebieden binnen de planperiode 1997-2007, hebben weinig repercussies op 
het gebied van mobiliteit. In Nederbrakel kunnen 388 bouwpercelen ontwikkeld worden. Dit betekent dit 155 extra 
motorvoertuigen per avondspitsuur. De wooninbreiding dient ontsloten te worden via de bestaande infrastructuur. Het gebied 
tussen de Gauwstraat en de Stationsstraat wordt ontsloten via de Neerstraat. Het inbreidingsgebied t.h.v. de Spoorwegstraat wordt 
het best ontsloten via de Spoorwegstraat. Er wordt gezorgd voor voetgangers- en fietsersassen naar het centrum toe en de 
Stationsstraat. 

In de overige deelgemeenten van Brakel zal de vervoersgeneratie bij uitbreiding van het wonen binnen de planperiode minimaal 
zijn, variërend van 16 tot 40 bijkomende motorvoertuigen per avondspitsuur. 

Een deel van de ambachtelijke zone te Opbrakel is nog niet aangesneden. In het kader van het Ruimtelijk Structuurplan Brakel 
(voorontwerp aanzet richtinggevend gedeelte) wordt voorgesteld om in de eerste plaats het huidige ingevulde terrein te 
optimaliseren. Bij de verdere uitbreiding dient rekening te worden gehouden met het beschermde landschap van de 
Verrebeekmolen. Een geïntegreerde aanleg (landschappelijke laagbouw) is noodzakelijk. De percelen dienen klein gehouden te 
worden zodat enkel kleinere ambachtelijke bedrijven er zich kunnen vestigen. Bij de volledige invulling van de ambachtelijke 
zone (25 ha volgens het gewestplan) worden een 50-tal aankomsten en 150 vertrekkende motorvoertuigen verwacht tijdens het 
spitsuur. De ontsluiting dient te gebeuren via de N493 naar de omleidingsweg N8c. 
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2.2. CATEGORISERING VAN HET WEGENNET EN SNELHEIDSBELEID 

2.2.1. CATEGORISERING VAN HET WEGENNET 

In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen bestaat één van de doelstellingen m.b.t. de mobiliteit uit het optimaliseren van het 
wegennet. Deze optimalisering houdt een functionele categorisering van het wegennet in. De categorisering is gebaseerd op de 
gewenste hoofdfunctie (bereikbaarheid of leefbaarheid). Deze categorisering respecteert een hiërarchie gaande van hoofdwegen, 
primaire, secundaire en lokale wegen. 

In Brakel werden noch hoofdwegen noch primaire wegen geselecteerd.  

De selectie van de secundaire wegen wordt door de provincie geselecteerd in het provinciaal ruimtelijk structuurplan Oost-
Vlaanderen.  

Onder secundaire wegen verstaan we wegen met een verbindingsfunctie en verzamelfunctie op bovenlokaal en lokaal niveau. Ze 
ontsluiten gebieden naar de primaire wegen en de hoofdwegen (verzamelfunctie op bovenlokaal niveau). Ze staan daarnaast ook 
op lokaal niveau in voor de bereikbaarheid van diverse activiteiten langsheen de weg (toegang geven). Ze zijn niet van gewestelijk 
belang. De secundaire weg vertoont de kenmerken van een weg (2x1 of 2x2) waarvan het verkeer niet noodzakelijk een 
gescheiden verkeersafwikkeling heeft. Bijzondere aandacht dient besteed te worden aan de doortochten in de bebouwde kom. Als 
ontwerpsnelheid voor de doortochten wordt een snelheid van 50 km/uur of minder vooropgesteld.  

In het voorontwerp van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Oost-Vlaanderen (juli 2001) werd in de categorisering van het 
wegennet de N48 (Brakel – Ronse) en N8 (Brakel – Ninove) als secundaire weg weerhouden. 

In Brakel worden de secundaire wegen voorlopig als volgt geselecteerd. Deze selectie is een voorstel vanuit de gemeentelijke 
begeleidingscommissie naar de Provincie toe. 

Tot de secundaire wegen II van bovenlokaal niveau beschouwen we de N8 en N48. Zij zorgen resp. voor de verbinding tussen 
volgende steden : 

− Ninove - Oudenaarde; 
− Brakel - Ronse; 

De N8 - N8c en N48 worden in het PRS geselecteerd en gecategoriseerd als secundaire weg II. Het gaat in de eerste instantie om 
‘het verzamelen van verkeer van de kernen in het zuidelijk open ruimtegebied’ naar het hogere wegennet (N60 in het westen en 
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N42 in het oosten) en naar de kleinstedelijke gebieden Ronse en Ninove’. In tweede instantie worden de kleinstedelijke gebieden 
Ronse en Ninove en Ronse en Geraardsbergen, en daartussen ook met het hoofddorp Brakel verbonden.  

Alle overige wegen zijn lokale wegen met een onderscheid tussen lokale verbindingswegen, lokale ontsluitingswegen en lokale 
straten. De lokale verbindingswegen zijn wegen met een stroomfunctie op gemeentelijk niveau. De ontsluitingswegen kennen in 
principe geen doorgaande functie en zorgen uitsluitend voor de plaatselijke ontsluiting van de dorpskernen en woonstraten. 
Verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid gaan voor op de afwikkelingssnelheid van het verkeer. Ze zijn niet van gewestelijk 
belang. De inrichting is een 2x1-weg met gemengde verkeersafwikkeling. 
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OVERZICHT CATEGORISERING WEGENNET IN BRAKEL :  

Primaire wegen − geen;  

   

Secundaire wegen  II − N8; 

− N8; 

− N8c; 

− N48; 

− Brakel - Ninove 

− Brakel - Oudenaarde 

− Omleiding 

− Brakel – Ronse 

   

Lokale verbindingswegen I − N415; 

− N462. 

− N493. 

− Brakel - Zwalm 

− Brakel - Zottegem  

− Brakel - Geraardsbergen 

   

Lokale ontsluitingswegen II − Sint-Martensstraat, Leinstraat, Cijnsland, 

Heinestraat; 

− Opbrakel - Flobecq 

 − Molenstraat, Priemstraat, Steenberg, Muiterij, 

Maandagstraat; 

− Steenweg (N493) -  Everbeek-Boven - Flobecq 

 − Klaaie, Reepstraat, Lessensestraat, Mierenhoek, 

Spinele, Hemelrijk; 

− Parike - Everbeek-Beneden - Flobecq  

 − Hollebeekstraat, Matrouwstraat; − Parike - Sint-Martens-Lierde  

 − Stationsstraat, Kruisstraat; − Nederbrakel - Sint-Martens-Lierde  

 − Meierij, Heksteelstraat, Boembeke; − Kasteeldreef (N462) - Michelbeke - Rozebeke  

 − Berendries, Riedeplein, Lepelstraat; − Brakelstraat (N462) - Michelbeke - Elst  

 − Boekelstraat.  − Elst - Sint-Blasius-Zwalm  

   

Lokale wegen III − overige wegen; −  
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2.2.2. GEDIFFERENTIEERD SNELHEIDSBELEID 

Naast de grote hoeveelheid verkeer heeft de gemeente ook te kampen met de te hoge snelheid van het verkeer. Een van de 
essentiële stappen naar een verbetering van de verkeersleefbaarheid is het beheersen van de rijsnelheid van auto- en 
vrachtverkeer. Daarom is in de figuur een voorstel voor een gedifferentieerd snelheidsbeleid in Brakel weergegeven. De 
voorstellen kaderen binnen de 30-50-70-90 filosofie die door het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (B.I.V.V) is 
uitgewerkt2. Dit nieuw snelheidsbeleid kan slechts in voege treden van zodra andere infrastructurele maatregelen zijn getroffen die 
de verkeersveiligheid garanderen van alle weggebruikers.  

Als basis van het snelheidsbeleid werd gebruik gemaakt van het ontwerp ‘Afbakening bebouwde kommen’. Dit is een 
overeenkomst (2001) tussen de vijf Vlaamse provincies en het Vlaams Gewest om tot een uniforme werkwijze te komen bij het 
afbakenen van de bebouwde kommen langs genummerde wegen. 

Dit gewenste snelheidsbeeld in Brakel ziet er als volgt uit : 

∗ 90 km per uur als maximale snelheid kan slechts in die zones waar geen doorlopende bewoning of enige andere functie 
aanwezig is; 

90 km/uur − Gentsestraat (N415) tussen Zwalm en Lepelstraat 

 − Gentsestraat (N415) tussen N8 en Ommegangstraat 

 − Oudenaardsestraat (N8) tussen Oudenaarde en Gentsesteenweg (N415)  

 − Brusselsestraat (N8) tussen topbronnen en Lierde 

 − Ronsestraat (N48) tussen Sadonespad en Flobecq 

 

∗ 70 km per uur als overgangsgebied tussen die wegvakken waar een drastische snelheidsbeperking wordt vereist. Op sommige 
baanvakken heeft het weinig zin om een maximumsnelheid vast te leggen op 50 km per uur. Als de omgeving dit niet vraagt, 
kan een dergelijke maatregel  alleen maar nodeloze wrevel opwekken; als voorbeeld kunnen een aantal wegvakken op de N8, 
N415, N48, N493 en N462 aangehaald worden. 

70 km/uur − Gentsestraat (N415) tussen Lepelstraat en Ommegangstraat 

 − Oudenaardsestraat (N8) tussen Gentsesteenweg (N415) en Romeinseweg 

                                                      
2 B.I.V.V., 30-50-70. Aanbevelingen voor een gedifferentieerd snelheidsbeleid binnen de bebouwde kom, Brussel, B.I.V.V., september 1991, 69 p. 
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 − Omleidingsweg N8c 

 − Lepelstraat tussen Bassegem en aanwijzingsbord bebouwde kom Michelbeke 

 − Riedeplein tussen Kammeland en Berendries 

 − Kasteeldreef - Molenberg tussen Zottegem en agglomeratie Nederbrakel 

 − Ronsestraat (N48) tussen aanwijzingsbord bebouwde kom  Nederbrakel en Sadonespad 

 − Leinstraat tussen Tenbergen en Flobecq 

 − Geraardbergsestraat - Steenweg (N493) tussen kmp 6.5 en kmp. 7.8 

 − Molenstraat - Priemstraat - Steenberg tussen N493 en Bergstraat 

 − Maandagstraat tussen Steneplein en Flobecq 

 − Klaaie tussen Molenstraat en aanwijzingsbord bebouwde kom  

 − Lessensestraat - Rekestraat tussen agglomeratie Everbeek-beneden en gemeentegrens 

∗ 30/50 km per uur binnen de effectief bebouwde kom. In de kernen van de deelgemeenten overheerst de verblijfsfunctie. Onder 
verblijfsfunctie verstaan wij het zoveel mogelijk ruimte scheppen voor de voetganger, fietser, aankledingsmeubilair en groen. 
Ook die wegen die een nogal bochtig tracé vertonen, zoals de N8 tussen de Romeinseweg en het aanwijzingsbord bebouwde 
kom , komen hiervoor in aanmerking. 

50 km/uur − N8 tussen Romeinseweg en de topbronnen (m.u.v. de omleidingsweg N8c) 

 − Lepelstraat tussen Gentsestraat en Bassegem 

 − Lepelstraat tussen aanwijzingsbord bebouwde kom  Michelbeke en Heksteelstraat 

 − Groenstraat tussen Heksteelstraat en Kammeland 

 − Berendries  

 − Watermolenstraat  

 − Beekstraat 

 − Driehoekstraat – Meerbeekstraat 

 − Ronsestraat (N48) tussen bord bebouwde kom kmp. 0.7 en rotonde (N8) 

 − Sint-Martensstraat - Leinstraat tussen Holenbroek en Tenbergen 

 − Geraardbergsestraat (N493) tussen rotonde (N8) en aanwijzingsbord bebouwde kom kmp.7.8 

 − Steenweg (N493) tussen kmp. 6.5 en kmp 5.2 

 − Kroonstraat tussen school en aanwijzingsbord bebouwde kom  

 − Maandagstraat - Muiterij tussen Muiterij en Steneplein 

 − Klaaie - Reepstraat tussen aanwijzingsbord bebouwde kom  en Everbeekplaats 

 − Lessensestraat tussen Everbeekplaats en aanwijzingsbord bebouwde kom  
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In de Kleibergstraat - Jagersstraat - Herreweg (N8) vanaf de Romeinseweg richting centrum wordt een snelheidsbeperking van 50 
km/uur voorgesteld omwille van de scherpe bochten bij het binnenrijden van Nederbrakel. 

Op de gewestwegen binnen de kernen Nederbrakel en Opbrakel, met uitzondering van de omleidingsweg, wordt een 
maximumsnelheid toegelaten van 50 km per uur. Behalve in de Kasteelstraat – Hoogstraat - Neerstraat  geldt een snelheid van  30 
km per uur.  

Op de centrumas wordt een zone 30 ingevoerd vanaf de scholen tot aan de brandweer. Door middel van het invoeren van een 
zone 30 wordt het voor niet-bestemmingsverkeer de situatie fysisch moeilijk gemaakt. De toegang tot het zone 30-gebied zal 
geaccentueerd worden. Het doorgaand verkeer zal geweerd worden door diverse ontmoedigende maatregelen : 
wegversmallingen, asverschuivingen , groenaanplantingen, ander materiaalgebruik, bewegwijzering, ... Het doorgaand verkeer op 
de as Kasteelstraat – Hoogstraat – Neerstraat wordt juridisch (vrachtverbod, bord uitgezonderd plaatselijk verkeer) onmogelijk 
gemaakt. Bij het uitwerken van verkeersremmende maatregelen op openbaar vervoersroutes zal de wegbeheerder telkens 
voorafgaandelijk advies inwinnen bij en overleggen met De Lijn. 

Het zone 30-statuut kan met het K.B. van 9 oktober 1998 (ter vervanging van het K.B. van 17 september 1988) dermate soepel 
worden toegepast dat alle verblijfsgebieden minstens een zone 30 zouden moeten worden. De zone 30 wordt verder behandeld in 
een volgend hoofdstuk. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de potentiële zone 30 gebieden. De realisatie vraagt een 
herprofilering, tijd en financiële middelen. Daarom is het noodzakelijk om een fasering in te voeren, waarin de prioritaire zone 30 
gebieden worden aangeduid. Op lange termijn is het de bedoeling om alle verblijfsgebieden hetzelfde statuut te geven. 

In eerste fase worden de verblijfsgebieden zone 50-gebieden, gezien de eenvoudige reglementering. Op lange termijn, in een 
tweede fase worden de zone 30-gebieden geïntroduceerd bij herinrichting en wegenwerken. Indien er nieuwe woonstraten 
worden aangelegd, zullen deze dan ook onmiddellijk het zone 30 statuut toegekend krijgen. 

POTENTIËLE ZONE 30-GEBIEDEN OP KORTE TERMIJN IN FUNCTIE VAN WEGENIS- EN RIOLERINGSWERKEN 

POTENTIËLE ZONE 30-GEBIEDEN  

NEDERBRAKEL  − Kasteelstraat - Hoogstraat - Neerstraat tussen scholen en brandweer 

  − Serpentestraat – tot toegang tot parking 

 



 MOBILITEITSPLAN BRAKEL - ACTIEPLAN Groep Planning - 18 

 

POTENTIËLE ZONE 30-GEBIEDEN OP MIDDELLANGE TERMIJN IN FUNCTIE VAN WEGENIS- EN RIOLERINGSWERKEN 

POTENTIËLE ZONE 30-GEBIEDEN AFGEBAKEND DOOR VOLGENDE STRATEN (ZIE KAART) 

NEDERBRAKEL ZONE 1 − Meerbeekstraat – Driehoekstraat (excl.);; 

  − Herreweg (N8) (excl.);; 

  − Omleidingsweg (N8c) (excl.);  

  − Watermolenstraat(excl.);. 

  − Nederstenkouter – Veldstraat 

   

 

POTENTIËLE ZONE 30-GEBIEDEN OP LANGE TERMIJN IN FUNCTIE VAN WEGENIS- EN RIOLERINGSWERKEN 

POTENTIËLE ZONE 30-GEBIEDEN  

PARIKE  − Peperendaalwijk 

MICHELBEKE  − Hovendaal 

NEDERBRAKEL  − Nederstenkouter 

  − Sint-Pieterswijk 

 

POTENTIËLE ZONE 30-GEBIEDEN OP HEEL LANGE TERMIJN IN FUNCTIE VAN WEGENIS- EN RIOLERINGSWERKEN 

POTENTIËLE ZONE 30-GEBIEDEN AFGEBAKEND DOOR VOLGENDE STRATEN  

NEDERBRAKEL ZONE 2 − Gauwstraat - Warande - Stoktstraat (inclusief); 

  − Langenbroekweg (inclusief); 

  − Geraardbergsestraat (N493) (excl.);; 

  − Omleidingsweg (N8c) (excl.);. 

   

OPBRAKEL ZONE − Sint-Martensstraat tussen poort en Holenbroek (excl.);   

  − Sint-Fransiscusstraat (inclusief) 

  − Holenbroek  (inclusief) 

  − Opbrakelsestraat (inclusief) 

  − Baneke 

  − Edg. Tinelstraat 
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POTENTIËLE ZONE 30-GEBIEDEN AFGEBAKEND DOOR VOLGENDE STRATEN  

   

PARIKE ZONE − Matrouwstraat  (inclusief) 

  − Hollebeekstraat  (inclusief) tussen N493 en Matrouwstraat  

  − Peperendaalwijk 

   

EVERBEEK-BOVEN ZONE − Muiterij - Kloosterstraat tussen Nieuwpoort tot voorbij school  

   

EVERBEEK-BENEDEN ZONE − Everbeekplaats  (inclusief) 

  − Nestor de Beckstraat  (inclusief) 

   

ELST ZONE − Ommegangstraat  (inclusief) - Lepelstraat - N415 - Appoloniastraat  (inclusief) - Muizeveld  (inclusief) 

   

MICHELBEKE ZONE − Heksteelstraat - Kammeland  (inclusief) – Groenstraat 

  − Kerkweg  (inclusief) - Sint-Sebastiaansplein  (inclusief) 

   

ZEGELSEM ZONE − Teirlinckstraat 

  − Sint-Ursmarusstraat 

   

2.2.3. OMLEIDINGSWEG N8C 

Om het gebruik van de omleidingsweg te stimuleren en het doorgaand verkeer uit de doortocht Kasteelstraat – Hoogstraat – 
Neerstraat te weren worden belangrijke ingrepen voorzien. 

De centrumas wordt grondig heringericht als zone 30 met verkeersplateaus, asverschuivingen , groenaanplantingen, smallere 
rijbaan en ander materiaalgebruik. In het centrum wordt het zwaar vrachtverkeer verboden. Zij dienen gebruik te maken van de 
N8c. Dit wordt ondersteund door een duidelijke wegsignalisatie. Door een snelheidsdifferentiatie, nl. zone 30 in de oude 
doortocht en 70km/uur op de omleidingsweg, wordt het gebruik van de N8c aantrekkelijker voor het doorgaand verkeer.  
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2.3. VERKEERSLEEFBAARHEID IN DE VERBLIJFSGEBIEDEN 

2.3.1. ZONE 30 

Het K.B. van 17 september 1988 betreffende de inrichting van de zone 30 wordt opgeheven en vervangen door het K.B. van 
9 oktober 1998. Hiermee wordt de invoering van een zone 30 versoepeld.  De voornaamste krachtlijnen van dit K.B. zijn : 

− de zone 30 mag ingericht worden in straten waar de verkeersfunctie ondergeschikt is aan de verblijfsfunctie of 
ondergeschikt gemaakt  wordt; 

− er voor de instelling van de zone 30 overleg moet zijn met de bewoners, de openbaar vervoersmaatschappij, de 
brandweer en de diensten voor dringende hulpverlening; 

− er in principe voorrang van rechts moet gelden, behalve op rotondes; 

− er slechts uitzonderlijk verkeerslichten mogen voorkomen; 

− het doorgaand verkeer er zo veel mogelijk moet worden geweerd; 

− de toegangen duidelijk herkenbaar moeten zijn en men zich dus niet mag beperken tot plaatsen van het bord zone 30;  

− de snelheid tot 30 km per uur moet afgeremd worden o.m. door organiseren van parkeren, verhoogde inrichtingen die 
aan de nieuwe eisen moeten voldoen of andere infrastructurele maatregelen die steeds goed zichtbaar en geen enkele 
categorie weggebruikers in gevaar brengt. 

Het zone 30-statuut kan met de nieuwe reglementering dermate soepel toegepast worden dat alle verblijfsgebieden minstens een 
zone 30 zouden moeten worden. De realisatie hiervan vraagt vaak een grondige aanpassing van het wegprofiel, tijd en financiële 
middelen. Daarom is het noodzakelijk om een fasering in te voeren, waarin de prioritaire zone 30-gebieden worden aangeduid. 
Op termijn is het de bedoeling om alle verblijfsgebieden hetzelfde statuut te geven. 

De toegang tot de zone 30 gebieden kan geaccentueerd worden door eenvoudige wegmarkeringen zoals verdrijvingsvlakken, 
eenzijdige of tweezijdige voetpaduitstulpingen, andere wegverhardingen, splitsen van de rijbaan, verkeersplateau, 
asverschuivingen. (ZIE SNELHEIDSBELEID) 





 MOBILITEITSPLAN BRAKEL - ACTIEPLAN Groep Planning - 23 

 
2.3.2. CIRCULATIEWIJZIGING  IN CENTRUM VAN NEDERBRAKEL 

De verkeerskundige opties zijn complementair aan de functionele opties. In het centrum bepaalt de winkelende en de 
schoolgaande voetganger en fietser de inrichting van de straatruimten.  

Op korte termijn worden geen drastische ingrepen op het gebied van verkeerscirculatie ingevoerd. Het doorgaand verkeer en 
zwaar verkeer wordt ontmoedigd op de as Kasteelstraat – Hoogstraat - Neerstraat door het invoeren van een zone 30 met 
bijhorende herinrichting. Enkel bestemmingsverkeer wordt toegelaten. Bovendien is de omleidingsweg zo ontworpen dat de N8c 
de hoofdrichting wordt. Het autoverkeer wordt gedwongen de omleiding te gebruiken.  

In eerste instantie wordt niet geopteerd voor circulatieve ingreep op de as Kasteelstraat – Hoogstraat – Neerstraat, gezien dit voor 
het bestemmingsverkeer een reeks omrijbewegingen via zijstraten zou veroorzaken. Mocht na evaluatie van de zone 30 blijken dat 
de grondige herinrichting niet voldoet en de as Kasteelstraat – Hoogstraat – Neerstraat als sluipweg fungeert ondanks de aanleg 
van de omleidingsweg N8c dan kan gekozen worden voor een circulatiewijziging.  

In dit geval wordt het sluipverkeer vermeden door éénrichtingsverkeer toe te laten in de richting van de rotonde op het kruispunt 
N8-N48-N493. Op analoge manier wordt het doorgaand verkeer vanuit de N8 (oostzijde) geweerd. De Brusselsestraat tussen de 
Beekstraat en Watermolenstraat wordt één richting van west naar oost. 

Op korte termijn wordt wel in de Stationsstraat enkelrichtingsverkeer ingevoerd van zuid naar noord. De afwikkeling3 gebeurt als 
volgt : Van op de omleidingsweg N8c naar centrum via Stationsstraat :  

− rechtsafslaand verkeer wordt toegelaten vanuit de richting van Lierde.  
− linksafslaand verkeer wordt onmogelijk door middenberm vanuit de richting van rotonde. 

Ook in de Wielendaalstraat tussen de Serpentstraat en de Hoogstraat wordt geopteerd voor éénrichtingsverkeer van zuid naar 
noord, o.a. omwille van de smalle wegbreedte en omwille van de verbinding met de parking en de Serpentstraat. De Stationsstraat 
wordt verder uitgebouwd tot een winkelstraat met brede voetpaden. 

De Lijn gaat akkoord (dd. 05.11.2001) met het invoeren van éénrichtingsverkeer in de Stationsstraat maar wenst een oplossing 
voor een betere doorstroming in de Gauwstraat en ter hoogte van het kruispunt van de Gauwstraat- Neerstraat. 

                                                      
3 op basis van ontwerp omleiding N8c, A.W.V., juni 1999 
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2.3.3. MAATREGELEN PER KERN 

Voor de maatregelen betreffende het fietsverkeer wordt verwezen naar een volgend hoofdstuk. Deze voorstellen zijn niet bindend, 
maar fungeren als inspiratie om de knelpunten weg te werken. 

2.3.3.1. Maatregelen Nederbrakel 

Algemeen principe 

DOORGAAND VERKEER BINNEN BEBOUWDE KOM − Herreweg (N8); 

− Omleidingsweg (N8c); 

− Watermolenstraat; 

− Geraardbergsesteenweg (N493); 

− Ronsestraat (N48); 

− verhoogd aanliggende fietspaden; 

− zie ontwerp A.W.V.; 

− “poort” = toegang bebouwde kom; 

ZONE 30  − gemengd verkeer; 

− fietsers in tegenrichting (aangeduid met fietssuggestiestrook);  

− asverschuivingen d.m.v. parkeervakken; 

− “poort” =  toegang zone 30; 

− erffunctie 

 

Concreet 

Het doorgaand verkeer dient, naargelang de bestemming, gebruik te maken van de N48, N493, N8 en de omleidingsweg N8c. 

De toegang tot de bebouwde kom wordt geaccentueerd door een poorteffect. Een poort heeft als doel de automobilist attent te 
maken op het feit dat hij een bepaald gebied binnenkomt, nl. de bebouwde kom. Vanaf daar gelden andere gedragsregels zoals 
een aangepaste snelheid. De uitgangspunten van een poorteffect zijn gericht op de verandering van het ruimtelijk beeld en 
aansluitend, het invoeren van fysieke maatregelen voor snelheidsbeheersing. De locatie van de poorten komt over het algemeen 
best overeen met het bord van de bebouwde kom zoals dit op termijn zal vastgelegd worden volgens de principes van de studie 
‘Afbakening van de bebouwde kommen’, die zich momenteel in ontwerpfase bevindt. De poort wordt geconcretiseerd door de 
aanleg van een middengeleider. Hierdoor zal de rijweg uitbuigen, welke resulteert in een snelheidsverlaging. In sommige gevallen 
fungeert de poort eveneens als veilige oversteek voor fietsers en voetgangers (zie fietsnetwerk). De middengeleider laat toe om 
voetgangers en fietsers in twee maal de weg te dwarsen en ook geconcentreerd over te steken. 
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∗ Jagersstraat (N8) - Meerbeekstraat; 

∗ Watermolenstraat (N462) - Driehoekstraat; 

∗ Brusselsestraat (N8) t.h.v. aanwijzingsbord bebouwde kom Nederbrakel; 

∗ Geraardbergsestraat (N493) t.h.v. aanwijzingsbord bebouwde kom Nederbrakel; 

∗ Ronsesestraat (N48) t.h.v. Sadonespad ; 

Tussen de poorten kan het wegprofiel aangepast worden. De wegbreedte bedraagt bij voorkeur 6m00. Asverschuivingen worden 
gecreëerd door de aanleg van parkeervakken of groenvoorzieningen. Onder een asverschuiving wordt een diagonale verspringing 
verstaan van de as. 

∗ Meerbeekstraat - Driehoekstraat; 

∗ Ronsesestraat (tussen aanwijzingsbord bebouwde kom  en Rond Plein); 

∗ Geraardbergsestraat (tussen aanwijzingsbord bebouwde kom en Rond Plein); 

∗ Jagerstraat (tussen Meerbeekstraat en Rond Plein); 

∗ Omleidingsweg (N8c); 

Op twee locaties kunnen de huidige rotondes infrastructureel verbeterd worden, nl. 

∗ Lindeplein; 

∗ Rond Plein; 

Om het gebruik van de omleidingsweg te stimuleren en niet te hoeven grijpen naar signalisatieborden, kan de te volgen weg 
infrastructureel duidelijk gemaakt worden. Eénduidigheid en uniformiteit, afhankelijk van de functie van de weg moet de 
hoofdgedachte zijn. Enerzijds wordt de omleidingsweg hoofdweg door de hoofdroute af te buigen (zie uitvoeringsplannen van 
A.W.V.). Geraardbergsestraat (N493) (zuidzijde van N8c) wordt ondergeschikte weg, zoals de Brusselsestraat (westzijde van N8c) 
aan de Brusselsestraat (N8) aan de oostzijde van de N8c. Anderzijds kan het doortrekken van de trottoirband de routekeuze 
beïnvloeden door de aanwezigheid van een soort “uitritconstructie” (zie figuur). De entreesnelheid van het nieuwe gebied is zeer 
laag. Er is een duidelijke overgang tussen beide gebieden. Deze oplossing wordt voorgesteld voor volgende kruispunten. 

∗ Kasteelstraat -  Rond Plein; 

∗ Sint-Pieterswijk - Geraardbergsestraat (N493); 
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∗ Spoorwegstraat - Omleidingsweg (N8c); 

∗ Gauwstraat - Omleidingsweg (N8c); 

∗ Warande - Omleidingsweg (N8c); 

∗ Watermolenstraat - Beekstraat; 

∗ Brusselsestraat (N8) -  Omleidingsweg (N8c); 

∗ Stoktstraat - Langenbroekweg; 

∗ Olifantstraat - Geraardbergsestraat (N493); 

∗ Katsijnenhoek - Geraardbergsestraat (N493); 

∗ Nederstenkouter t.h.v. Driehoekstraat. 

Er wordt in de uitvoeringsplannen van A.W.V. voorgesteld om op het kruispunt Stationsstraat - N8c enkel rechtsafslaand verkeer 
toe te laten. Zowel de infrastructurele verbetering van het rondpunt Kasteelstraat (N8) - Ronsesestraat (N48) - Geraardbergsestraat 
(N493) als de herinrichting van de eerste straatsectie van de Kasteelstraat kan het doorgaand verkeer dwingen de omleidingsweg 
(N8c) te gebruiken. Door het weren van onnodig verkeer worden de drie schooluitgangen verkeersveiliger. In het BPA 3 centrum 2 
wordt voorgesteld om de parking (ca. 45 parkeerplaatsen) te laten ontsluiten via de Hoogstraat4. In de Gauwstraat wordt enkel een 
nooduitgang voorzien. 

Aan de westzijde fungeren de Watermolenstraat en de Gauwstraat als toegang tot het centrum. Dit systeem laat toe om het 
bestemmingsverkeer beter te verdelen over de toegangswegen.  

In de huidige doortocht Kasteelstraat, Hoogstraat en Neerstraat (N8) wordt de verkeersfunctie afgebouwd en plaats gemaakt voor 
verblijfsfuncties. De doortocht wordt als zone 30-gebied ingericht met plateaus, groenaanplantingen, rijwegversmalling,... Dit 
wordt, na evaluatie van de zone 30, eventueel ondersteund door een passende verkeerscirculatie. 

Het College wenst een linksafopstelstrook ter hoogte van het nieuwe sportcomplex in de Jagersstraat. 

                                                      
4 Om het aantal conflictpunten te reduceren wordt in het voorstel van A.W.V. op de omleidingsweg N8c slechts één volwaardig kruispunt behouden, nl. t.h.v. 

de Gauwstraat. Op het kruispunt t.h.v. de Stationsstraat wordt enkel rechtsafslaand verkeer toegelaten. Linksafslaand verkeer wordt onmogelijk door de 
plaatselijke aanleg van een middenberm 
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2.3.3.2. Maatregelen Opbrakel 

In Opbrakel wordt de bebouwde kom weergegeven door een “poorteffect”. 

∗ Sint-Martensstraat t.h.v. Sint-Fransiscusstraat; 

∗ Leinstraat t.h.v. Tenbergen (ook als fietsbeveiliging). 

T.h.v. de kerk van Opbrakel wordt de snelheid gematigd door de aanleg van een “kerkerf”. Het parkeren wordt geschrankt, 
waardoor een asverschuiving wordt gecreëerd. 

De schooluitgang in Verrebeke wordt beveiligd en benadrukt door de aanleg van een verkeersplateau. 

Om het zone 30-statuut van te benadrukken worden op verschillende locaties de trottoirband doorgetrokken. 

∗ Sint-Fransiscusstraat t.h.v. Sint-Martensstraat; 

∗ Sint-Martensstraat t.h.v. Holenbroek; 

∗ Opbrakelsestraat t.h.v. Ronsesestraat (N48). 

2.3.3.3. Maatregelen Elst 

In het kader van wegenis- en rioleringswerken werd de dorpskern van Elst heraangelegd in de loop van het mobiliteitsproces. De 
dorpsrenovatie omvat de Geutelingestraat, Sint-Apolloniaplein en Sint-Apolloniastraat.  

Op de Gentsestraat (N415) tussen de Lepelstraat en de Ommegangstraat kan de snelheid gereduceerd worden door het wegbeeld 
tussen de twee poorten aan te passen, d.m.v. een wegversmalling. Een bijkomende poort wordt voorzien t.h.v. het kruispunt 
Lepelstraat-Bassegem.  

Het binnenkomen van de zone 30 wordt kenbaar gemaakt door de trottoirband door te trekken in de Ommegangstraat t.h.v. de 
Gentsestraat (N415). In Terwalle zal het bestaande verkeersplateau dat de schooluitgang accentueert, tevens fungeren als 
maatregel om de toegang tot het zone 30 gebied  te verduidelijken.  
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2.3.3.4. Maatregelen Michelbeke 

In het kader van wegenis- en rioleringswerken werd de dorpskern van Michelbeke heraangelegd in de loop van het 
mobiliteitsproces. De dorpsrenovatie omvat de Meierij, G. Gezellestraat, kruispunt Heksteelstraat - Lepelstraat - Groenstraat en 
Kerkweg. 

De toegang tot de bebouwde kom in Michelbeke wordt duidelijk gemaakt door de aanleg van poorten t.h.v. de aanwijzingsborden 
bebouwde kom.  

De voetgangerskwaliteiten t.h.v. de schooluitgang en de uitgang van de private sporthal dienen geoptimaliseerd.  

De verkeersveiligheid  moet verbeteren t.h.v. het kruispunt Kasteeldreef - Meierij - Molenberg met inbegrip van de schooluitgang 
van Sint-Fransiscusinstituut. Bij de herinrichting moet aandacht geschonken worden aan vier zwakke punten inzake 
verkeersveiligheid, nl. de schooluitgang, het dwarsen van de fietsweg (op de treinzate), de bushalte en het kruispunt Meierij. Het 
project dient uitgewerkt te worden in het kader van “veilige schoolomgevingen”. 

2.3.3.5. Maatregelen Zegelsem 

Na de herinrichting van de kern van Zegelsem, ontstond een mooie de facto zone 30, die door niet officieel een zone 30-statuut 
kreeg. De straatinrichting met kasseien is zeer eenvoudig gehouden zoals dit past in een landelijk dorp. Aangezien er zich geen 
specifieke snelheidsproblemen voordoet en de kern enkel plaatselijk verkeer kent, hoeft geen nieuwe infrastructurele ingrepen 
voorzien te worden. Ook de schooluitgang van de vrije basisschool Lilare in de Teirlinckstraat is o.a. door het invoeren van een 
éénrichtingsverkeer veilig. 

Op de N8 kan de veiligheid van zowel linksafslaand verkeer als voor de zwakke weggebruiker verbeterd worden door de aanleg 
van een middengeleider. De oversteekbeweging van de fietsers en voetgangers wordt hierdoor geconcentreerd. Bovendien kunnen 
zij in twee keer de N8 dwarsen. Wat de veiligheid van het gemotoriseerd verkeer betreft, kunnen de linksafslaande automobilisten 
zich beveiligen in de daarvoor bestemde opstelstrook.  

∗ Oudenaardsestraat (N8) t.h.v. Sint-Ursmarusstraat; 

∗ Oudenaardsestraat (N8) t.h.v. Teirlinckstraat; 

De rechtlijnigheid van de weg wordt ter hoogte van de Gentsestraat (N415) gebroken door de aanleg van een rotonde. Bovendien 
worden de fietsers extra beveiligd. 
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2.3.3.6. Maatregelen Everbeek-boven 

Om een aantrekkelijke plek te scheppen voor jong en oud t.h.v. de kerk en de school kan de Kroonstraat tussen de schooluitgang 
tot aan het kruispunt met de Nieuwpoort heringericht worden, met een plateau ter hoogte van de schooluitgang. 

Het kruisingsoppervlak van de Faye met Steenberg is vrij groot en kan verkleind worden.  

2.3.3.7. Maatregelen Everbeek-beneden 

Het kerkplein van Everbeek-beneden beschikt over een sterke intrinsieke kwaliteit dat zeker herwaardering verdient. Momenteel 
komt het plein over als een grote steenvlakte. De enige grote openbare ruimte in dit landelijk dorp. De huidige pleinaanleg draagt 
niet bij tot een kwalitatieve dorpsomgeving. Voor een beter pleingebruik is het kanaliseren van de wagens in normale 
rijstrookbreedtes aangewezen. Door een goed overwogen combinatie van groenvolumes en parkeervakken kan het kerkplein een 
aangename openbare verblijfsruimte worden. 

Gezien de beperkte straatbreedte van de Nestor De Beckstraat kan deze straat een woonerfstatuut krijgen. Eventueel kan die straat 
geïntegreerd worden in het nieuwe pleinconcept. Het gemeentebestuur zal op korte termijn verfraaiingswerken uitvoeren. 

2.3.3.8. Maatregelen Parike 

De grens tussen twee verschillende snelheidsregimes wordt visueel benadrukt d.m.v. poorten.  

Op lange termijn kan het huidige rondpunt t.h.v. het kruispunt Hollebeekstraat - Matrauwstraat verbeterd worden. Momenteel is 
het kruispunt oppervlak vrij groot en bovendien ligt de rotonde excentrisch t.o.v. de Hollebeekstraat. 

De schoolpoort wordt geaccentueerd door de aanleg van een verhoogd zebrapad, dat tegelijkertijd snelheidsremmend werkt. 
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2.4. PARKEREN  

2.4.1. STANDSTILL-PRINCIPE 

De gemeente moet volgens het convenantenbeleid bij ondertekening van module 9, een stringent parkeerbeleid voeren op basis 
van het standstill-principe. : het huidig aanbod aan parkeerplaatsen mag onder geen enkel beding stijgen. Bijkomende 
parkeerplaatsen moeten worden gecompenseerd op een andere locatie.  Bij de herinrichting tot zone 30-gebied zal het aantal 
parkeerplaatsen verminderen op de as Kasteelstraat – Hoogstraat – Neerstraat door groenaanplantingen tussen de parkeervakken 
en trottoirverbredingen. Het aantal parkeerplaatsen wordt zeker niet uitgebreid. Toch moet het parkeren mogelijk blijven in de 
onmiddellijke nabijheid van een aantal voorzieningen. Zo moet kortparkeren op de Markt toegelaten worden. Op de Markt zijn  er 
immers cruciale voorzieningen voor de bevolking gesitueerd, zoals de bibliotheek, het gemeentehuis, de sociale diensten, e.d. 
Voor inwoners die moeilijk te been zijn moeten al deze diensten gemakkelijk bereikbaar zijn met de auto. In Brakel is immers 
40% van de bevolking ouder dan 60 jaar. 

2.4.2. PARKEREN IN HET CENTRUM VAN NEDERBRAKEL 

Parkeren is één van de activiteiten die beheer en beleid nodig maakt, omdat : 

− het onderdeel is van het socio-economische als maatschappelijk leven; 

− maatregelen moeten getroffen worden indien de aangeboden parkeerruimte plaatselijk ontoereikend of overbezet is, of 
door  verkeerde “gebruikersgroep” wordt ingepalmd; Het nemen van parkeerregulerende maatregelen is gewenst als het 
voor bepaalde groepen parkeerders, zoals bewoners of kortparkerende bezoekers, moeilijk wordt om een parkeerplaats 
te vinden door dat langparkeerders de parkeerplaatsen bij woningen of winkels in beslag nemen. 

− vanuit de eisen van de kwaliteit van de ruimte of de herinrichting van straten en pleinen het niet wenselijk is om meer 
parkeerplaatsen te voorzien; 

Door het invoeren van parkeerregulering wordt getracht de beschikbare parkeerplaatsen zo efficiënt mogelijk te laten gebruiken. 
Het beïnvloeden van de parkeerduur heeft tot doel de langparkeerders te weren. Dit kan op twee manieren gebeuren :  

− door het invoeren van een blauwe zone (korte termijn); 

− door tarifering. Hierdoor wordt het langparkeren ontmoedigd. (na evaluatie eventueel op lange termijn) 
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De uitgangspunten voor het parkeerbeleid in Brakel kunnen als volgt worden omschreven : 

− het parkeren als onderdeel van het mobiliteitsbeleid in Brakel moet zo ruim mogelijk opgevat worden : als conflict 
tussen voetgangers en fietsers, en tussen het rijdend en stilstaand verkeer; 

− het parkeren in de kern, moeten worden geregulariseerd en afgestemd op de verschillende activiteiten en functies; 

− het parkeerzoekend verkeer moet gereduceerd worden. Dit kan ondersteund worden door signalisatie; 

− het parkeerbeleid is een noodzaak om het goed functioneren van het centrumgebied te ondersteunen. 

Naast het toegelaten parkeren in de straat zijn er een aantal interessante parkings in het centrum op loopafstand. Deze zijn : 

− Parking Tirse; 

− Parking aan de Markt; 

− Parking volgens BPA 3 (centrum 2) nog aan te leggen; 

− Parking aan de Stationsstraat t.h.v. het Stationsplein; 

− Parking Rijdtmeersen. 

Deze parkings zijn gemakkelijk te bereiken dankzij het intern ontsluitingssysteem in het centrum. Wie echter toch middenin het 
centrum wil geraken, in de directe omgeving van handelsactiviteiten, kan zijn auto kwijt op de Markt (Gemeenteraad, 
03/04/2000), in de Kasteelstraat, Hoogstraat, Neerstraat, Stationsstraat, Wielendaalstraat, Serpentstraat en Brugstraat (ingevoerd 
01/03/2000) mits een gevoelige beperking van de parkeertijd door het invoeren van een blauwe zone. 

Een directe bereikbaarheid van de parkeervoorzieningen (parkings en langsparkeren in de straten) vanaf de ontsluitingsstructuur 
van het centrum betekent minder overlast door het autoverkeer. Daarnaast is de neiging om elders in het centrum een 
parkeerplaats te zoeken minder groot. Bijgevolg wordt overwogen om de grote, gemakkelijk te bereiken parkings voor te 
behouden voor langparkeerders. De bereikbaarheid van de parkings kan ondersteund worden door goede signalisatie. 
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PARKING  BEREIKBAAR VANUIT LIERDE VIA BEREIKBAAR VANUIT OUDENAARDE VIA 

Tirse  Brusselsestraat (N8) - Beekstraat - Watermolenstraat - 

Driehoekstraat - Wielendaalstraat5 

Jagerstraat (N8) - Meerbeekstraat - Wielendaalstraat 

    

Markt  Brusselsestraat (N8) – N8c - Gauwstraat Jagerstraat (N8) - Meerbeekstraat - Wielendaalstraat 

    

Stationsplein  Brusselsestraat (N8) - Omleidingsweg (N8c) - Stationsstraat Geraardbergsestraat (N493) - Spoorwegstraat  

    

Parking BPA 3 (centrum 2)  Brusselsestraat (N8) - Omleidingsweg (N8c) - Hoogstraat Brusselsestraat (N8) - Omleidingsweg (N8c) - Hoogstraat 

    

Rijdtmeersen  Brusselsestraat (N8) - Omleidingsweg (N8c) - 

Geraardbergsestraat (N493) - Jagerstraat (N8) - 

Meerbeekstraat - toegang 

Jagerstraat (N8) - Meerbeekstraat - toegang 

 

Hieronder wordt een lijst weergegeven van de parkeerregimes. 

                                                      
5 op lange termijn via nieuwe weg dat toegang geeft tot Tirse i.p.v. Wielendaalstraat (zie BPA 2). Bij uitvoering van BPA 2 kan het parkeren op de Markt 

verdwijnen en de pleinfunctie in ere hersteld worden 
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KORTE TERMIJN 

  STRATEN EN PARKINGS HUIDIG REGIME GEWENST REGIME  

PARKEERVERBOD  − Watermolenstraat tussen Beekstraat en Neerstraat − parkeerverbod  

     

KORTPARKEREN  − Markt − vrij − blauwe zone 

  − Kasteelstraat gedeeltelijk tussen centrum tot warenhuis) − beurtelings − blauwe zone 

  − Hoogstraat − vrij − blauwe zone 

  − Neerstraat − beurtelings − blauwe zone 

  − Wielendaalstraat − beurtelings − blauwe zone 

  − Stationsstraat − beurtelings − blauwe zone 

     

     

LANG PARKEREN   − Parking Tirse − vrij − vrij 

  − Parking Stationsstraat − vrij − vrij 

  − Parking BPA 3 (centrum 2) − onbestaand − vrij 

  − Parking Rijdtmeersen − vrij − vrij 

Voor het laden en lossen moeten in de winkelstraten specifieke voorzieningen worden aangebracht zoals laad- en loszones. Het 
laden en lossen kan eventueel op bepaalde tijdstippen plaatsvinden. In de winkelstraten moet er op toegezien worden dat de 
voertuigen niet geparkeerd worden op het trottoir.  

Voor een betere werking van het langsparkeren wordt voorgesteld om de straten van parkeervakken te voorzien. Dankzij de 
parkeervakken kan een asverschuiving gecreëerd worden als snelheidsremmer. 

2.4.3. PARKEREN IN DE DEELGEMEENTEN 

In de overige deelgemeenten blijken zich geen parkeerproblemen voor te doen. Wat het parkeerprobleem betreft in Parike ten 
gevolge van de feestzaal “Europa”, wordt de parkeeroverlast in de Peperendaalwijk aan banden gelegd door regelmatig 
politiecontroles uit te oefenen. 
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2.5. GOEDERENVERVOER 

Langsheen de N493 is een ambachtelijke zone gelokaliseerd. Deze zone dient dan ook ontsloten te worden via de gewestweg. 
Aangezien de N8 een route is voor uitzonderlijk transport, wordt geopteerd voor de aanleg van de omleidingsweg N8c.  

De stortplaats op het grondgebied Flobecq en de steengroeven in Lessen genereren veel vrachtverkeer. Zij zorgen voor overlast in 
diverse woonstraten van Brakel, meer specifiek de Sint-Martensstraat.  

Alle vrachtvervoer moet geleid worden langs de N48 voor verkeer komende van Flobecq.  

2.6. OPENBAAR VERVOER 

2.6.1. BASISMOBILITEIT 

Volgens het voorontwerp van het decreet van basismobiliteit krijgt de gebruiker recht op een minimumaanbod van openbaar  
vervoer binnen het Vlaams Gewest. 

Het gaat ervan uit dat elke Vlaming recht heeft op een minimum aanbod van geregeld vervoer en dit tussen 8 en 23 uur op 
zaterdagen, zondagen en feestdagen, en tussen 6 en 21 uur op gewone weekdagen. Het minimumaanbod geldt enkel voor 
woonzones, zoals in een plan van aanleg bepaald. 

Tijdens de piekuren (tussen 6 en 9 uur en 16 en 19 uur en op woensdag tussen 11u45 en 13u45) wordt minstens 2 maal per uur 
een bus verwacht met een maximale wachttijd van 40 min. In de daluren (tussen 9 en 16 u en 19 en 21 uur) dient minstens 1 maal 
per uur  te rijden met een maximale wachttijd van 75 min. 

De afstanden tot de haltes bedraagt max. 750m. 

Toegepast op busaanbod te Brakel wordt vastgesteld dat de gebiedsbedekking voldoet aan de eisen van het voorontwerp van het 
decreet van basismobiliteit. 

Wat de frequentie betreft, beantwoorden enkel de buslijnen 21-22-23-24-25 aan het minimum aanbod in tegenstelling tot de 
buslijnen 11, 16 en 39.  

Volgens de Lijn staat Brakel op de 36ste plaats van de 65 Oost-Vlaamse gemeenten voor het invoeren van de basismobiliteit.  
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2.6.2. GEWENST OPENBAAR VERVOER 

Het gewenste beeld van het openbaar vervoer is drievoudig.  

RECHTSTREEKS VERBINDENDE BUSSEN 

Enerzijds is er het pendelverkeer naar de naburige stations. Zij vereisen een hoge frequentie en een rechtstreekse verbinding. Er 
bestaat een pendelstroom naar Zottegem. Vandaaruit wordt verder gereisd naar Brussel en Gent. Brussel is in trek als 
tewerkstellingspool en Gent als onderwijs- en tewerkstellingsstad. Analoog is een pendelbeweging met de bus naar het station van 
Oudenaarde, waar overgestapt wordt op de trein om naar Kortrijk en Gent verder te sporen. 

De relatie vanuit Brakel naar Geraardsbergen, Zottegem, Oudenaarde zijn belangrijk voor het woon-schoolverkeer. De verbinding 
Brakel - Geraardsbergen vereist een hogere frequentie op piekuren. De twee andere relaties zijn belangrijker, gezien het 
uitrustingsniveau van de drie steden. Oudenaarde en Ronse zijn in het RSV als structuurondersteunend kleinstedelijke gebieden 
geselecteerd. Zottegem en Geraardsbergen zijn aangeduid als kleinstedelijk gebied op provinciaal niveau. De buslijnen richting 
Zottegem dienen een hoge frequentie en een aansluiting te hebben dankzij de vlottere treinverbindingen, richting Gent en Brussel. 
Na een opwaardering van het station van Lierde, betere treinverbindingen in het station van Lierde en een opwaardering van de 
busverbinding Ninove – Brussel met snelbussen langs de N8 in het kader van het GEN zal de band met het openbaar vervoer 
tussen Lierde en Brakel verbeterd moeten worden.   

Uit het onderzoek blijkt dat er extra reizigers kunnen aangetrokken worden, mits een verbetering van het huidig aanbod. Zo 
kunnen er op de buslijn Oudenaarde-Brakel tijdens het woon-werkverkeer 431 extra reizigers geteld worden. In de richting van 
Ronse, Geraardsbergen en Zottegem kan dit voor elke richting op ca. 200 nieuwe busgebruikers neerkomen. Naar Lierde betekent 
dit een extra potentieel van ruim 180 nieuwe passagiers. 

De Lijn zal de frequentie van buslijn 21 (Zottegem – St.-Maria-Oudenhove – Brakel – Ronse) optrekken tot één bus per uur in de 
daluren en het weekend. Dit is gepland samen met de invoering van de belbussen (zie verder). 

ONTSLUITENDE BUSSEN  

Anderzijds is er sprake van bussen naar andere gemeenten en deelgemeenten. Zij veronderstellen een aansluiting te hebben met 
de treinen in Geraardsbergen en Zottegem tijdens de spits. Bovendien moeten de bussen de deelgemeenten Michelbeke, Elst, 
gelegen op de lijn Zwalm en Nederbrakel ontsluiten. Parike wordt aangedaan via de lijn Nederbrakel – Geraardsbergen. Ook 
verzorgt een vaste lijn Nederbrakel – Geraardsbergen de deelgemeenten Everbeek-boven en Everbeek-Beneden. 
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BELBUS 

Tijdens de daluren wordt de vaste lijnbus vervangen door een belbus die de verbinding verzorgt tussen Brakel en Geraardsbergen 
en tussen Brakel, Elst en Michelbeke.  

De belbus is een vraagafhankelijke vorm van openbaar vervoer.  De bus rijdt volgens een vaste dienstregeling en variabel traject. 
Het oproepen van de belbus gebeurt twee uur op voorhand.  De bus rijdt enkel op aanvraag, langs een reisweg afhankelijk van de 
aanvragen, doch altijd in functie van de vooropgestelde dienstregeling. 

Een project zoals een belbus wordt pas interessant wanneer géén regelmatige verbinding bestaat tussen een herkomstgebied en 
een bepaalde bestemming, bijvoorbeeld de wekelijkse markt in de stad, terwijl er toch een (kleine) vraag is. Deze vormen van 
openbaar vervoer zijn dan ook vooral bedoeld voor landelijke kernen die te klein zijn om een regelmatige busverbinding rendabel 
te maken. De belbus kan zich gemakkelijker verplaatsen langs de talrijke smalle wegen in Brakel. Bovendien speelt dit type bus 
gemakkelijker in op de verspreide bebouwing. 

Op de figuur wordt de huidige bedieningsoppervlakte voorgesteld door middel van arcering. Het aantal inwoners dat buiten de 
huidige bediening valt wordt weergegeven. Het gaat vooral om delen van volgende sectoren de Dries ten broek, Pullenberg, 
Boekkouter, Verrebeke-Dorenbosbeek, Zegelsem kern, Houwstraat, Siergem, Bonteveld, Borgveld, Heiveld-Kasteel, Rozenhoek, 
Boterhoek, Parike-verspreide bewoning en Everbeek-verspreide bewoning. De statistische sector Rovorst valt volledig uit de boot 
en telt 193 inwoners. In totaal betekent dit 1.881 inwoners (14% van de totale bevolking) die niet bediend worden door het 
openbaar vervoer. Inwoners die binnen een loopafstand van 750m van een bestaande halte worden niet beschouwd als potentiële 
gebruikers van de belbus, op voorwaarde dat alle buslijnen een uurfrequentie krijgen zoals voorgeschreven in het decreet voor 
basismobiliteit.  

Uit onderzoek is gebleken dat het aantal reizigers dat maandelijks een beroep doet op de belbus, gemiddeld 4% bedraagt van de 
bevolking, die niet bediend wordt door een buslijn. Voor Brakel betekent dit concreet een potentieel van 340 belbusreizigers per 
maand, indien een belbusproject wordt toegepast zoals hier boven beschreven. Het potentieel aan belbusgebruikers zal verhogen 
in combinatie met andere gemeenten.  De Lijn zal rond 2003-2004 twee belbussen invoeren. De eerste belbus staat in voor het 
noorden van Brakel en het zuiden van Zottegem. De tweede belbus bedient het gebied tussen Brakel en Geraardsbergen. 
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OVERZICHT 

SOORT VEREISTE FUNCTIE VERBINDING 

Verbinding met bus met omliggende hoge frequentie − winkel-schoolverkeer − Nederbrakel – Zottegem 

steden en stations  − school-werk-marktverkeer − Nederbrakel - Opbrakel - Ronse 

  − school-winkel-werkverkeer − Nederbrakel – Oudenaarde 

Ontsluiting deel- en buurgemeenten tijdens piekuren − school-werkverkeer − Nederbrakel – Ninove 

  − school-werk-marktverkeer − Nederbrakel – Everbeek 

  − school-werk-marktverkeer − Nederbrakel - Michelbeke - Elst - Zwalm 

  − school-werkverkeer − Nederbrakel - Parike -  Geraardsbergen 

 tijdens daluren − belbus − gebied Nederbrakel - Geraardsbergen - Lierde 

  − belbus − gebied Nederbrakel - Zottegem 

STATIONSPLEIN IN NEDERBRAKEL 

Het Stationsplein kan als multimodaal verkeersknooppunt fungeren, waar gemakkelijk kan overgestapt worden van het ene 
vervoermiddel naar het andere, zoals bus - fiets. Het verkeersluwer maken van het centrum, het invoeren van parkeerverbod t.h.v. 
het kruispunt Gauwstraat – Neerstraat, een eenzijdig parkeerverbod in de Gauwstraat en de bestaande busbaan in de 
Watermolenstraat zullen de doorstroming te goede komen.  Het situeren van busknooppunt op het Stationsplein betekent een 
verbetering van de leefbaarheid van de bewoners.  

VERBETERING HALTEACCOMMODATIE 

Bijzondere aandacht moet gaan naar de ruimte en de inrichting van de halte-accommodatie. Indien nodig kan de uitrusting van 
andere halteplaatsen verder uitgebreid worden met een gemeenteplan, vuilnisbakken, zitplaatsen, fietsstallingen ed. Bij de verder 
herinrichting van de wegen moet de halte-accommodatie bijzondere aandacht krijgen en wordt de halteplaats en –uitrusting 
volledig geïntegreerd in het ontwerp. In de oude doortocht Kasteelstraat – Hoogstraat – Neerstraat halteren de bussen op de rijweg. 
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2.6.3. HALTEVORM 

2.6.3.1. Zone 30 

In zones 30 kan de voorrang voor de bus zeer goed geuit worden door uitstulpende haltes aan te brengen.  De bus stopt dan 
gewoon op het midden van de rijbaan en hoeft geen oncomfortabele zwenkbewegingen te maken. 

2.6.3.2. 50 km/u-straten 

In deze stratencategorie zijn bushalten met trottoiruitstulping dikwijls beter dan het traditionele haltehaventype.  De intensiteit van 
het autoverkeer vormt het belangrijkste criterium bij de keuze van het type.  Ook het belang van de bushalte zelf vormt een 
doorslaggevend criterium.  Hoe meer bussen langsrijden, hoe wenselijker een uitwijkzone is. 

2.6.3.3. 70 en 90 km/u-straten 

Hier worden de bushaltes steeds in havenvorm aangelegd omwille van het belang van een vlotte verkeersafwikkeling. 

Uit het gedifferentieerd snelheidsbeleid werden voor een aantal straatsecties een maximum snelheid van 70 km/u opgelegd. Het 
gaat om volgende straatsecties. Een aantal wegen met lage intensiteiten komen niet in aanmerking. 

70 km/uur − Gentsestraat (N415) tussen Lepelstraat en Ommegangstraat 

 − Oudenaardsestraat (N8) tussen Gentsesteenweg (N415) en Romeinseweg 

 − Omleidingsweg N8c 

 − Lepelstraat tussen Bassegem en aanwijzingsbord bebouwde kom  Michelbeke 

 − Kasteeldreef - Molenberg tussen Zottegem en agglomeratie Nederbrakel 

 − Ronsestraat (N48) tussen aanwijzingsbord bebouwde kom  Nederbrakel en Sint-Martensstraat 

 − Leinstraat tussen Tenbergen en Flobecq 

 − Geraardbergsestraat - Steenweg (N493) tussen kmp. 6.5 en 7.8 

Dit impliceert de aanleg van bushaltes in havenvorm. 
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2.6.4. HALTEACCOMMODATIE 

Naargelang de hiërarchie van de halten zijn minimumvereisten opgesteld door De Lijn : 

∗ Een gewone halte, met een beperkte rol, moet uitgerust zijn met een haltebord, en een minimum aan informatie.  De halte 
moet verhard zijn. In geval van grotere afstanden naar de halten zijn ook enkele fietsklemmen tot een volwaardige 
fietsenstalling een must. Een schuilhuisje dient voorzien bij een minimaal gebruik van de halte. 

∗ vb. Kasteeldreef (N462) t.h.v. Meierij; 

∗ Op een centrum- of centrale wijkhalte moet de bus en de structurerende rol van het openbaar vervoer geaccentueerd worden.  
De uitrusting moet beter zijn dan die van een gewone halte.  Dit betekent ruimere wachtaccommodatie, een fietsenstallingen 
eventueel enkele parkeerplaatsen.  Overdekte fietsstallingen aan de bushaltes stimuleren het gebruik van het openbaar vervoer.  
De gebruiker weet immers dat zijn fiets op een droge en veilige plaats kan worden achtergelaten.   

∗ vb. Zwembad - Industrielaan langsheen N8 (zonder parkeerplaatsen); 

∗ vb. Kasteelstraat (N8) t.h.v. Kerk (zonder parkeerplaatsen). 

∗ Het uitrustingsniveau van een centraal autobusstation hangt in grote mate af van het aantal op- en afstappende reizigers, en van 
het aantal overstapbewegingen.  De basisuitrusting van een goed autobusstation is de aanwezigheid van alle noodzakelijke 
informatie over het aanbod.  Verder is voldoende beschutte wachtruimte noodzakelijk.  In sommige gevallen kan een 
Lijnwinkel voorzien worden.  Om het geheel aantrekkelijk te houden is een permanent onderhoud noodzakelijk. 

∗ vb. Stationsplein; 

2.7. FIETSBELEID 

De fietser is één van de meest kwetsbare verkeersdeelnemers. Dit is te wijten aan een aantal factoren : 

∗ de snelheid van het gemotoriseerd verkeer; 

∗ het verkeersvolume; 

∗ de versmalling van de fietsstroken;  

∗ het aantal kruispunten; 
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Naast de objectieve onveiligheid, meetbaar o.a. door ongevallenanalyse, is de subjectieve onveiligheid die meer 
persoonsgebonden is. De graad van subjectieve onveiligheid geeft de mate weer waarin fietsers zich onbehaaglijk voelen omdat ze 
de verkeerssituaties als ingewikkeld, onoverzichtelijk en bedreigend ervaren. Ook moet de nodige aandacht geschonken worden 
aan de sociale onveiligheid. 

Het voornaamste doel van een degelijk fietsbeleid is het beveiligen van de fietsoversteken en het beveiligen van de fietsers t.o.v. 
het gemotoriseerd verkeer. 

Uiteraard is het niet nodig om overal fietspaden aan te leggen. Uit een confrontatie van het autonetwerk, het gedifferentieerd 
snelheidsbeleid, intensiteiten en het fietsroutenetwerk dwingt zich een aantal maatregelen op zoals : 

− aanleg van vrijliggende fietspaden op de belangrijkste routes voor auto en vrachtverkeer, waar snelheidsverschillen 
groot zijn; 

− aanleg van kwalitatief betere fietspaden zoals bv.vrijliggende fietspaden; 

− beveiligen van de kruispunten waar de fietsroutes de geselecteerde wegen voor het autoverkeer dwarsen, d.w.z. 
maatregelen treffen die de conflictsituaties tussen fietsers en auto’s vereenvoudigen; 

Volgende tabel geeft een indicatie over de criteria voor de integratie of de scheiding van het fiets- en autoverkeer. 

 

RIJSNELHEID FIETS RIJSNELHEID AUTOVERKEER INTENSITEIT AUTOVERKEER PER 

RIJRICHTING 
SPECIALE VOORZIENINGEN 

15 km/uur 30 km/uur  zone 30 / woonerf 
 30-50 km/uur <200 mvt smalle rijweg 
  >200 mvt fietssuggestiestrook/gemarkeerd 

fietspad 
  >400 mvt aanliggend fietspad 
 50-70 km/uur  aanliggend/vrijliggend fietspad van 

1.5m 
 >70 km/uur  vrijliggend fietspad van min. 1.5m 

breedte met een veiligheidsstrook van 
0.5 m 

TABEL 1 : VOORZIENINGEN FIETSVERKEER IN RELATIE TOT HET SNELHEIDSVERSCHIL MET HET AUTOVERKEER 
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TYPOLOGIE FIETSPADEN  MINIMUMMATEN 

Fietsstrook aanliggend met volle witte lijn : 1.00m - 1.75 m 

  zonder volle witte lijn : 1.20m - 1.75 m 

 vrijliggend (ev. parkeerstrook) 1.20m (+ 0.60m veiligheidsstrook naast parkeerstrook) 

   

Gescheiden fietspad aanliggend eenrichtingsfietspad 1.80m - 2.00m  + 0.30m veiligheidsstrook 

 vrijliggend eenrichtingsfietspad 1.80m - 2.00m + 0.80m veiligheidsstrook tussen parkeren en voetpad 

 aanliggend tweerichtingsfietspad 2.20m - 2.50m + 0.30m veiligheidsstrook 

 vrijliggend tweerichtingsfietspad 2.20 - 2.50m + 0.80m veiligheidsstrook tussen parkeren en voetpad 

   

TABEL 2 : MINIMUMMATEN VOOR DE VERSCHILLENDE TYPES FIETSPADEN, B.I.V.V. 

Bron : Fietsvoorzieningen, BIVV, 1996 

 

TYPOLOGIE FIETSPADEN  MINIMUMMATEN 

   

 eenrichtingsfietspad 1.75m 

 tweerichtingsfietspad 2.50m  

   

TABEL 3 : MINIMUMMATEN VOOR DE VERSCHILLENDE TYPES FIETSPADEN, A.W.V. 

Bron : A.W.V. 

 

Op basis van de voorgaande tabellen wordt hieronder aangegeven welke straten zullen voorzien worden van vrijliggende of 
aanliggend verhoogde fietspaden en huidige toestand ervan. Voor de andere routes uit het netwerk wordt voor gemengd verkeer 
gekozen. Hieronder worden enkel de straten opgenomen die een belangrijke verkeersfunctie vervullen in het kader van de 
wegencategorisering. Dit zijn de minimale eisen van fietsvoorzieningen in relatie tot het snelheidsverschil met het autoverkeer. 
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FIETSWEG − oude treinzate −  − gerealiseerd 

VRIJLIGGEND FIETSPAD − Oudenaardsestraat - Kleiberg 

(N8) 

− tussen Oudenaarde en 

Meerbeekstraat 

− gerealiseerd tussen Loofweg en 

Twaalfbunderstraat 

   − aanliggend gemarkeerd tussen 

Oudenaarde en Leierwaarde 

 − Gentsestraat (N415)  − gerealiseerd 

 − Brusselsestraat (N8) − tussen Lierde en poort −  

 − Ronsesestraat (N48) − tussen Flobecq en poort −  

 − Omleidingsweg (N8c)  − zie voorontwerp A.W.V. 

AANLIGGEND VERHOOGD  − Meerbeekstraat  −  

FIETSPAD − Driehoekstraat  − aanligg. gemark. tss. 

Driehoekstraat en Neerhofstraat 

 − Jagerstraat - Herreweg (N8) − tussen poort en Rondplein −  

 − Geraardbergsestraat (N493)  − tussen poort Nederbrakel en poort 

Parike 

− aanliggend verhoogd  tss. 

Nederbrakel en Vunkweg 

   − enkelzijd. aanligg. gemark.  tss. 

Vunkweg en Pachtweg 

− enkelzijd. gemark. tss. 

gemeenteschool Parike en 

gemeentegrens 

 − Geraardbergsestraat (N493)  − tussen Rondplein en omleidingsweg 

(N8c) 

− aanliggend gemarkeerd 

 − Ronsesestraat (N48)  − tussen poort Nederbrakel en 

Rondplein 

−  

 − Brusselsestraat (N8) − tussen poort en Omleidingsweg 

(N8c) 

−  

 − Lepelstraat − tussen poort Elst en poort 

Michelbeke 

−  

 − Berendries − tussen Kammeland en N462 −  

 − Molenberg (N462)  −  

 − Kasteeldreef  −  

 − Moriaanstraat -  −  
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Watermolenstraat (N462) 

 − Leinstraat − tussen Tenbergen en grens −  

AANLIGGEND GEMARKEERD 

FIETSPAD 

− Geraardbergsestraat (N493) − tussen Pachtweg en Rameiveld − gerealiseerd 

In sommige straten in het centrum is fietsverkeer, net zoals autoverkeer, slechts in één richting toegelaten. Door het fietsverkeer in 
twee richtingen toe te laten, kunnen heel wat omrijproblemen verholpen worden. Omwille van de leesbaarheid van de 
verkeersstructuur, niet alleen voor de fietser, maar ook voor de automobilist is het aangewezen om het toe laten van fietsers in 
tegenrichting (“beperkt éénrichtingsverkeer”) over heel de stad consequent uit te voeren. Enkel in straten waar het profiel het niet 
toelaat, kunnen éénrichtingsstraten blijven voor de fietsers, zoals drukke straten met een rijbaanbreedte kleiner dan 4m. 

Bij kruisingen van het fietsroutenetwerk met drukke verkeerswegen is vooral de veiligheid van de zwakke weggebruiker van 
belang. Het merendeel van de ongevallen waarbij fietsers en bromfietsers betrokken zijn, vindt immers plaats op kruispunten. 

∗ Hieronder worden de te beveiligen kruispunten en fietsoversteken aangegeven. Ze worden ingedeeld volgens verschillende 
types maatregelen. Deze voorstellen zijn niet bindend, maar fungeren als inspiratie om de knelpunten weg te werken. 
Afhankelijk van o.a. de situatie, de beschikbare wegbreedte, de voorkeur van de ontwerper kunnen andere oplossingen 
uitgevoerd worden  : 

Type 1 :   - benadrukken van fietsoversteek d.m.v. plateau; 

Een plateau is een vlakke verhoging van het wegdek. Een 
verkeersplateau beveiligt de oversteekplaats waar een 
fietsroute de weg dwarst. Door het kruisingsvlak te 
verhogen wordt het conflictvlak herkenbaar en wordt de 
snelheid verlaagd. Het oversteekcomfort van de fietser 
verbetert. De hoogteverschillen tussen rijbaan en fietspad 
vallen immers weg. Bij het uitwerken van 
verkeersremmende maatregelen op openbaar 
vervoersroutes zal de wegbeheerder telkens 
voorafgaandelijk advies inwinnen bij en overleggen met 
De Lijn. 

∗ vb. kruising Oude spoorwegbedding en Riedeplein; 
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uitgegaan dat er een verstandhouding ontstaat tussen de fietsers en automobilisten waarbij de laatsten de 
wachtende fietsers de mogelijkheid geven om over te steken. Er wordt geopteerd voor de beperking van de 
afstand van de oversteek tot de rotonde tot max. 6m (= de opstellengte van één voertuig); wanneer verder moet 
worden omgereden om over te steken zullen de fietsers geneigd zijn van de rijbaan op de rotonde gebruik te 
maken. Het rondgaande fietspad heeft haakse bochten om de snelheid van fietsers te matigen. 

∗ vb. Gentsestraat (N415) - Oudenaardsestraat (N8); 

∗ vb. Priemstraat - Klaaie (gerealiseerd). 
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2.8. VOETGANGERS 

VOETPADEN EN WANDELPADEN 

Voor de trottoirs in het centrum en op plaatsen waar talrijke voetgangers worden aangetroffen (vb. Bejaardentehuizen,...) kan de 
breedte van de trottoirs als belangrijkste fysische voorwaarde voor de langsvoorzieningen van voetgangers en minder mobielen 
worden aangestipt.  Een algemeen uitgangspunt hierbij is dat elke verbetering voor de minder-validen meteen ook een duidelijke 
verbetering inhoudt voor alle voetgangers.  Zo is een comfortabele, voldoende brede en obstakelvrije loopzone niet enkel voor de 
gewone voetgangers belangrijk, maar zeker ook voor rolstoelgebruikers, anders-validen, bejaarden en anderen, zoals ouders met 
kinderwagens. 

De Vlaamse regering legde met een besluit van 29 april 1997 (B.S. 7 mei 1997) een aantal minimale normen vast. Voor elke 
voetgangersweg dient een minimale obstakelvrije doorgang te worden voorzien. De breedte hiervan is afhankelijk van de 
voetgangersweg zelf. De bepalingen zijn de volgende : 

− Als het voetpad breder is dan 2.00m, dient de obstakelvrije doorgang minimum 1.50m te bedragen; 

− Als het voetpad 1.50m tot 2.00m breed is, mag slechts 0.50m hiervan door de obstakels worden ingenomen;  

− een voetpad smaller dan 1.50m mag enkel worden aangelegd in straten met een rooilijnbreedte van minder dan 9.00m; 

− het absolute minimum van een obstakelvrije doorgang en dus ook voor een voetpad bedraagt 1.00m met een vrije 
hoogte van minstens 2.10m. 

Zelfs automobilisten hebben baat bij bredere voetgangerszones langs de gevels. Een automobilist die vanuit een zijstraat de 
hoofdweg wil oprijden, heeft voldoende zicht nodig. 

Een obstakelvrije ruimte betekent daarnaast ook dat rolstoelgebruikers, personen met bewegingsmoeilijkheden of blinden 
onderweg kunnen vertrouwen op ononderbroken, vlakke, aaneengesloten, effen en slipvrije trottoirs, oversteekplaatsen en pleinen.  
Hierbij is ook de materiaalkeuze en de ondergrond van belang bij eventuele herinrichting. 

Bij herinrichtingsvoorstellen, moet met die normen terdege rekening worden gehouden.  In afweging met de andere 
wensstructuren zal uiteindelijk blijken waar deze breedten kunnen worden toegepast en waar keuzen moeten worden uitgewerkt 
tussen voetgangersvoorzieningen, fietsvoorzieningen, parkeren en rijstrookbreedten.   
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Voor de recreatieve wandelpaden pleiten we voor het zoveel mogelijk behouden van de huidige niet-verharde wegen. Dit 
benadrukt het recreatieve karakter van de omgeving. Verder moeten deze niet verharde wegen zoveel mogelijk worden 
voorbehouden voor de recreanten en zo mogelijk autovrij worden gemaakt.  Binnen de bebouwde omgeving dienen veilige 
inkortingsmogelijkheden voor voetgangers voorzien te worden. 

ERVEN 

Talrijke maatregelen ten voordele van de voetgangers werden in voorgaande hoofdstukken voorgesteld. Zo worden in de 
dorpskernen voorrang gegeven aan de zwakke weggebruiker door de aanleg zone 30-gebieden. In het centrum wordt de 
Kasteelstraat – Hoogstraat – Neerstraat een zone 30.   

2.9. ONDERSTEUNENDE EN FLANKERENDE MAATREGELEN 

De verschillende betrokken partners hebben de intentie om volgende flankerende maatregelen toe te passen om tot een duurzaam 
mobiliteitsbeleid te komen. College van Burgemeester en Schepenen maakte op 17.04.2000 volgende keuze. 

2.9.1. C1 VERVOERSMANAGEMENT MET BEDRIJVEN, DIENSTEN, SCHOLEN 

− De bedrijven van het bestaande bedrijventerrein zullen aangemoedigd worden om een bedrijfsvervoersplan op te 
maken.  In het bedrijfsvervoersplan moeten maatregelen genomen worden om de werknemers aan te moedigen 
om andere transportmiddelen te gebruiken dan de wagen.  Het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer dient 
gestimuleerd te worden door deze mensen bv. bepaalde voordelen aan te bieden, zoals carpoolmatching van 
partners en gereserveerde parkeerplaatsen. Een bedrijfsvervoersbus moet optimaal georganiseerd worden in 
functie van het woon-werkverkeer. 

− Informatie over de bereikbaarheid van het werk met verschillende vervoerswijzen zal verstrekt worden (zie C2). 

− Individueel autogebruik wordt ontraden door blauwe zone in de centrumstraten van Brakel in te voeren. 

− Veilige fietsstallingen aan openbaar vervoerhaltes en in de centra zullen systematisch voorzien worden om het 
fietsgebruik aantrekkelijker te maken. 
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2.9.2. C2 TARIFERING OPENBAAR VERVOER, PARKEREN 

− Een blauwe zone werd sinds 01/03/2000 (in de loop van het mobiliteitsproces) in Wielendaalstraat, Hoogstraat, 
Neerstraat, deel Kasteelstraat en Stationsstraat. In de Gemeenteraad dd. 03/04/2000 werd de goedkeuring gegeven 
voor de invoer van een blauwe zone op het Marktplein. 

− Tarieftussenkomst openbaar vervoer : Derde betalerssysteem. 
   

2.9.3. C3 ALGEMENE SENSIBILISERING BIJ MIDDEL VAN CAMPAGNES 

− Snelheidscontroles worden aangekondigd via het gemeentelijk informatieblad en plaatselijk reclameblad. De 
resultaten van de gevoerde snelheidscontroles worden in dezelfde bladen gepubliceerd. 

− De parkeer- en andere verkeersproblemen worden gedetecteerd tijdens hoorzittingen. 

− Verkeerscampagnes worden door de lokale politie en/of federale politie in samenwerking met de gemeente 
georganiseerd.  Zo kan er bv. een campagne georganiseerd worden rond veilig schoolbegin door verscherpt 
politie toezicht  in de omgeving van scholen, t.h.v. scholen actie voeren rond het niet, of enkel op afstand 
parkeren, t.h.v. scholen regelmatig toezicht op het parkeergedrag, stickeractie “GRAAG TRAAG” … 

− Informatieverstrekking van het openbaarvervoersaanbod door De Lijn in samenwerking met de gemeente. 

   

2.9.4. C4 SPECIFIEKE MARKETING, INFORMATIE EN PROMOTIE NAAR DOELGROEPEN 

− Verkeerslessen 
− Fietswedstrijden 
− Verkeersparken 
− Promoten van fietsregistratiemogelijkheid 
− Regelmatig fietscontroles in de school, dit met beloning (vb. fietswimpel) 
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2.9.5. C5 HANDHAVING VAN NIEUWE SNELHEIDSREGIMES, PARKEERREGIMES 

− Controlebeleid op het parkeren : Er zal regelmatig controle gebeuren op de blauwe zone om de langparkeerders 
in de kern te weren.  Er zal ook opgetreden worden tegen foutparkeerders, zoals auto’s die parkeren op het 
trottoir, fietspaden, op bushaltes of hinderlijk parkeren voor andere weggebruikers.  

− Controle snelheidsbeleid : Er zullen gerichte acties plaatsvinden om de snelheid te controleren, dit zowel langs de 
drukke verkeersassen als in kwetsbare verblijfsgebieden na het invoeren van nieuwe snelheidsregimes. 

   

2.9.6. C6 BELEIDSONDERSTEUNING 

Het gekozen beleid zal in de toekomst verder ondersteund worden door : 

∗ de goede samenwerking tussen politie, technische dienst, milieudienst, groendienst en ruimtelijke ordening; 

∗ de bijscholing van de ambtenaren. 
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3. FINANCIËLE RAMING EN ORGANISATIE 

De fasering is aangevuld met een financiële raming en de instantie die zal instaan voor de realisatie van het project. De ramingen 
zijn berekend zonder rioleringswerken. Er werd ook een raming gemaakt van de voorgestelde inrichtingen. Deze voorstellen zijn 
niet bindend, maar fungeren als inspiratie om de knelpunten weg te werken. Het is de bedoeling om nog voldoende ruimte over te 
laten aan de creativiteit van de ontwerper.  

Een aantal maatregelen die rechtstreeks betrekking hebben op de omleidingsweg dienen aan elkaar gekoppeld te worden. De 
uitvoering dient zo te gebeuren dat de bereikbaarheid – doorgang gegarandeerd moet blijven. In eerste instantie dient de N8c 
gerealiseerd te worden vervolgens het kruispunt Driehoekstraat-Wielendaalstraat en tenslotte de N8 (Kasteelstraat – Hoogstraat – 
Neerstraat). 

Bij het invoeren van de beperkte circulatiewijziging dient een optimale doorstroming van het openbaar vervoer gegarandeerd te 
worden. Zo zal een parkeerverbod ingevoerd worden ter hoogte van het kruispunt Neerstraat-Gauwstraat en aan de zuidwestzijde 
van de Gauwstraat ten gunste van het openbaar vervoer. 

De veiligheid van de scholieren wordt geoptimaliseerd door de schoolomgevingen herin te richten. De scholen worden 
geïntegreerd in de vooropgestelde zone 30 gebieden. Prioritaire straten vervolgens rest van zone30 
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      FASERING ACTOR KOSTPRIJS 

miljoen 

2.1. Ruimtelijke Structuur     

  1 Afwerken ruimtelijk structuurplan   KT Gemeente p.m. 

2.2. Categorisering wegennet     

 Aanleg Omleiding N8c  KT A.W.V  

2.2.1. Gedifferentieerd snelheidsbeleid     

2.3. Verkeersleefbaarheid in de verblijfsgebieden     

2.3.1. Zone 30 (geleidelijk invoer bij noodzakelijke infrastructuur-, rioleringswerken)    

  1 Nederbrakel   KT – MT  Gemeente 100 

    as Kasteelstraat – Hoogstraat – Neerstraat  2003-2004   

    Serpentestraat tot toegang parking Tirse  KT   

  2 Opbrakel  KT – MT  Gemeente 15 

  3 Parike   KT – MT  Gemeente 20 

  4 Everbeek-boven  KT – MT  Gemeente 10 

  5 Everbeek-beneden  KT – MT  Gemeente 3 

  6 Elst  KT – MT  Gemeente 20 

  7 Michelbeke  KT – MT  Gemeente 20 

  8 Zegelsem  KT – MT  Gemeente 0.1 

2.3.2. Circulatiewijziging     

  1 Plaatsen verkeersborden in het centrum  MT Gemeente p.m. 

  2 Parkeerverbod t.h.v. het kruispunt Gauwstraat – Neerstraat  KT Gemeente  

  3 Parkeerverbod (eenzijdig) in de Gauwstraat  KT Gemeente  

2.3.3. Maatregelen kern     

2.3.3.1. Maatregelen Nederbrakel     

  1 Poort Jagersstraat – Meerbeekstraat  LT A.W.V. 0.5 

  2 Poort Watermolenstraat (N462) – Driehoekstraat  LT A.W.V. 0.5 

  3 Poort Brusselsestraat (N8) t.h.v. F1/F3  LT A.W.V. 0.5 

  4 Poort Geraardbergsestraat (N493) t.h.v. bord bebouwde kom  LT A.W.V. 0.5 

  5 Poort Ronsesestraat (N48) t.h.v. Sadonespad  LT A.W.V. 0.5 

  6 Aanpassen profiel Meerbeekstraat – Driehoekstraat  KT Gemeente zie vroeger 
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      FASERING ACTOR KOSTPRIJS 

miljoen 

  7 Aanpassen profiel Geraardbergsestraat (tussen F1/F3 en Rond Plein)  LT A.W.V. 15 

  8 Aanpassen profiel Jagerstraat (tussen Meerbeekstraat en Rond Plein)  LT A.W.V. 12 

  9 Verbeteren rotonde Lindeplein  KT (2003) Gemeente 5 

  10 Herinrichting Spoorwegstraat – Stationsstraat   Gemeente 11 

  10 Verbeteren rotonde Rond Plein  LT A.W.V. 5 

2.3.3.2. Maatregelen Opbrakel     

  1 Poort Sint-Martensstraat t.h.v. Sint-Fransiscusstraat  LT Gemeente 0.5 

  2 Poort Leinstraat t.h.v. Tenbergen   LT Gemeente 0.5 

  3 Herinrichting t.h.v. kerk  LT Gemeente p.m. 

  4 Beveiligen schooluitgang Verrebeke  LT Gemeente 0.5 

2.3.3.3. Maatregelen Elst     

  1 Herinrichting N415 tussen Lepelstraat en Ommegangstraat  LT A.W.V. 4 

  2 Beveiligen schooluitgang t.h.v. school Terwalle  gerealiseerd /  

2.3.3.4. Maatregelen Michelbeke     

  1 Poorten t.h.v. aanwijzingsbord bebouwde kom   KT Gemeente 1 

  2 Herinrichting Kasteeldreef – Meierij – Molenberg – schooluitgang  MT A.W.V. + 

De Lijn + 

Gemeente 

5 

2.3.3.5. Maatregelen Zegelsem     

  1 Poort Oudenaardsestraat (N8) t.h.v. Sint-Urmarusstraat  LT A.W.V. 0.5 

  2 Poort Oudenaardsestraat (N8) t.h.v. Teirlinckstraat  LT A.W.V. 0.5 

  3 Herinriching kruispunt Gentsestraat (N415) – Oudenaardsestraat 

(N8) 

 LT A.W.V. 15 

2.3.3.6. Maatregelen Everbeek-boven     

  1 Herinrichting centrum t.h.v. school- en kerk  LT Gemeente p.m. 

  2 Beveiligen kruispunt Faye – Steenberg  LT Gemeente 1 

2.3.3.7. Maatregelen Everbeek-beneden     

  1 Verfraaiingswerken centrum  KT Gemeente p.m. 

2.3.3.8. Maatregelen Parike     
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      FASERING ACTOR KOSTPRIJS 

miljoen 

  1 Poort t.h.v. aanwijzingsbord bebouwde kom op N493  LT A.W.V. 1 

  2 Verbeteren rondpunt Matrauwstraat – Hollebeekstraat  ZLT Gemeente 5 

  3 Beveiligen schooluitgang  MT Gemeente 1 

2.4. Parkeren     

2.4.1. Parkeren in het centrum van Nederbrakel     

  1 Invoeren blauwe zone + verkeersborden  KT Gemeente gerealiseerd 

  2 bewegwijzering parkings  KT Gemeente 0.1 

2.4.2. Parkeren in de deelgemeenten     

2.5. Goederenvervoer     

  1 Bewegwijzering  KT  0.1 

2.6. Openbaar vervoer     

  1 Invoeren basismobiliteit : Introduceren 2 belbussen + Ontsluitende 

bussen  

 2003-2004 De Lijn 25 à 27 

  2 Rechtstreeks verbindende bussen     

  3 Herinrichten Stationsplein  2002-2003 De Lijn + 

A.W.V. + 

Gemeente 

6.4 (De 

Lijn) 

  4 Haltevorm en –accommodatie  KT  Gemeente p.m. 

2.7. Fietsbeleid     

  1 Oudenaardsestraat – Kleiberg (N8) tussen Oudenaarde en 

Meerbeekstraat  

fietspad deels gerealiseerd A.W.V. 14 

  2 Gentsestraat (N415)  (gerealiseerd) fietspad gerealiseerd /  

  3 Brusselsestraat (N8) tussen Lierde en poort  fietspad  A.W.V. 5 

  4 Ronsesestraat (N48) tussen Flobecq en poort 

 (gereal. Tussen Riebeke en Flobecq) 

fietspad gerealiseerd /  

  5 Geraardbergsestraat (N493) tussen poort Nederbrakel en poort Parike fietspad  A.W.V. 5 

  6 Omleidingsweg (N8c) (zie voorontwerp A.W.V.) fietspad KT A.W.V. 100 

  7 Meerbeekstraat  fietspad MT Gemeente / 

  8 Driehoekstraat fietspad LT Gemeente. / 

  9 Jagerstraat – Herreweg (N8) tussen poort en Rondplein  fietspad LT A.W.V. 3 
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      FASERING ACTOR KOSTPRIJS 

miljoen 

  10 Geraardbergsestraat (N493) tussen Rondplein en omleidingsweg 

(N8c) 

(aanliggend gemarkeerd) 

fietspad LT A.W.V. 1 

  11 Ronsesestraat (N48) tussen poort Nederbrakel en Rondplein fietspad LT A.W.V. 1 

  12 Brusselsestraat (N8) tussen poort en omleidingsweg (N8c) 

  

fietspad LT A.W.V. 2 

  13 Lepelstraat tussen poort Elst en poort Michelbeke fietspad LT Gem + Prov. 5 

  14 Berendries fietspad LT Gem + Prov. 5 

  15 Molenberg (N462) – Moriaanstraat (N462) fietspad LT A.W.V. 6 

  16 Kasteeldreef fietspad LT A.W.V. 4 

  17 Leinstraat tussen Tenbergen en grens fietspad LT Gemeente  6 

  19 Gentsestraat (N415) tussen Omgangstraat en Lepelstraat (nu : 

aanliggend gemarkeerd) 

fietspad LT A.W.V.  

  20 Oude spoorwegbedding – Riedeplein herin te richten LT Gemeente 0.5 

  21 Oude spoorwegbedding – Kasteeldreef herin te richten LT Gemeente zie vroeger

  22 Oudenaardsestraat (N8) – Sint-Ursmarusstraat herin te richten LT A.W.V. zie vroeger 

  23 Oudenaardsestraat (N8) – Teirlinckstraat herin te richten LT A.W.V. zie vroeger

  24 Jagersstraat (N8) – Meerbeekstraat herin te richten LT A.W.V. zie vroeger

  25 Ronsestraat (N48) – Opbrakelsestraat herin te richten LT A.W.V. zie vroeger

  26 Geraardsbergsestraat (N493) – Termergelstraat herin te richten LT A.W.V. zie vroeger

  27 Geraardsbergsestraat (N493) – Pachtweg herin te richten LT A.W.V. 0.5 

  28 Geraardsbergsestraat (N493) – Rameiveld herin te richten LT A.W.V. 0.5 

  29 Leinstraat – Tenbergen herin te richten LT Gemeente zie vroeger

  30 Ronsesestraat – Sadonespad herin te richten LT Gemeente 0.5 

  31 Ronsestraat (N48) – Riebeke herin te richten LT A.W.V. 0.5 

  32 Oudenaardsestraat (N8) – Romeinseweg herin te richten LT A.W.V. 0.5 

  33 Gentsestraat (N415) – Ommegangstraat herin te richten LT A.W.V. 0.5 

  34 Gentsestraat (N415) – Lepelstraat herin te richten LT A.W.V. zie vroeger

  35 Watermolenstraat (N462) – Driehoekstraat herin te richten LT A.W.V. zie vroeger
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      FASERING ACTOR KOSTPRIJS 

miljoen 

  36 Brusselsestraat (N8) – Oude Blekerijstraat herin te richten LT A.W.V. zie vroeger

  37 Gentsestraat (N415) – Molenkouterweg herin te richten LT A.W.V. 0.5 

  38 Priemstraat – Peperendaelstraat  herin te richten LT Gemeente 1 

  39 Priemstraat – Plankkouter  herin te richten LT Gemeente 1 

  40 Gentsestraat (N415) – Oudenaardsestraat(N8) (zie maatregelen) herin te richten LT A.W.V. zie vroeger

  41 Ronsestraat (N48) – Kimpestraat herin te richten LT A.W.V. 

+gemeente

0.5 

  42 Steenweg (N493) – Hollebeekstraat her in te richten LT A.W.V. 

+gemeente

0.5 

  43 Herreweg (N8) – Leizemooie her in te richten LT A.W.V.+ 

gemeente 

0.5 

  41 Priemstraat – Klaaie  rotonde  gerealiseerd /  

2.8. Voetgangers    

2.9. Ondersteunende en flankerende maatregelen    

  c1 Vervoersmanagement met bedrijven, diensten, scholen    

   - informatie over bereikbaarheid van het werk met verschillende vervoerswijzen KT – MT – LT – ZLT Gemeente p.m. 

   - module 10 : herinrichting van ‘veilige schoolomgevingen’ KT – MT – LT – ZLT Gemeente 

+ A.W.V. 

p.m. 

   - carpool matching van partners, gereserveerde parkeerplaatsen KT – MT – LT – ZLT Gemeente p.m. 

   - bedrijfsvervoersbus optimaal georganiseerd in functie van woon-werk KT – MT – LT – ZLT Gemeente p.m. 

   - fietsers : veilige fietsstallingen aan OV-haltes en in centra KT – MT – LT – ZLT Gemeente p.m. 

  c2 Tarifering openbaar vervoer, parkeren   p.m. 

   - parkeren : blauwe zone (01/03/2000) in Wielendaalstraat, Hoogstraat, Neerstraat, 

deel Kasteelstraat en Stationsstraat 

- parkeren : blauwe zone (Gemeenteraad 03/04/2000) Marktplein 

 Ondertussen gerealiseerd /  

   - openbaar vervoer : Derde betalerssysteem KT – MT – LT – ZLT Gemeente 

+ De Lijn 

p.m. 

  c3 Algemene sensibilisering bij middel van campagnes    

   - snelheidscontroles : publiceren van de resultaten in het gemeentelijk infoblad KT Gemeente p.m. 

   - parkeer- en andere verkeersproblemen worden gedetecteerd tijdens hoorzittingen KT Gemeente p.m. 

   - actie ‘veilig schoolbegin’ KT Gemeente p.m. 

   - t.h.v. scholen voeren van acties rond het niet of enkel op afstand parkeren KT Gemeente p.m. 
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miljoen 

   - t.h.v. scholen regelmatig toezicht op parkeergedrag KT Gemeente p.m. 

   - stickeractie “Graag traag” KT Gemeente p.m. 

  C4 Specifieke marketing, informatie en promotie naar doelgroepen    

   - verkeerslessen KT Gemeente p.m. 

   - fietswedstrijden KT Gemeente p.m. 

   - verkeersparken KT Gemeente p.m. 

   - promoten van fietsregistratiemogelijkheid KT Gemeente p.m. 

   - regelmatig fietscontroles in de school, dit met beloning (vb. fietswimpel) KT Gemeente p.m. 

  c5 Handhaving van nieuwe snelheidsregimes, parkeerregimes    

   - controle op respect voor voetgangers en fietsers KT – MT – LT – ZLT Gemeente p.m. 

   - controle op parkeren op trottoirs, fietspaden KT – MT – LT – ZLT Gemeente p.m. 

   - snelheidscontroles na invoeren van nieuwe snelheidsregimes KT – MT – LT – ZLT Gemeente p.m. 

  c6 Beleidsondersteuning    

   - goede samenwerking tussen politie, technische dienst, milieudienst, ruimtelijke 

ordening 

KT – MT – LT – ZLT Gemeente p.m. 

   - bijscholing van de ambtenaren KT – MT – LT – ZLT Gemeente p.m. 

KT : Korte termijn (2001-2003)  MT : Middellange termijn (2004-2006)  LT : Lange termijn (2007-2010) ZLT : Zeer lange termijn 

Het Vlaams Gewest Administratie Wegen en Verkeer 

AWV merkte reeds op in het kader van andere mobiliteitsplannen dat het Gewest zich enkel kan engageren voor projecten die op 
haar driejarenprogramma vermeld staan. Concrete afspraken worden gemaakt in de vorm van een bijakte of module.  
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4. METHODE EN EVALUATIE 

4.1. AFSLUITEN VAN MODULES 

Er dienen duidelijke afspraken gemaakt te worden over de wijze waarop het mobiliteitsplan en haar actieprogramma via modules 
wordt verder gezet. Het gaat in detail over volgende modules : 

− Module 2 : Aanleg van rondwegen en andere nieuwe verbindingswegen (N8c);  procedure gestart 

− Module 6 : Bevorderen van de netheid op de wegen; 

− Module 7 : Informatieverschaffing over het openbaar vervoer; 

− Module 9 : Verhogen van het openbaar vervoersaanbod; 

− Module 10  :  De subsidiëring van de herinrichting van schoolomgevingen (Steenweg (N493) te Parike), Kasteeldreef 
(N462)); 

− Module 11  :  Aanleg van nieuwe verbindende fietspaden langs gewestwegen; (N8, N48, N493, N462, N415) 

− Module 13 : De subsidiëring van nieuwe verbindende fietspaden langs gewestwegen; (N8, N48, N493, N462, N415) 
 procedure gestart voor de N493 

− Module 15 : Subsidiëring van flankerende maartregelen ter ondersteuning ten ondersteuning van een duurzaam lokaal 
mobiliteitsbeleid; 

− Module 17  : Wegverlichting van kruispunten en wegvakken die niet als doortocht kunnen beschouwd worden 
 procedure gestart 

− Module 18  : Herinrichting van singuliere kruispunten en oversteekplaatsen buiten de bebouwde kom. 

− Oudenaardsestraat (N8) – Sint-Ursmarusstraat 

− Oudenaardsestraat (N8) – Teirlinckstraat 

− Geraardsbergsestraat (N493) – Termergelstraat 

− Geraardsbergsestraat (N493) – Pachtweg 

− Gentsestraat (N415) – Oudenaardsestraat(N8) 

− Ronsestraat (N48) – Kimpestraat 
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4.2. MONITORING VERKEER 

De essentie is de terugkoppeling tussen de probleemstelling, de doelstellingen van het beleidsplan, de resultaten van het 
beleidsplan, de effecten van de acties uit het beleidsplan. Hiervoor kan een monitoring of meetsysteem opgezet worden dat de 
vooruitgang volgens een vaste systematiek opvolgt. Elke latere actualisering van het mobiliteitsplan moet rekening houden met de 
resultaten van deze metingen. 

Als methode van monitoring wordt het volgende voorgesteld :  

- systematisch bijhouden van de ongevallen met lichamelijk letsel naar plaats en betrokkene door de gemeente; 

- gerichte verkeerstellingen bij wijziging van het infrastructuurnetwerk door de gemeente en Vlaams Gewest (AWV-Oost-
Vlaanderen); 

- op basis van de tellingen via tijdreeksen nagaan of de doelstellingen van het duurzaam mobiliteitsbeleid worden 
verwezenlijkt. 

Bij de realisatie van het beleidscenario, dient nagegaan te worden of het beoogde effect inderdaad bereikt is. 

 

DOELSTELLING ACTIE EN MAATREGEL EVALUATIE 

Het verbeteren van de noodzakelijke leef- en 

omgevingskwaliteit voor de bewoners van Brakel 

Herinrichting doortocht, invoering zone 30, 

gedifferentieerd snelheidsbeleid 

Verkeerstellingen, snelheidscontroles 

 Uitvoeren van de acties uit het gemeentelijk 

ruimtelijk structuurplan  

Afhankelijk van de actie controleren of er effectief 

al stappen ondernomen zijn 

 Afsluiten overeenkomst tussen bedrijven en 

gemeente over de te volgen routes voor het 

vrachtverkeer vanuit het industrieterrein 

Controle op de gevolgde routes van het 

vrachtverkeer, tellingen vrachtverkeer 

   

Het in stand houden van de bereikbaarheid van 

Brakel 

Aanleg van nieuwe omleidingsweg Verkeerstellingen  

 Uitbouw fietsroutenetwerk Zijn de ontbrekende schakels weggewerkt ? 
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DOELSTELLING ACTIE EN MAATREGEL EVALUATIE 

 Invoering blauwe zone in het centrum Parkeercontrole en parkeeronderzoek (bezetting en 

duur) 

 Weren doorgaand verkeer uit het centrum door 

aanleg omleidingsweg N8c 

Verkeerstellingen – Herkomst-

Bestemmingsonderzoek 

 Weren doorgaand verkeer uit het centrum door 

aanleg omleidingsweg N8c 

Evaluatie zone 30 in de oude doortocht N8 

Het bevorderen van de verkeersveiligheid Herinrichting straten en pleinen, invoering zone 30 

in de verblijfsgebieden 

Analyse van de ongevallenstatistieken 

Het stimuleren van het fietsverkeer Uitbouw van een fietsroutenetwerk Zijn er ontbrekende schakels gerealiseerd ? 

 Voorzien van fietsstallingen Inventarisatie van de bestaande en nieuwe 

fietsstallingen 

Het optimaliseren van het openbaar vervoer Uitbouw van de basismobiliteit  Inventarisatie van de haltes en zijn voorzieningen, 

lijnen en frequenties na de herorganisatie van het 

openbaar vervoer 

 Invoering van de snelle busverbindingen en het 

invoeren van de belbus 

Evaluatie van het gebruik van de lijn aan de hand 

van o.a. telling van op- en afstappers 

Het afremmen van de groei van de automobiliteit 

door het verbeteren van de kwantitatieve en 

kwalitatieve ruimtelijke condities voor de 

alternatieve vervoerswijzen 

Gebruik van ondersteunende en flankerende 

maatregelen (plaatsen halte-accommodatie, 

fietsenstallingen, promotie alternatieve 

vervoerswijzen, handhavingsbeleid, ...)  

Controle op het effectief gebruik van flankerende 

maatregelen (maakt de gemeente gebruik van het 

infokrantje, wordt de halte-accommodatie 

geplaatst en onderhouden, ...) 

 Uitbouw fietsroutenetwerk Zie hoger 

 Verbetering openbaar vervoer Zie hoger 
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4.3. OPRICHTEN EVALUATIECOMMISSIE 

De drie actoren (gemeente, Vlaams Gewest en De Lijn) komen jaarlijks samen om de acties uit het beleidsplan te evalueren. 

Zij kijken welke acties in de gemeente worden uitgevoerd, of deze acties het beoogde effect hebben, op welke manier dit in het 
beleidsplan past, en of er eventuele bijsturing nodig is.  

Jaarlijks wordt dit door de gemeente gerapporteerd in een verslag, het “Jaarlijks overzicht uitvoering en evaluatie van het 
mobiliteitsplan”. Dit rapport wordt voorgelegd aan de gemeenteraad en opgestuurd naar het Vlaams Gewest en De Lijn. 

4.4. PROCESBESCHRIJVING 

SAMENSTELLING BEGELEIDINGSCOMMISSIE 

zie oriëntatienota 

sinds 2001 :  

− dhr. H. De Croo, Burgemeester 
− dhr. J. Thomas, Schepen Mobiliteit 
− dhr. Gh.Nachtegael, Schepen 
− dhr. De Clercq H., raadslid S.P.  
− dhr. De Groote M., raadslid C.V.P.  
− dhr. Saeytijdt M., raadslid V.L.D.  
− dhr. G. Cosyns, Secretaris 
− Ing. K. Bernagie, gemeente Brakel  
− Ir. A. Blanchaert – A.W.V.  
− Ir-arch. F. Boelaert – mobiliteitsbegeleider A.W.V.  
− Ing. J.P. De Frenne – A.W.V.  
− Mevr. Godefroid – Mobiliteitsteam De Lijn  
− dhr. H. Vanooteghem – CEB De Lijn  
− dhr. S. Taeldeman – Mobiliteitscel Provincie  
− dhr. D. De Vos – Lokale Politie Brakel  
− dhr. P. Vandemenschbrugge .- vzw Fietsersbond afd.Brakel  
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− dhr. L. De Moor – voorzitter middenstandsraad 
− dhr. R. De Backer – Gemeenschapsonderwijs KTA “De Rijdtmeersen”  

 

VERGADERINGEN 

21/02/1997 oriëntatienota Voorontwerp College Burgemeester en Schepenen 

09/04/1997 oriëntatienota  begeleidingscommissie 

21/04/1997 oriëntatienota  auditcommissie 

13/05/1997 oriëntatienota  auditcommissie 

11/12/1997 synthesenota voorontwerp College Burgemeester en Schepenen 

23/06/1998 synthesenota scenario’s begeleidingscommissie 

18/01/1999 synthesenota  onderzoek + scenario’s + goedkeuring mits aanpassingen begeleidingscommissie 

30/08/1999 beleidsplan voorontwerp beleidsplan College Burgemeester en Schepenen 

17/04/2000 beleidsplan aanpassingen synthesenota + ontwerp beleidsplan College Burgemeester en Schepenen 

17/04/2000 beleidsplan aanpassingen synthesenota + ontwerp beleidsplan begeleidingscommissie 

20/06/2001 synthesenota + beleidsplan synthesenota + aanpassingen beleidsplan + goedkeuring begeleidingscommissie 

17/09/2001 synthesenota + beleidsplan  Auditcommissie 

24/10/2001 beleidsplan bespreking aanpassingen ifv audit College Burgemeester en Schepenen 

05/11/2001 beleidsplan bespreking met DE LIJN : consensus over het bevorderen van 

doorstroming van de bussen in het centrum 

College Burgemeester en Schepenen + De 

Lijn 

22/11/2001 beleidsplan bespreking aanpassingen ifv audit begeleidingscommissie 
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