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Ruimte
voor
mobiliteit

Mobiliteit, een kwestie van
denken en doen
En van evenwichten zoeken

Roeselare groeit en bloeit. Steeds meer mensen komen
in onze stad wonen, werken en winkelen. Dat stemt ons
natuurlijk gelukkig. Tegelijk plaatst het ons voor een grote
uitdaging: al die mensen willen onze stad makkelijk
bereiken en er zich vlot en veilig in verplaatsen. Die groei
botst soms met de opvangcapaciteit van de straten in
onze stad. Ook de veiligheid van voetgangers en fietsers
komt in het gedrang.

Met deze uitdaging worden we allemaal geconfronteerd.
We zoeken dan ook samen met àlle betrokkenen uit
hoe we ons veilig en vlot kunnen verplaatsen. Dat is niet
makkelijk, want ingrijpen in mobiliteit heeft altijd gevolgen
voor omwonenden en voorbijgangers in de betrokken
buurt. Mobiliteitsbeleid is een moeizaam zoeken naar een
evenwicht tussen de belangen van àlle betrokkenen: bewoners, handelaars en bezoekers van onze stad.

Goed besturen is niet alleen oplossingen aanreiken voor
de uitdagingen van vandaag. Het is ook inschatten wat
de vraagstukken van de toekomst en de mogelijke antwoorden daarop zijn. Die denkoefening hebben we ook
gemaakt op mobiliteitsvlak. En dat hebben we niet alleen
gedaan. Onze mobiliteitsdeskundigen hebben hun ideeën
getoetst bij een klankbordgroep, die is samengesteld uit
vertegenwoordigers van bewoners, handelaars, schoolbesturen, enz.

Omdat elke denkbare oplossing voor het mobiliteitsvraagstuk een impact heeft op velen, debatteren nog veel meer
mensen hierover. Om dat waardevolle debat te onderbouwen, lichten we jou in deze folder toe hoe we nadenken
over de toekomstige mobiliteit in onze stad. We vertellen
jou ook graag wat we de voorbije jaren al hebben ondernomen en wat we dit en volgend jaar nog zullen doen op
dit vlak. We hopen dat het jou inspireert, want we staan
altijd open voor jouw suggesties.

Uitdaging
Onze stad telt 30.000 auto’s, of 1 auto per 2 inwoners.
Dat is hoger dan gemiddeld in Vlaanderen.
Elk jaar komen er 1.000
Roeselarenaars bij. Hun 500
auto’s nemen een halve hectare
ruimte in, dat is de oppervlakte
van een voetbalveld.
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Onze centrumwegen slikken tot meer dan 600 PAE*.
Dat is erg veel.
PAE = personenauto-equivalenten per uur

*
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Al veel gerealiseerd, zoals:
25 kilometer meer fietspaden,
dat is de afstand van Roeselare
tot Kortrijk
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Meer afgesloten parkings
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Stationsproject
Comfortabeler bus- en
treinstation
+ 1ha voetgangerszone
+ 250 extra fietsenstallingen
+ 500 extra parkeerplaatsen

Kris Declercq, Burgemeester
Geert Sintobin, Stadssecretaris
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Op de volgende pagina’s lees je
over ons vijfpunten-actieplan dat we
dit en volgend jaar uitvoeren. En over
onze plannen op langere termijn.

Uitdaging

V1

Roeselarenaars gebruiken minder de fiets dan elders
in Vlaanderen (32% tegenover 35%). Vooral
volwassenen gebruiken veel minder de fiets, want
onze scholieren gebruiken ‘m veel meer dan
gemiddeld in Vlaanderen (50% tegenover 38%)

ROESELARE
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Al gerealiseerd
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(Bronnen: Stadsmonitor 2014, Scholierenenquête 2014)

Oplossingen
Meer fietspaden

25 km
25 kilometer meer fietspaden, dat is de afstand
van Roeselare tot Kortrijk

Meer fietsveilige straten

Tuur is tien jaar – “bijna
elf”, zegt hij zelf trots. Elke
ochtend trekt hij met de fiets
naar school. Langs een weg
die papa Stijn voor hem heeft
uitgestippeld met behulp van
de schoolfietsroutekaart.
Deze kaart geeft een helder overzicht van de veiligste
fietswegen in de stad. En van de kruispunten waarop
je als fietser aandachtig uitkijkt.
Opletten is altijd de boodschap, dat weet
Tuur zeer goed. Al is het in de buurt van
zijn huis alvast veiliger geworden. Want
onlangs is ook de wijk waarin hij woont een
zone 30 geworden.
Het laatste deel van de route die Tuur
aflegt, loopt langs een fietsstraat.
Auto’s en andere motorvoertuigen zijn er
te gast. Dat wil zeggen dat ze er geen
fietsers mogen inhalen en er niet sneller
mogen rijden dan 30 kilometer per uur.
De laatste meters trapt Tuur extra hard, want hij
ziet op de afgescheiden zoen- en vroemzone nabij
de school Emma staan, op wie hij stiekem een oogje
heeft.

Ingrepen die fietsen in Roeselare veiliger maken en
Roeselarenaars aansporen om de fiets te nemen:
- vrijliggende fietspaden
- fietssuggestiestroken
- fietsstraten
- zone 30

verkeersomgeving
Dit en volgend jaar
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Schoolomgevingen
verkeersveiliger

Mobiliteitsplan is een visieplan, geen
circulatieplan
Ook al veranderen onze vervoersmiddelen snel – denken we maar aan de opmars van elektrische voertuigen en zelfrijdende auto’s – de uitdaging blijft dezelfde: hoe geven we àlle weggebruikers de ruimte die ze
nodig hebben?

Begin dit jaar hebben we de omgeving
rond de school De Vlieger veiliger gemaakt; deze zomer doen we dat rond de
Spanjeschool, de Vikingschool en de muziekschool.
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Met vrijliggende fietspaden, afgezonderde zoen- en
vroemzones, wegversmallingen en asverschuivingen
verzekeren we dat schoolgaande kinderen veilig naar
school lopen en fietsen.
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Veiliger fietsverbindingen
Onlangs hebben we de eerste fietsstraat in onze stad geopend: de
Karnemelk- en de daarop aansluitende Kattenstraat.

We leggen ook andere veilige fietsverbindingen
aan, zoals een afgescheiden fietspad dat langs het
spoortalud de TRAX-site met de tunnel in de Koning
Leopold III-laan verbindt.

Op langere termijn
Op ronde punten is het dikwijls onveilig voor fietsers.
Dat is ook zo op de rotonde waarop o.a. de Meensesteenweg en de Hippoliet Spilleboutdreef kruisen.
Het zwembad dat er naast ligt, verhuist volgend jaar
naar de sportsite op Schiervelde. De ruimte die vrij
komt, benutten we onder andere om dit verkeersknooppunt veiliger in te richten. Dan verbeteren we
ook de inrichting van de belangrijke verkeersas die dat
punt met de stationsbuurt verbindt.
Dit jaar start de aanleg van het grootste park van
de stad: het Roobaertpark tussen de Gitse- en de
Honzebroekstraat. In dat park komt een fietspad dat
Roeselare met Hooglede verbindt en een veilig fietsalternatief is voor de Bruggesteenweg.

Op die vraag tracht het mobiliteitsplan (dat je op de
webstek van de stad kan raadplegen) antwoorden te
geven. Een plan dat mobiliteitsdeskundigen hebben uitgewerkt in overleg met een klankbordgroep met vertegenwoordigers van bewoners, handelaars en schoolbesturen uit onze stad.
De voorstellen in het mobiliteitsplan, zijn geen
beslissingen. Het zijn mogelijke oplossingen, waaruit
we de volgende jaren de beste kiezen en uitwerken in
overleg met alle belanghebbenden. De eerstvolgende
jaren verandert de circulatie in onze stad niet.

Wat kan jij doen?
Vaart minderen spaart kinderen
Vertraag als je in de buurt van kinderen komt.
En respecteer de snelheidsbeperkingen in schoolomgevingen en zones 30.

Snelheidsbeperkingen respecteer
je trouwens overal ;-)

Uitdaging

V1

Roeselarenaars verlangen meer groen, want onze stad
Veiliger
is de minst groene centrumstad van Vlaanderen. Tegelijk
verkeersomgeving
willen ze voldoende parkeerplaatsen
ROESELARE

VLAANDEREN
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V3 een vlottere
Voor

V2

Verbonden
verkeersmiddelen

Vlottere
bereikbaarheid

Al gerealiseerd

% van inwoners dat vindt dat er voldoende groen is in zijn buurt
(Bron: Stadsmonitor 2014)

56

76

% van inwoners die wonen op minder dan 400m loopafstand van
openbaar groen (Bron: Stadsmonitor 2014)

Oplossingen
Meer afgesloten parkeerplaatsen
JANUARI
2013
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JUNI

2016
2016
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Nieuwe afgesloten parkings
(i.h.b. De Munt en
Ooststraat-Station) creëren
op straten en pleinen ruimte
voor groen, fietsrekken
en terrassen

Gratis parkeren voor snelle boodschappen
Shop&Go-plaatsen: 30 minuten gratis
Je hoeft zelfs geen ticket te nemen
Alle andere plaatsen: 15 minuten gratis
Vergeet wel geen ticket te nemen

Goedkoop parkeren in afgesloten parkings
Eerste uur gratis
Slechts 1€ voor 4 uur
. in parking Ooststraat-Station
elke zaterdag en zondag
. in alle afgesloten parkings op
winkelevenementen

Meer parkeerplaatsen voor minder mobiele
mensen
JANUARI
2013

+21
132

JUNI
2017

+15%

+21
152

Bovendien parkeren
minder mobiele mensen
gratis en onbeperkt in de
tijd op alle parkeerplaatsen
op straat of plein.

Voor het jubileumfeest van opa en oma willen papa
Stijn, mama Mieke en hun kinderen Lisa en Tuur nieuwe
kleren. Daarvoor trekken ze naar het stadscentrum.
Omdat er regen dreigt, nemen ze de auto. Die vindt
ruimschoots plaats in een van de centrumparkings,
die op maximaal 150 meter van de winkelstraten
liggen.
Het is bovendien goedkoper om in
een centrumparking te parkeren
dan in de centrumstraten. “Veel
goedkoper dan in de steden waar mijn
zussen wonen”, weet Mieke.

1€

1€

De nieuwe broek van Stijn moet
ingenomen worden. Mieke zal die volgende week snel oppikken. Dan zal ze
zelfs gratis kortparkeren vlakbij de winkel.

Het weer is beter dan voorspeld. Stijn en Mieke trakteren zichzelf en hun kinderen op een terrasje in de zon.
Zij zijn niet de enigen die genieten van het mooie weer:
op de centrumpleinen die onlangs zijn heraangelegd
met veel groen, zitten de breder gemaakte terrassen
goed vol.

e bereikbaarheid
Dit en volgend jaar

Mobiliteitsvisie 2030
1. Voetgangersvriendelijker stad
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Verbetering doorstroming
grote ringweg en Bruggesteenweg
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Het Vlaamse Agentschap Wegen & Verkeer (AWV), dat de Bruggesteenweg en
de grote ringweg beheert, voert momenteel studies
uit om de verkeersdoorstroming op deze belangrijke
wegen te verbeteren.

Op basis van trafiekcijfers die het AWV nu verzamelt,
zal het de afstelling van de lichten op de grote
ringweg bijsturen. In de Bruggesteenweg wil het
agentschap zogenaamde quick-wins realiseren door
de bestaande weginfrastructuur – dus zonder
wegenwerken uit te voeren die onvermijdelijk hinder
met zich meebrengen – anders in te richten.

Op langere termijn
We rollen een dynamisch verkeersgeleidingssysteem
uit. Elektronische borden wijzen je dan de kortste weg
naar een parking met vrije plaatsen. In functie van de
verkeersdrukte op dat moment, sturen ze jou in de ene
of de andere richting. Ze geven je ook de tijd mee die je
nodig hebt om een bepaalde plek in de stad te bereiken
Vandaag
tellen
onze
centrumparkings
(parking
Ooststraat - Station, parking De Munt en Wallenparking aan resp. de noord-, oost- en westzijde van het
stadscentrum) voldoende parkeerplaatsen voor de vele
mensen die onze stad bezoeken. Mocht dat in de toekomst veranderen, dan zullen we een vierde centrumparking aanleggen aan de zuidzijde van het stadscentrum.

• zone 30 doordacht uitbreiden
• kernwinkelstraten beperkt in de tijd (bijv. bij
		 evenementen) autovrij maken

2. Fietsvriendelijker stad
• centrumstraten herinrichten op maat van de fiets
• buiten stadscentrum fietsbanen aanleggen

3. Aantrekkelijker collectief vervoer
• vraaggestuurd en hoogfrequent stadsbussennet
		uitbouwen
• fiets- en autodelen stimuleren

4. Vlotter bereikbaar stadscentrum
• doorgaand autoverkeer (dat niet in stadscentrum
		 moet zijn) leiden langs geoptimaliseerde
		ringwegen
• bestemmingsverkeer (dat wel in stadscentrum
		 moet zijn) ondersteund door verkeersgeleidings		 systeem van en naar centrum(parkings) leiden

5. Aangenamere beleving van
stadscentrum
• doordacht aantal bovengrondse parkeerplaatsen
		 vervangen door kwalitatieve openbare ruimte
		 en veiliger verkeersinfrastructuur voor
		 voetgangers en fietsers

Wat kan jij doen?
Boodschap kortbij? Zet de auto opzij
Vlakbij de vele mooie winkels in onze stad, vind je
beslist een fietsenstalling.

Uitdaging

V1

Roeselarenaars gebruiken veel meer de auto dan
andere Vlamingen. We gaan minderVeiliger
te voet en
verkeersomgeving
nemen minder de fiets, de bus of de trein.
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Aantal werknemers/leerlingen (in %) dat een bepaald
vervoermiddel gebruikt om naar werk/school te gaan

Oplossingen

Lisa rondt binnenkort het eerste jaar aan de hogeschool af. Daarvoor pendelt ze elke dag naar Brugge.
Met trein en bus of fiets. Al die vervoersmiddelen –
én de auto – sluiten op de vernieuwde stationssite
naadloos op elkaar aan.

Stationsproject

Comfortabeler bus- en
treinstation
+ 1ha voetgangerszone
+ 250 extra fietsenstallingen
+ 500 extra parkeerplaatsen

+comfort

+1 ha

+250

+500

Meestal fietst ze naar het station. En ze
is niet alleen: bijna 1.000 fietsers kunnen
terecht in de flink uitgebreide fietsenstallingen. Daar hebben ook de deelfietsen
van Blue-bike een stek.
Als het weer te veel tegenzit, neemt ze de bus die pal
naast het treinstation stopt. En af en toe brengt papa
Stijn of mama Mieke haar met de auto en zetten haar
af op de zoen- en vroemzones.

Meer fietsstalplaatsen

2013

JUNI
2013
2016
2017

JANUARI
2013

480

xx

+752

752 extra fietsstalplaatsen

2016

1.138

xxxx

Meer deelauto’s en fietsen
JANUARI

JUNI

2013
2013

215
215

2013
2016
2017

x 23

4896
215
4896

Aantal gebruikers van deelfietsen

2016

Steeds meer mensen
maken gebruik van
deelfietsen en -auto’s.
We bieden er dan ook
steeds meer aan.

4896

xx

Stijn en Mieke verbazen zich dan telkens weer over
het ruime en groene plein dat er ligt. Waar nu brede
terrassen liggen en grote bomen staan, reden vroeger
auto’s ... zich hopeloos vast.

P

Over auto’s gesproken: maar liefst 550
ervan vinden een plek onder de stationssite. In een met camera’s bewaakte
OOSTSTRAATparking die je bereikt vanuit de Jules
STATION
Lagaelaan, of vanuit de Beversesteenweg.
Liften verbinden die parking rechtstreeks
met de treinperrons en het stationsplein. Da’s handig!

indingen
Dit en volgend jaar
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Afwerking stationsproject

Dit najaar werken we de vernieuwing
van het stationsgebouw af. En volgend
2
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voorjaar leggen we het laatste deel van
het stationsplein aan. Zodat je ongehinderd tussen bus- en treinstation, fietsenstalling en
parking overstapt.
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Meer deelauto’s
en -fietsen

Welverdiende rust in stadscentrum
na noodzakelijke werken
Een veiliger verkeersomgeving, een vlottere doorstroming en een betere verbinding van de verschillende verkeersmiddelen: daarvoor hebben we een ander
aangepakt. Velen moeten aan die veranderingen nog
wennen.
Daarom werken we de volgende maanden alleen
de lopende projecten af; we starten in het stadscentrum geen nieuwe ingrijpende werken op. We
brengen in het hart van onze stad de rust terug na
de onvermijdelijke hinder die een aantal noodzakelijke
ingrepen met zich hebben meegebracht.
Voor het begrip en geduld dat je daarbij hebt
opgebracht, bedanken we jou oprecht van harte.

Steeds meer mensen maken gebruiken
van deelfietsen en -auto’s. Daarom breiden we het aantal ervan uit en bakenen
we meer stallingsplaatsen voor ze af.
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Op langere termijn
We onderzoeken met de Vlaamse openbare vervoersmaatschappij De Lijn en met andere collectieve vervoersaanbieders hoe we het busvervoer kunnen optimaliseren. Zo willen we het busnetwerk hertekenen om bussen
– bij voorkeur elektrische – met hogere frequenties onze
deelgemeentes te laten verbinden met ons stadscentrum.
En om de functionele bestemmingen in onze stad – onder
andere onze zorg-, cultuur- en sportcentra – vlotter bereikbaar te maken met het openbaar vervoer. We zoeken
ook oplossingen voor de verplaatsing tussen thuis en de
naaste bushalte en een betere doorstroming van collectieve vervoersmiddelen op de belangrijkste invalswegen.

Wat kan jij doen?
Van A naar B via het station
De snelste weg van A naar B leg je niet altijd met de
auto af. Fiets, auto, bus en/of trein combineren, bespaart je fileleed en dus kostbare tijd.

n,
Op de trein kan je trouwens leze
;-)
of werken, of . . lekker niets doen
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