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1.

INLEIDING

1.1

Samenvatting
Voor u ligt het herziene mobiliteitsplan van Roeselare; dit mobiliteitsplan vervangt het
bestaande mobiliteitsplan. Een mobiliteitsplan is een beleidsplan dat in hoofdlijnen de
langetermijnvisie aangeeft op de duurzame mobiliteitsontwikkeling. Het mobiliteitsplan beoogt
enerzijds samenhang te brengen in de voorbereiding, de vaststelling en de uitvoering van
beslissingen over duurzame mobiliteit, anderzijds het mobiliteitsbeleid en de aanverwante
beleidsdomeinen op elkaar af te stemmen.
Binnen het mobiliteitsbeleid wordt naar consensus gezocht tussen de verschillende actoren op
het vlak van ruimte, mobiliteit en verkeer met betrekking tot het grondgebied van de gemeente.
Het mobiliteitsplan vertaalt deze beleidsvisie in een door alle actoren gedragen actieprogramma
met maatregelen, die uitgevoerd moeten worden op korte, middellange of lange termijn.

1.2

Historiek mobiliteitsplan Roeselare
Het oorspronkelijke beleidsplan van het Mobiliteitsplan Roeselare werd conform verklaard 13
maart 2000. Omdat binnen het Vlaamse convenantenbeleid een mobiliteitsplan zijn geldigheid
verloor na vijf jaar, moest de Gemeentelijke BegeleidingsCommissie (GBC) het plan na die tijd
evalueren. Daarbij moest de GBC beslissen of het daarin uitgestippelde mobiliteitsbeleid nog
door alle actoren werd gedragen. Dit gebeurde aan de hand van het instrument “sneltoets”.
De GBC kwam bij het uitvoeren van de sneltoets (d.d. 11 december 2007) tot het besluit dat
alle actoren weliswaar nog achter het beleidsscenario van het mobiliteitsplan stonden, maar dat
het plan zelf toe is aan een verbreding en verdieping van een aantal welbepaalde thema’s
(zijnde spoor 2). Dit betekent concreet dat er een aantal nieuwe thema’s aan het mobiliteitsplan
werden toegevoegd en dat een aantal thema’s uit het mobiliteitsplan verder worden uitgewerkt.
De thema’s die door de GBC werden geselecteerd, zijn:
-

Wegencategorisering in relatie tot het snelheidsplan, verblijfsgebieden en circulatie
Parkeerbeleidsplan als concrete uitwerking en vervolg op de bestaande parkeerstudie
Fietsbeleidsplan
Relatie tussen mobiliteit en milieu (apart opgenomen in uitwerkingsnota; geïntegreerd
in het beleidsplan)

Het verbredings-verdiepingsproces bestaat uit een aantal opeenvolgende fases of stappen.
De eerste stap was de opmaak van de verkenningsnota. Deze werd behandeld in de GBC van
21 augustus 2014 en vervolgens conform verklaard op de RMC van 13 oktober 2014.
In de volgende stap werd de uitwerkingsfase opgestart en doorlopen. De uitwerkingsnota
werd met consensus goedgekeurd in de GBC van 18 december 2015 en gunstig geëvalueerd
door de kwaliteitsadviseur op de RMC 1 februari 2016.
De derde en laatste stap betreft de opmaak van het verbreed/verdiept beleidsplan. Dit
beleidsplan, oftewel voorliggende nota, geeft de toekomstvisie weer voor Roeselare en kan op
zich gelezen worden. De vier thema’s uit de uitwerkingsnota zijn opgenomen in voorliggend
beleidsplan. Het thema ‘Mobiliteit en milieu’ werd geïntegreerd i.p.v. als apart item behandeld.
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1.3

Procesverloop verbreden/vernieuwen mobiliteitsplan Roeselare

1.3.1

Algemeen
Onderstaande figuur geeft, zoals opgenomen in het mobiliteitsdecreet, de te doorlopen stappen
weer voor het verbreden en verdiepen van een mobiliteitsplan.

Figuur 1-1: Stappenplan verbreden en verdiepen van een mobiliteitsplan o.b.v. het mobiliteitsdecreet
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1.3.2

Mobiliteitsplan Roeselare

1.3.2.1 Participatietraject
In de verkenningsnota was als participatietraject voorzien om zowel tijdens de uitwerkingsfase
(fase 2) als tijdens de opmaak van het beleidsplan (fase 3) een overleg te organiseren met
vertegenwoordigers van het middenveld. Hiernaast was ook het consulteren van een aantal
doelgroepen voorzien via een bevraging van de scholieren en via een algemene enquête.
Tijdens de uitwerkingsfase kwam echter naar voor dat een overleg tijdens fase 2 en een
overleg tijdens fase 3 onvoldoende zouden zijn om de bevolking voldoende te betrekken.
Bovendien is een mobiliteitsplan vrij theoretisch waardoor een algemene bevraging
onvoldoende in staat zou zijn om de ruimere bevolking effectief te betrekken.
Daarom werd er tijdens de uitvoering van fase 2 dan ook voor gekozen om in het
participatietraject te focussen op de vertegenwoordigers van het middenveld, samengebracht in
een klankbordgroep, en om dit traject te verdiepen. De klankbordgroep bestaat uit
vertegenwoordigers van verenigingen / organisaties met een zeer diverse achtergrond. Het
betreft zowel handelaarsverenigingen, de fietsersbond als vertegenwoordigers van de
verschillende politieke partijen.
Gezien de zeer diverse achtergrond van de leden van de klankbordgroep, waarbij de
meerderheid geen specifieke mobiliteitsachtergrond heeft, werd de groep op een specifieke
manier ingezet in het studieproces voor het mobiliteitsplan. Concreet werd in samenwerking
met de klankbordgroep en met de stad(sdiensten) een toekomstvisie uitgewerkt voor de
mobiliteit in Roeselare. De keuze voor een toekomstvisie, benoemd onder de noemer 2030,
zorgde er voor dat, passend binnen de visie van een mobiliteitsplan, werd nagedacht over een
globaal plan in plaats van oplossing te zoeken over punctuele knelpunten (met punctuele
knelpunten worden onder meer bedoeld: een voetpad of wegdek in slechte staat, een
specifieke straat waar te snel wordt gereden, et cetera).

1.3.2.2 Globaal totaalplan versus uitwerking te verbreden / verdiepen thema’s
Zoals uit de beschrijving van het participatieproces naar voor kwam, werden in fase 2 niet enkel
de te verbreden / verdiepen thema’s uitgewerkt maar werd tevens een participatietraject
gevolgd met de klankbordgroep; deze groep bestond uit vertegenwoordigers van het
middenveld met een zeer uiteenlopende achtergrond.
Om de punctuele problemen te overstijgen, werd ervoor gekozen om met een globale
mobiliteitsvisie op de lange termijn (indicatief aangeduid als 2030) te werken. In zo’n globale
visie dienen al de modi via een geïntegreerde visie te worden meegenomen. Het openbaar
vervoer, dat niet in de sneltoets werd opgenomen als een te verbreden/verdiepen thema, dient
een inherent onderdeel te zijn van zo’n totaalvisie. Ook tijdens de verkenningsfase was reeds
aan bod gekomen dat het openbaar vervoer, hoewel het geen te verbreden/verdiepen thema
betrof, in fase 2 en 3 van het mobiliteitsplan aan bod dient te komen. Er werd geconcludeerd
dat het openbaar vervoer doorheen de verschillende thema’s dient te worden meegenomen.
Voorgaande aspecten hebben er toe geleid dat eerst, en dit in samenspraak met de
klankbordgroep, een globale mobiliteitsvisie werd ontwikkeld waarbij het openbaar vervoer
tevens werd behandeld. Vervolgens werden, volgens de thema’s uit de sneltoets, een aantal
aspecten verder technisch vertaald; het betreft onder meer de uitwerking van de
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wegencategorisering en de verfijning van het fietsroutenetwerk. Bij deze technische uitwerking
werd het openbaar vervoer niet meer als een apart thema behandeld maar werd ze wel
gekoppeld aan de andere thema’s; het betreft bijvoorbeeld de keuze om geen fietsstraten te
voorzien op assen met openbaar vervoer.

1.3.2.3 Procesverloop: historiek
Onderstaande tabel geeft de belangrijkste stappen uit het procesverloop weer.
Datum

Wat

Inhoud

28.08.2013

GBC

De draftversie van verkenningsnota wordt aan de GBC gepresenteerd

08.04.2014

Gemeenteraad

Het participatietraject wordt door de gemeenteraad goedgekeurd

21.08.2014

GBC

De definitieve verkenningsnota wordt aan de GBC gepresenteerd

13.10.2014

RMC

De kwaliteitsadviseur geeft een positief advies mbt de verkenningsnota;
hierop volgend start fase 2

November /
december 2014

Uitvoering
verkeersonderzoek

Uitvoering verkeerstellingen, opmaak & verwerking scholierenenquête
en analyse parkeer- & OV-data

CBS: denkdag mobiliteit

Op een denkdag opgebouwd rond mobiliteit wordt, met als basis de
resultaten van het uitgevoerde verkeersonderzoek, door het CBS en
Technum gebrainstormd rond een toekomstvisie voor de mobiliteit in
Roeselare. Voor de verschillende modi en voor het aspect parkeren
worden 3 stellingen voorbereid die zullen worden voorgelegd aan de
klankbordgroep

24.02.2015

Klankbordgroep 1

Aan de klankbordgroep worden de resultaten van het
verkeersonderzoek gepresenteerd en worden een aantal stellingen
voorgelegd als onderdeel van een toekomstvisie voor de mobiliteit in
Roeselare

02.03.2015

Klankbordgroep 2

De leden van de klankbordgroep geven, als vertegenwoordigers van
hun achterban, feedback met betrekking tot de toekomstvisie voor de
mobiliteit in Roeselare

13.03.2015

TW

De resultaten van de denkoefeningen met het CBS en met de
klankbordgroep worden, net als de aanzet van toekomstvisie, aan de
technische werkgroep gepresenteerd

22.05.2015

CBS

De, op basis van de feedback van de klankbordgroep, verfijnde
toekomstvisie wordt aan het CBS gepresenteerd

08.06.2015

Klankbordgroep 3

De, op basis van de feedback van klankbordgroep 2, verfijnde
toekomstvisie wordt aan de klankbordgroep gepresenteerd. Hierop
volgend worden de thema’s meer technisch uitgewerkt

16.10.2015

TW

De uitwerking van de mobiliteitsvisie en een aanzet van actieplan wordt
aan de technische werkgroep gepresenteerd

16.10.2015

CBS

De uitwerking van de mobiliteitsvisie en een aanzet van actieplan wordt
aan het CBS gepresenteerd

16.12.2016

Klankbordgroep 4

De aanzet van actieplan wordt aan de klankbordgroep gepresenteerd
en bediscussieerd

18.12.2015

GBC

De uitwerkingsnota wordt aan de GBC gepresenteerd

01.02.2016

RMC

De kwaliteitsadviseur geeft een positief advies mbt de uitwerkingsnota;
hierop volgend start fase 3

06.02.2015

Technum
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28.01.2016

Klankbordgroep 5

Het verfijnde actieplan wordt aan de klankbordgroep gepresenteerd

29.04.2016

TW

Het verfijnde actieplan en de aanpassingen volgend op de RMC worden
aan de technische werkgroep gepresenteerd

01.06.2016

Klankbordgroep 6

Toepassing actieplan wordt aan de klankbordgroep gepresenteerd

27.06.2016

GBC

Het beleidsplan wordt aan de GBC gepresenteerd

03.10.2016

CBS

Het beleidsplan wordt aan het CBS gepresenteerd

07.11.2016

Klankbordgroep 7

Het beleidsplan wordt aan de klankbordgroep gepresenteerd

14.11.2016

Gemeenteraadscommissie

Het beleidsplan wordt aan de gemeenteraadscommissie gepresenteerd

21.11.2016

Gemeenteraad

Het beleidsplan wordt ter voorlopige vaststelling aan de gemeenteraad
voorgelegd

12.12.2016

RMC

Het beleidsplan wordt aan de kwaliteitsadviseur gepresenteerd; de
adviseur vraagt o.a. om een hoofdstuk met operationele doelstellingen
toe te voegen.

24.02.2017

TW

Het geüpdate beleidsplan wordt aan de technische werkgroep
gepresenteerd

24.03.2017

GBC

Het beleidsplan wordt aan de GBC gepresenteerd

08.05.2017

RMC

De kwaliteitsadviseur geeft een positief advies mbt het mobiliteitsplan

19.06.2017

Gemeenteraadscommissie

Het beleidsplan wordt aan de gemeenteraadscommissie gepresenteerd

27.06.2017

Gemeenteraad

Het beleidsplan wordt ter definitieve vaststelling aan de
gemeenteraad gepresenteerd

Tabel 1-1. Vernieuwing mobiliteitsplan Roeselare: historiek
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1.4

Gemeentelijke begeleidingscommissie (GBC)
Het verbreden en verdiepen van het mobiliteitsplan gebeurt in nauw overleg met de
Gemeentelijke Begeleidingscommissie (GBC), samengesteld uit de verschillende actieve actoren
op het gebied van de mobiliteit en het beheer van verkeersinfrastructuur. Onderstaande tabel
geeft de samenstelling van de GBC weer.
1. Vaste leden
Naam

Dienst

Griet Coppé

Stadsbestuur Roeselare

E-mail
Griet.coppe@roeselare.be

Frederik Potvliege

MOW – BMV

Frederik.potvliege@mow.vlaanderen.be

Daniël Lauwers

MOW - AWV

Daniel.lauwers@mow.vlaanderen.be

Tim Debrabander

Tim.debrabander@delijn.be

Sven Hoverbeke

VVM De Lijn

Vincent Huart

Sven.hoverbeke@delijn.be
Vincent.huart@delijn.be

2. Variabele leden
Naam

Dienst

Koen Vanneste

Provincie W-Vlaanderen

Georges Rogge

NMBS-Holding

Telefoon/e-mail
Koen.vanneste@west-vlaanderen.be
Georges.Rogge@b-holding.be

3. Adviserende leden
Naam
Frederik Nuytten

SP.A

Telefoon/e-mail
Frederik.nuytten@s-p-a.be

Jean Paul
Dejonckheere

Groen

Kristien.jp@telenet.be

Geert Huyghe

CD&V

Huyghe.geert@pandora.be

Filiep Manhaeve

N-VA

Filiep.manhaeve@n-va.be

Vlaams Belang

Cyriel.ameye@telenet.be

Cyriel Ameye
Marco Lombaert

Open VLD

marco@lombaertdirkbvba.be

Luc Verleye

PZ RiHo

Els Depuydt

Stad Roeselare

els.depuydt@roeselare.be

Joost Salembier

Stad Roeselare

Joost.salembier@roeselare.be

Leen Lauwers

Stad Roeselare

leen.lauwers@roeselare.be

Bert Vanhuyse

Stad Roeselare

Bert.vanhuyse@roeselare.be

Annemie Wynands
Leen Vandevelde
Humbert Vervaeke

Technum

Dienst / organisatie

Luc.verleye@politiezoneriho.be

Departement Leefmilieu en
Natuur

annemie.wynands@lne.vlaanderen.be

Ruimte Vlaanderen

leen.vandevelde@rwo.vlaanderen.be

W&Z

Humbert.vervaeke@wenz.be

Inleiding
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2.

KNELPUNTEN, KANSEN EN STRATEGISCHE
DOELSTELLINGEN

2.1

Lokale mobiliteitstoestand

2.1.1

Analyse per deelaspect
Achtereenvolgens wordt voor i) de ruimtelijke context, ii) de verschillende modi en iii) het
aspect parkeren een bondige synthese gemaakt van de lokale mobiliteitstoestand. Hiervoor
wordt informatie geput uit het mobiliteitsplan van de eerste generatie, aangevuld / geüpdatet
met elementen uit de verkennings- en/of uitwerkingsnota. Onder 2.1.2. worden deze aspecten
gesynthetiseerd in een overzichtstabel.
Gezien de omvang van de stad is gekozen om globale knelpunten weer te geven en niet te
focussen op specifieke locaties; bij de uitwerking van het duurzame scenario wordt uiteraard de
vertaalslag gemaakt naar specifieke locaties.

2.1.1.1 Ruimtelijke context
Roeselare heeft zich quasi volledig ontwikkeld binnen de grote ring en heeft hierdoor een vrij
concentrische vorm. Het centrum is gelegen binnen de kleine ring, alwaar er de typische
menging is van wonen, scholen, kantoren, winkelen, dienstverlening en recreatie.
De zone tussen de kleine en de grote ring is hoofdzakelijk ingevuld door de woonfunctie,
aangevuld met winkels en diensten op lokaal niveau. Langsheen de belangrijke invalsassen, die
de grote en de kleine ring met elkaar verbinden, zijn in mindere dan wel meerdere mate
handelslinten gelegen.
De grotere tewerkstellingszones zijn in hoofdzaak excentrisch, en dus in de nabijheid van de
grote ring, gelegen. De belangrijkste uitzondering hierop betreft de bedrijvigheid langsheen het
kanaal Roeselare – Leie.

2.1.1.2 Verblijfsgebied
In het centrum zijn er verschillende ruimtelijke mogelijkheden om kwalitatieve verblijfsgebieden
te verkrijgen. Op bepaalde locaties zijn deze reeds gevaloriseerd; meerder locaties zijn echter
nog verder uit te werken.
Met betrekking tot de algemene verblijfskwaliteit, en dan in het bijzonder in het centrum, is de
hoge verkeersdruk een belangrijk aandachtspunt. Een verlaging van de verkeersintensiteiten is
nodig om de verblijfskwaliteit hier te verbeteren.
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2.1.1.3 Fietsnetwerken
Algemeen
De concentrische structuur en relatief beperkte oppervlakte van Roeselare zorgen ervoor dat
vele attractiepolen en woongebieden op fietsafstand van elkaar liggen. Desondanks blijft, ook in
het centrum, de wagen een belangrijke plaats innemen in de verplaatsingen. Naast de macht
der gewoonte liggen onder andere ook de verkeersintensiteiten en de infrastructuur (en in het
bijzonder de combinatie van beide factoren) hier aan ten grondslag.
Specifiek knelpunt: verkeersveiligheid
Onveilige situaties, o.a. gelinkt aan de verkeersintensiteiten en de aanwezige infrastructuur,
leiden ertoe dat ook voor korte verplaatsingen de wagen boven de fiets wordt verkozen. Dit
bestendigt de hoge verkeersintensiteiten en daardoor mede de verkeersonveiligheid.
In functie van het vernieuwen van het mobiliteitsplan werd een enquête gehouden bij de
scholieren die in Roeselare naar school gaan. In deze enquête werd o.a. gepeild naar het
vervoermiddel dat ze gebruiken en de eventuele knelpunten die ze ervaren. Aan het einde van
de enquête konden ze (maximaal) drie onveilige locaties aanduiden. Deze locaties zijn
weergegeven op onderstaande figuur.

Figuur 2-1. Scholierenenquête Roeselare: verkeersonveilige locaties

Technum
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Met betrekking tot de gevaarlijke locaties valt op dat de overgrote meerderheid van deze
locaties is gelegen binnen (of op) de kleine ring en dus in het centrum. Dit heeft meer dan
vermoedelijk te maken met de (te) hoge verkeersintensiteiten in het centrum, al dan niet in
combinatie met onaangepast rijgedrag.
Aangezien de verkeersonveilige locaties zodanig verspreid zijn over het centrum kan deze
problematiek niet louter worden verholpen door het aanpassen van de infrastructuur; er dient
meer structureel te worden ingegrepen in de verkeersorganisatie en het aandeel autoverkeer.

2.1.1.4 Openbaar vervoer
Algemeen
Op regionaal niveau is er de treinverbinding Brugge – Roeselare – Kortrijk en een veelheid aan
buslijnen. Deze hebben een sterk radiaal patroon waardoor bepaalde woonzones in Roeselare
beperkt zijn ontsloten via het streeknet. Ter ondersteuning van de streeklijnen werd een
stadsnet ontwikkeld waardoor het bereik van het openbaar vervoer werd vergroot.
Om de verschillende wijken afdoende te kunnen bereiken dienen de stadslijnen echter een
zodanig traject te volgen, dat hun concurrentiekracht ten overstaan van de wagen én van de
fiets sterk wordt beperkt. Bijkomend ondervinden de buslijnen doorstromingsknelpunten, in het
bijzonder in het centrum, waardoor de reistijd tussen de verschillende wijken onderling en tot
aan het centrum verder verlaagt; hierdoor wordt de concurrentiekracht verder verzwakt.

Specifieke knelpunten
Tijdens het vernieuwen van het mobiliteitsplan kwamen enkele specifieke knelpunten met
betrekking tot het aanbod naar voor.
A. Scholierenenquête
In functie van de vernieuwing van het mobiliteitsplan werd een enquête gehouden bij
scholieren. Zij konden onder meer aangeven hoe ze naar school gaan en welke knelpunten ze
daarbij ondervinden.
Met betrekking tot het openbaar vervoer zijn er twee belangrijke knelpunten die door de
scholieren werden aangegeven.
Van de scholieren die een knelpunt m.b.t. het openbaar vervoer hebben aangegeven, zijn er 58
(of 21% t.o.v. 272) die meegeven dat de frequentie te laag is. Dit knelpunt geldt vrij algemeen
voor de verschillende lijnen, al komen de lijnen 30/31 (Roeselare – Diksmuide) toch iets meer
naar voor t.o.v. de andere lijnen.
Van de scholieren die een knelpunt m.b.t. het openbaar vervoer hebben aangegeven, zijn er 80
(of 29% t.o.v. 272) die meegeven dat de voertuigen te vol zijn. Dit aspect komt vooral sterk
naar voor bij lijn 94 en is in 2e orde van belang bij de lijnen 30/31 en 54/55. Bij de oostelijke
streeklijnen (22, 80/81 en 60/61/62) en bij de stadslijnen stelt dit knelpunt zich veel minder.

12

P.004259| Gemeentelijk mobiliteitsplan Roeselare - beleidsplan

B. Onderzoek stadsnet
Tot maart 2012 bestond het stadsnet uit zeven lijnen. Omwille van de combinatie van
besparingsmaatregelen én beperkt gebruik werd er voor gekozen om niet verder te gaan met
de lijnen 3 (station – hallen) en 7 (Kijk Uit – Rumbeke). De keuze voor deze lijnen was gelinkt
aan de bezettingsgraad. Bijkomend kwam, tijdens de vernieuwing van het mobiliteitsplan,
vanuit de klankbordgroep naar voor dat net dit stadsnet als onvoldoende sterk wordt
gepercipieerd om op stedelijk niveau als een waardig alternatief te kunnen worden beschouwd
voor de wagen.
Op basis hiervan werden tijdens de vernieuwing van het mobiliteitsplan de lijnvoering, de
frequentie en de passagierscijfers in onderlinge verhouding onderzocht.
Uit het onderzoek bleek dat, om de verschillende wijken afdoende te kunnen bereiken, de
stadslijnen een traject dienen te volgen dat zodanig is dat hun concurrentiekracht ten overstaan
van de wagen én van de fiets (te) sterk wordt beperkt. Meer dan vermoedelijk ligt deze te lage
concurrentiekracht aan de daling van het aantal reizigers doorheen de periode 2008 – 2012.

2.1.1.5 Gemotoriseerd verkeer
Roeselare beschikt over een kleine ring, een grote ring, drie aansluitingen op de E403 en
verschillende radiale invalswegen. Er kan dan ook worden geconcludeerd dat er een uitgebreid
wegennet aanwezig is.
Desondanks verloopt het verkeer, en dit zowel tijdens de spitsuren als op zaterdagen, op een
aantal wegsegmenten stroef. Dit heeft onder meer te maken met menging van lokaal verkeer
met bovenlokaal verkeer (bv. Brugsesteenweg), een hoge autogerichtheid, et cetera.
Deze verstroeving ter hoogte van een aantal kruispunten zorgt ervoor dat alternatieve routes
worden gezocht. Het betreft hierbij onder meer te vermijden routes door verblijfsgebieden.
Door de grote attractiviteit van de kleinhandel in het centrum worden bovendien een veelheid
van straten in het centrum gebruikt om één van de publieke parkings te bereiken.
Een significant aantal straten vervult dus meerdere, niet altijd goed te verenigen functies.
Concreet is er dus niet enkel nood aan een duidelijke categorisering van het wegennet; tevens
dient deze categorisering afdoende te worden afgedwongen. In eerste plaats dienen mensen te
worden gemotiveerd om de wenselijke route te nemen. Dit kan door de infrastructuur er naar
te richten en de signalisatie hier op af te stellen.
In weze is ook een vlotte doorstroming op de wenselijke routes van belang. Dit kan echter niet
overal en altijd worden gegarandeerd. In tweede instantie dienen de te vermijden routes door
verblijfsgebieden dan ook te worden ontmoedigd. Indien dit geen wezenlijk effect heeft, dient
te worden overwogen om deze af te sluiten.
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2.1.1.6 Parkeren
In Roeselare is er zowel op straten, op pleinen als op privéterreinen een ruim aantal
parkeerplaatsen voorhanden. Een groot parkeeraanbod heeft een verkeersaanzuigend effect
met, in het bijzonder in het centrum, negatieve effecten op de verkeersveiligheid en de
verkeersleefbaarheid. Een verdere stimulans naar parkings buiten het centrum en naar
ondergrondse parkings is wenselijk.

2.1.1.7 Overzichtstabel
Onderstaande tabel geeft voor i) de ruimtelijke context, ii) de verschillende modi en iii) het
aspect parkeren de knelpunten en kansen gesynthetiseerd weer.
Knelpunten
Ruimtelijke
context

Verblijfsgebied

Fietsnetwerk

Openbaar
vervoer

Gemotoriseerd
verkeer

Parkeren

-

Nieuw te ontwikkelen zones kunnen
verkeersdruk verhogen

-

Geplande ontwikkelingen richten naar
een duurzame mobiliteitsvisie

-

Infrastructuur die als barrière fungeert

-

Strategische locaties (station, kop van
de vaart, …) verder verdichten

-

Gebruik maken van braakliggende
zones / leegstaande gebouwen om te
verdichten

-

Inrichting tot kwalitatieve
verblijfsruimte

-

Verlagen verkeersintensiteiten

-

Gebruik als parking

-

Verkeersdruk

-

Hoge verkeersintensiteiten

-

Aanbieden van alternatieve routes

-

Te optimaliseren infrastructuur

-

Verbeteren fietsinfrastructuur

-

Verkeersonveiligheid

-

Verlagen verkeersintensiteiten

-

Te lage doorstroming / commerciële
snelheid

-

Prioriteitsmaatregelen openbaar
vervoer

-

Onvoldoende attractief stadsnet

-

Verlagen verkeersintensiteiten

-

Omvormen stadsnet

-

Verkeer maximaal gebruik laten maken
van grote ring

-

Verlagen verkeersintensiteiten

-

Parkeersturing

-

Verlagen verkeersintensiteiten

-

Knelpunten qua doorstroming ondanks
ruim aanbod aan
verkeersinfrastructuur

-

Sluipverkeer door woongebied

-

Ruim aantal parkeerplaatsen heeft
verkeersaanzuigend effect

-

Zoekverkeer naar parkeerplaats

Tabel 2-1. Lokale mobiliteitstoestand: knelpunten en kansen
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2.1.2

Globale analyse
In functie van het vernieuwen van het mobiliteitsplan werden verschillende
verkeersonderzoeken uitgevoerd. Als onderdeel hiervan werd een bevraging georganiseerd bij
de scholieren waarbij ze, naast info m.b.t. het vervoersmiddel dat ze gebruiken,
verkeersonveilige locaties konden aanduiden. Zoals hoger aangegeven bleek uit de enquête bij
scholieren dat naast een aantal invalswegen buiten het centrum, een veelheid aan kruispunten
en assen in het centrum als onveilig worden ervaren.
Deze onveiligheid wordt verklaard doordat op een groot aantal assen in het centrum de
verkeersintensiteiten hoog tot zeer hoog zijn, al dan niet in combinatie met onaangepast
rijgedrag. De intensiteiten zijn van die aard dat, en dit volgens de geldende normen, op quasi al
de belangrijke assen in het centrum fietspaden nodig zijn. Echter, niet alleen is het beschikbare
gabariet niet voldoende ruim, tevens is in centrumzones een (te sterke) scheiding van
verkeersdeelnemers niet wenselijk. Niet alleen vormen de intensiteiten een knelpunt in functie
van de verkeersveiligheid; op bepaalde assen zijn ze dusdanig dat de verzadigingsgraad wordt
benaderd/bereikt.
De hoge verkeersintensiteiten in het centrum worden veroorzaakt door twee factoren die
cumulatief op elkaar inwerken:
-

Doorgaand verkeer doorheen het centrum, gelinkt aan de huidige verkeerscirculatie
Hoog auto-aandeel in vergelijking met het gemiddelde van de 13 centrumsteden

Het hoge auto-aandeel van het bestemmingsverkeer is gelinkt aan twee oorzaken:
-

Ruim parkeeraanbod
Alternatieven die onvoldoende attractief zijn

De knelpunten omtrent de hoge verkeersintensiteiten en het hoge auto-aandeel van het
bestemmingsverkeer leiden tot een vicieuze cirkel;
1. Doordat de alternatieven voor de wagen onvoldoende attractief zijn wordt de wagen
gekozen.
2. Het gebruik van de wagen leidt vervolgens tot hoge verkeersintensiteiten in het
centrum.
3. De attractiviteit van de alternatieven voor de wagen daalt daarom verder aangezien
a. Fietsen hierdoor onveilig/onaangenaam wordt
b. Het openbaar vervoer doorstromingsproblemen ondervindt (hierdoor geen
concurrentie vormt voor de wagen) waardoor het gebruik van de stadslijnen
laag/beperkt is.
4. ...

Technum

Knelpunten, kansen en strategische doelstellingen

15

2.2

Toekomstige mobiliteitsbehoeften

2.2.1

Doelstellingen op Vlaams niveau

2.2.1.1 Mobiliteitsplan Vlaanderen
Vanuit het Mobiliteitsplan Vlaanderen1 worden volgende algemene doelstellingen voor een
“duurzaam mobiliteitsbeleid” geformuleerd:
Het vrijwaren van de bereikbaarheid
Het ambitieniveau, binnen het streven naar een duurzame ontwikkeling, bestaat erin de huidige
bereikbaarheidskwaliteit minstens vast te houden of te verbeteren. Een beter ruimtelijk
evenwicht en een betere spreiding van verplaatsingen in de tijd is hierbij van doorslaggevend
belang. De benutting van de verkeersnetwerken wordt opgedreven. Enkel waar het strikt
noodzakelijk is, zal er nieuwe infrastructuur worden aangelegd.
Het garanderen van de toegankelijkheid
Streefdoel hierbij is het garanderen van de mobiliteit voor iedereen, ook voor mensen die geen
auto bezitten of mogen/kunnen besturen, zodat vervoersarmoede niet of nauwelijks meer
bestaat en de vervoersongelijkheden tussen de verschillende maatschappelijke groepen tot een
aanvaardbaar niveau zijn teruggebracht.
Het verzekeren van de veiligheid
De bestrijding van de objectieve en subjectieve onveiligheid is en blijft dan ook een belangrijke
maatschappelijke prioriteit. Streefdoel op lange termijn hierbij is een slachtoffervrij
verkeerssysteem, vaak ook het “vision zero” genoemd.
Het verbeteren van de verkeersleefbaarheid
Infrastructuur en gebruik van gemotoriseerde vervoersmiddelen zetten zowel de kwaliteit van
verplaatsingen op microniveau (oversteekbaarheid, parkeeroverlast, onveiligheid, …) als de
kwaliteit van het verblijven (luchtverontreiniging, trillingen, geluid, geurhinder, …) onder druk.
De vierde doelstelling van het mobiliteitsbeleid in Vlaanderen is het streven naar een voor
mensen verkeersleefbare omgeving, niet alleen als doelstelling op zich maar ook als
randvoorwaarde voor de beleidsdoelstellingen rond bereikbaarheid en toegankelijkheid.
Het terugdringen van schade aan milieu en natuur
De vijfde doelstelling beoogt om ondanks een verdere toename van de mobiliteit, de milieu- en
natuurschade die ze veroorzaakt tot op een aanvaardbaar niveau terug te dringen. Het proces
van een al maar groeiende vraag naar mobiliteit moet gebeuren met aandacht voor de kwaliteit
van het leefmilieu (‘milieuduurzaam’), zonder de sociale en economische functie van mobiliteit
daarbij te ondermijnen.

1
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Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. (2001). Mobiliteitsplan Vlaanderen. Naar een duurzame mobiliteit in
Vlaanderen. Brussel.
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2.2.1.2 Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV)
Vanuit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen2 worden algemeen een aantal doelstellingen
naar voor geschoven die moeten leiden tot een “duurzame mobiliteit”.
Geïntegreerde benadering van ruimtelijke ordening, mobiliteit en infrastructuur
Een dergelijk mobiliteitsbeleid staat voor het vrijwaren van de verplaatsingsbehoeften binnen de
samenleving. Een selectieve verbetering en uitbouw van de verplaatsingsmogelijkheden met
openbaar, collectief en niet gemotoriseerd vervoer is daarbij een belangrijk uitgangspunt.
Versterking van alternatieven voor het autoverkeer
Voor het personenverkeer zijn deze alternatieven voor kortere afstand het te voet gaan en het
fietsen; voor langere afstanden zijn de alternatieven het openbaar vervoer en het collectief
vervoer. Het spoor en het vervoer over water zijn de alternatieven voor het goederenvervoer
over de weg.
Optimalisering door categorisering van het wegennet
De optimalisering houdt een categorisering van het wegennet in. Deze categorisering is
gebaseerd op het selectief prioriteit geven aan ofwel de bereikbaarheid ofwel aan de
leefbaarheid. De ruimtelijke consequenties van de prioriteiten worden uitgedrukt in een
ruimtelijk beleid voor de aanleg en inrichting van wegen. Functioneel heeft men drie
hoofdfuncties: de verbindingsfunctie, de verzamelfunctie en de functie van toegang geven
(erfontsluiting). De categorisering zal de optimale invulling en uitbouw van deze drie functies
mede bewerkstelligen.
Mobiliteitsbeleid gericht op het beheer van het verkeer
Aanvullend op de voorgaande doelstellingen die een ruimtelijk beleid impliceren is er nood aan
een mobiliteitsbeleid dat, steunend op een doelgroepenbeleid, in toenemende mate beheer van
het verkeer mogelijk maakt.

2
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2.2.2

Doelstellingen op provinciaal niveau
Vanuit het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen3 (PRS) worden volgende
doelstellingen naar voor geschoven.
Naar een bereikbaarheid streven afgestemd op gewenste ruimtelijke structuur van
de provincie
Zowel in het kernenpatroon als in het wegenpatroon verschilt West-Vlaanderen van andere
delen van het land. Om de bereikbaarheid zo veel mogelijk te garanderen moet de
vervoersstructuur afgestemd worden op die specifieke gewenste ruimtelijke structuur. De
gewenste vervoersstructuur zal niet uniform zijn over het hele grondgebied van de provincie.
Voor bepaalde deelruimten wordt een aangepaste en specifieke vervoersstructuur voorgesteld.
Alternatieven voor het autoverkeer versterken
Om de bereikbaarheid in de toekomst te kunnen garanderen is het noodzakelijk de ongeremde
groei van het autoverkeer tegen te gaan. Daarom wordt gekozen voor alternatieven voor
autoverkeer. Bij het goederenvervoer gaat men daarom het transport per spoor en over het
water aanmoedigen. Alternatieven voor het personenvervoer zijn de fietsnetwerken en het
openbaar vervoer, zowel over de weg als via het spoor. Ook moet de nodige aandacht gegeven
worden aan de locatie van carpoolparkeerterreinen. Daarom komt er een visie voor de
ontwikkeling van het regionaal openbaar vervoer en worden ontwikkelingsperspectieven voor
de secundaire waterwegen aangegeven. De provincie zal een coördinerende rol spelen bij de
inplanting van bovengenoemde parkeerterreinen.
Naar meer structurele verkeersveiligheid streven
Een deel van de onveiligheid in het verkeer is te wijten aan de menging van het verkeer en aan
de inrichting van de weginfrastructuur. Een planmatige indeling van het wegennet kan het door
elkaar lopen van verschillende verkeersniveaus (plaatselijk verkeer, doorgaand verkeer)
vermijden. Op termijn kan de categorisering van de wegen voor meer structurele
verkeersveiligheid zorgen.
Aan een verhoogde leefbaarheid werken
De leefbaarheid van de omgeving kan in belangrijke mate afhangen van de organisatie en de
inplanting van lijninfrastructuur. De gewenste ruimtelijke vervoersstructuur, de ruimtelijke visie
op het parkeerbeleid en de visies op de alternatieven voor het autoverkeer zullen worden
ontwikkeld met aandacht voor een verhoogde leefbaarheid.

3
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Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen; 2002; Provincie West-Vlaanderen + Addendum Provinciaal
Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen; 2014; Provincie West-Vlaanderen
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2.2.3

Doelstellingen op lokaal niveau
Roeselare sluit zich aan bij de doelstellingen van het Vlaamse en provinciale niveau. De
vertaalslag naar het lokale niveau wordt gemaakt op basis van het bestuursakkoord.
Verhogen van de verblijfskwaliteit in de centrumstraten en op de centrale pleinen
Het verblijven in een (centrum)stad dient attractief te zijn met een attractief openbaar domein.
Hierbij is afstemming tussen de verschillende gebruikers van de openbare ruimte van belang.
Parkeerders in de richting van de ondergrondse parkings sturen
Door het parkeren maximaal in de ondergrondse parkings te laten verlopen wordt de impact
beperkt tot bepaalde corridors die hiervoor kunnen worden ingericht. Tevens biedt dit
opportuniteiten om de ruimte bovengronds kwalitatiever in te richten.
Verhogen van de veiligheid en het comfort van de voetgangers
Iedereen is op een bepaald moment voetganger, al is het als voor-/natransport bij een ander
vervoermiddel. Dit te voet gaan dient ten allen tijde veilig en comfortabel te kunnen gebeuren.
Verhogen van de veiligheid van de fietsers
Roeselare heeft een oppervlakte waarbinnen al de relaties met de fiets zouden kunnen worden
afgelegd. Door de verkeersveiligheid van de fietser te verhogen kan dit potentieel sterker
worden gevaloriseerd.
Verhogen van de attractiviteit van het openbaar vervoer
Door een attractief openbaar vervoer aan te bieden wordt een alternatief aangeboden voor de
wagen.
Weren van het doorgaand verkeer uit het centrum
Het centrum is een bestemmingszone; doorgaand verkeer dient te worden afgeleid naar de
verkeersassen.
Voorkomen van verkeersongevallen
Verkeersveilige infrastructuur in combinatie met een aangepast rijgedrag beperkt de kans op
verkeersongevallen tot het minimum.
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3.

DUURZAAM MOBILITEITSSCENARIO
In het mobiliteitsplan van de eerste generatie werden twee duurzame scenario’s uitgewerkt.
Eén van de belangrijkste verschillen tussen beide scenario’s betrof het al dan niet sluiten van de
grote ring aan de noordzijde. De verschillende werkdomeinen werden hier aan gekoppeld. Op
basis van een evaluatie van beide scenario’s is gekozen voor het duurzaam scenario 2 waarbij
de grote ring wordt gesloten. Het sluiten van de grote ring is ondertussen gerealiseerd.
De fundamentele keuzes van dit scenario worden nog steeds gedragen door de beleidsactoren.
Bij de bespreking van het procesverloop werd echter reeds aangegeven dat de toekomstvisie op
de mobiliteit in Roeselare werd geüpdatet (toekomstvisie Roeselare 2030). Dit gebeurde in
samenwerking met de stad(sdiensten) & met de klankbordgroep alsook voortbouwend op het
gekozen scenario uit het mobiliteitsplan van de eerste generatie. Deze actualisatie bouwde
verder voort op de resultaten van het verkeersonderzoek dat werd uitgevoerd in functie van de
vernieuwing van het mobiliteitsplan.
De toekomstvisie Roeselare 2030 werd uitgewerkt voor de vier hoofdmodi (voetgangers,
fietsers, openbaar vervoer & gemotoriseerd verkeer) alsook voor parkeren.
Kort samengevat houdt dit het onderstaande in:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Voetgangers: stad(scentrum) voetgangersvriendelijker maken
Fietsers: fiets tot maatgevend voertuig maken
Openbaar vervoer: verhogen concurrentiekracht
Personenwagens: weren doorgaand verkeer
Parkeren: impact beperken

Bij de uitwerking onder hoofdstuk 6 wordt dieper ingegaan op deze toekomstvisie Roeselare
2030.
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4. RELATIE MET ANDERE BELEIDSPLANNEN
Een mobiliteitsplan is geen op zichzelf staand beleidsplan maar vormt een onderdeel van een
globaal (mobiliteits)beleid. Afstemming op andere beleidsplannen is dan ook noodzakelijk. De
relevante planningscontext wordt besproken onder 4.1.
Naast de meer globale afstemming op deze plannen is rond specifieke thema’s
(fietsroutenetwerk en wegencategorisering) een meer gedetailleerde afstemming van belang.
Deze wordt besproken onder 4.2.

4.1

Afstemming: algemeen
Onderstaande tabel geeft de relevante planningscontext weer.
Type planningscontext
Ruimtelijke planningscontext

Type plan
Structuurplannen

Naam beleidsplan
Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen
Provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen
Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Roeselare

Bestemmingsplannen

Gewestplan
Algemeen Plan van Aanleg
Gewestelijk RUP Afbakening regionaalstedelijk gebied
Roeselare

Specifieke ruimtelijke projecten

Ontwikkeling gemengde regionale bedrijventerreinen
Beveren-Noordoost en Beveren-Noordwest
Inplantingsplan bedrijvenzone Roeselare-west
Ziekenhuissite Oekene
Ontwikkeling woongebied Gitsestraat
Herinrichting station(somgeving) Roeselare

Planningscontext mobiliteit –
algemeen

Mobiliteitsplannen

Mobiliteitsplan Vlaanderen
Mobiliteitsplan Roeselare
Studie opvolging mobiliteitsplan
Mobiliteitsplan Ardooie
Mobiliteitsplan Izegem
Mobiliteitsplan Hooglede
Mobiliteitsplan Ledegem
Mobiliteitsplan Lichtervelde
Mobiliteitsplan Moorslede
Mobiliteitsplan Staden
Mobiliteitsplan Zonnebeke

Streefbeelden

Streefbeeldstudie N32 (Brugsesteenweg)
Streefbeeld N32 Roeselare-Menen
Streefbeeld R32-N36

Planningscontext mobiliteit –
modusspecifieke
planningscontext

Fietsnetwerk

Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk

Openbaar vervoer

Neptunusplan

Gemotoriseerd verkeer

Vrachtroutenetwerk Ieper – Diksmuide – Roeselare

Parkeren

Parkeerstudie

Tabel 4-1. Overzicht relevante planningscontext
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Bovenstaande planningscontext werd besproken en gesynthetiseerd in de verkenningsnota. De
verschillende bovenlokale plannen worden door de stad Roeselare onderschreven. Bij de
opmaak van het beleidsplan werd dan ook rekening gehouden met bovenstaande vigerende
planningscontext.

4.2

Afstemming: specifiek aspecten
Voor een aantal specifieke onderdelen van een mobiliteitsplan is een meer gedetailleerde
afstemming op de planningscontext van belang.

4.2.1

Fietsroutenetwerk
De relevante stadsregionale fietsrelaties werden in kaart gebracht. Deze werden vervolgens
afgetoetst aan het bestaande Bovenlokale Functionele Fietsroutenetwerk (BFF). Op basis van
deze analyse, en in afstemming met de relevante actoren, werden wijzigingen uitgewerkt m.b.t.
dit BFF. Deze wijzigingen worden meer in detail besproken onder werkdomein B.2.

4.2.2

Wegencategorisering
Net als voor het fietsroutenetwerk is ook voor het wegennetwerk van belang dat er een goede
afstemming is tussen de verschillende netwerkniveaus. Op basis van een evaluatie van de
bovenlokale wegencategorisering, waarbij er een beperkte aanpassing werd voorgesteld, werd
de lokale wegencategorisering uitgewerkt.
Tevens zijn de intergemeentelijke verkeersstromen van belang. Bijkomend werd dan ook
rekening gehouden met de wegencategorisering van de buurgemeenten.

22
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Richtinggevend deel
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5.

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN
Roeselare kiest resoluut voor een verkeersveilige en verkeersleefbare stad waar het veilig
en aangenaam verblijven en wonen is:
• Tegen 2030 dient er een halvering van het aantal ongevallen te zijn; tegen 2025 een
daling met 25% (evaluatie o.b.v. data politiediensten)
• Invoering van een zone 30 (en aanpassing wegbeeld waar nodig) in 70% van de
woonstraten tegen 2030
• Weren van het doorgaande verkeer in het centrum tegen 2025 (evaluatie o.b.v.
stadsmodel (en/of HB-onderzoek))
• Weren van doorgaand verkeer in alle woonwijken tegen 2030 (evaluatie o.b.v.
stadsmodel (en/of HB-onderzoek))
• In het centrum realiseren van significante verschuiving van het bovengronds parkeren
naar het ondergronds parkeren tegen 2025 (evaluatie o.b.v. parkeerdata)
• In het centrum realiseren van significante verschuiving van het bovengronds parkeren
naar het ondergronds parkeren én naar het parkeren buiten het centrum tegen 2030
(evaluatie o.b.v. parkeerdata)

Roeselare wenst de fiets als een attractief stedelijk vervoermiddel te promoten door in te
zetten op het gebruik van de fiets m.b.v. veilige en snelle fietsroutes
• Tegen 2025 wordt 20 km (ver)nieuw(d)e fietsinfrastuctuur voorzien, aangelegd
conform de vademeca; tegen 2030 betreft het 30 km
• Verhogen van het fietsparkeeraanbod in het centrum en in de kernen. Tegen 2030 mag
de bezettingsgraad maximaal 80% zijn; tegen 2025 maximaal 90%
• Fietsgebruik voor het woon-werk/schoolverplaatsingen dient te stijgen met een factor
1,5 tegen 2030 en met een factor 1,25 tegen 2025 (evaluatie o.b.v. stadsmonitor)

Roeselare wenst de attractiviteit van het openbaar vervoer te versterken door de
doorstroming en de concurrentiepositie te verbeteren
• Voor verplaatsingen met het stads- en streekvervoer (incl. voor- en natransport die
korter zijn dan 5 km bedraagt de Vf-factor maximaal 1,5 (streefdoel 2030)
• Voor verplaatsingen met het stads- en streekvervoer (incl. voor- en natransport langer
dan 5 km bedraagt de Vf-factor 1,5 (streefdoel 2030)
Ø Voor verbindende streeklijnen dient hiervoor een commerciële snelheid te worden
bereikt van 35 km/u
Ø Voor ontsluitende streeklijnen dient hiervoor een commerciële snelheid te worden
bereikt van 30 km/u
Ø Voor stadslijnen dient hiervoor een commerciële snelheid te worden bereikt van 25
km/u
• Verhogen van het gebruik van het stadsnet met 5% tegen 2025 en met 10% tegen
2030
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6. BELEIDSSCENARIO
6.1

Inleiding

6.1.1

Algemeen
Om de verkeersveiligheid en de verkeersleefbaarheid te verhogen is een globale aanpak van
belang waarbij de verkeersintensiteiten worden verlaagd. Deze realisatie kan worden
gerealiseerd via drie kernpunten:
i)
ii)
iii)

Verhogen van de attractiviteit van de alternatieven
Weren doorgaand verkeer
Impact van het autoverkeer op het overige verkeer en de beschikbare ruimte
minimaliseren, via o.a.
a. Aangepast rijgedrag
b. Gebruik ondergrondse parkeerplaatsen

Vertrekkend van deze drie kernpunten werd de toekomstvisie Roeselare 2030 uitgewerkt voor
de vier hoofdmodi (voetgangers, fietsers, openbaar vervoer & gemotoriseerd verkeer) alsook
voor het parkeren. Ieder van deze 5 thema’s werd opgebouwd rond drie speerpunten. Merk
hierbij op dat tijdens de vernieuwing van het mobiliteitsplan bepaalde speerpunten niet
wenselijk en/of realistisch bleken; deze werden niet weerhouden. Per thema worden de
weerhouden speerpunten toegelicht.

6.1.2

Voetgangers: stad(scentrum) voetgangersvriendelijker maken
Functies van straten flexibel inzetten doorheen de tijd
Straten hebben vaak, en dit geldt in het bijzonder voor straten in een centrum, meerdere
functies. De Ooststraat bijvoorbeeld is enerzijds de belangrijkste winkelstraat van Roeselare,
maar wordt ook gebruikt om van west naar oost doorheen het centrum te rijden. De Leenstraat
wordt door een deel van de leerlingen van het VTI gebruikt om van/naar school te gaan, maar
wordt ook gebruikt om van het centrum naar de kleine ring te rijden.
Het samengaan van meerdere functies kan door bepaalde straten goed worden ondervangen.
Evengoed zijn er straten waar dit moeilijk verloopt. Om het voorkomen van verschillende
functies op een bepaalde as op een kwalitatieve manier te combineren én om maximaal gebruik
te maken van de aanwezige infrastructuur, wordt gekozen voor het meer flexibel inzetten van
straten doorheen de tijd.
Zone 30
Het voetgangersvriendelijk maken van een stad(sdeel) betekent niet enkel dat de zone autoluw
/ -vrij wordt gemaakt; ook een aangepast verkeersgedrag in woongebieden is van belang om
de woon- en verblijfskwaliteit te garanderen. Een veralgemeende zone 30 in woonwijken,
inclusief aangepaste inrichting, onderlijnt het verblijfskarakter in deze gebieden.
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6.1.3

Fietsers: fiets tot ‘maatgevend’ voertuig maken
Met uitzondering van een aantal kleinere woonzones is Roeselare grotendeels ontwikkeld
binnen de grote ring. Van de noordzijde van de grote ring (kruispunt R32 * Brugsesteenweg)
tot aan de zuidzijde van de grote ring (kruispunt N36 * Meensesteenweg) bedraagt de kortste
route circa 7 km; van de westzijde van de grote ring (kruispunt R32 * Diksmuidsesteenweg) tot
aan de oostzijde van de grote ring (complex 7 (Izegem) op de A17/E403) bedraagt de kortste
route circa 6 km.
De afstanden binnen Roeselare zijn met andere woorden van een grootteorde die binnen de
mogelijkheden van een gemiddelde fietser liggen. Uit de data-analyse, die werd uitgevoerd in
functie van het vernieuwen van het mobiliteitsplan, kwam bovendien naar voor dat het
fietsbezit in Roeselare hoog is. Tevens is de fiets in Roeselare een belangrijk vervoermiddel in
het woon-schoolverkeer.
Dit alles geeft aan dat de fiets een belangrijkere rol in het verkeersnetwerk zou kunnen hebben.
Hiervoor dient de fiets meer maatgevend te worden gemaakt in de verkeersorganisatie.
Fietsgebied binnen kleine ring
De zone binnen de kleine ring wordt aanzien als fietsgebied; de fietser wordt overal sterk in
beeld gebracht en bij het wegenisontwerp is hij een maatgevende factor. Meer concreet wordt
het concept ‘fietsgebied’ vertaald naar volgende twee aspecten:
A. Fietsen overal toegelaten (gefaseerd invoeren)
In een aantal enkelrichtingstraten in het centrum is het momenteel voor fietsers niet toegelaten
om in de tegenrichting te rijden. Dit heeft in hoofdzaak te maken met de huidige breedte van
de rijbaan. Om van het centrum een echt fietsgebied te maken, dient fietsen overal mogelijk te
zijn. Hiervoor dient de weginrichting in deze straten te worden aangepast. Dit dient gefaseerd
te worden ingevoerd.
B. Menging gemotoriseerd verkeer en fietsers (uitgezonderd corridors)
Een verruiming van de zone 30 in het centrum (met uitzondering van een aantal corridors) is
wenselijk om de verkeersleefbaarheid en de verblijfskwaliteit te verhogen. De visie achter een
zone 30 verwacht dat voor fietsers geen eigen infrastructuur wordt voorzien en dat
gemotoriseerd verkeer en fietsers gemengd gebruik maken van de rijbaan.
Eigen fietsbanen buiten kleine ring
Daar waar binnen de kleine ring het verkeer iets meer verspreid is over het fijnmazige
verkeersnetwerk, is het verkeer tussen de kleine en de grote ring meer geconcentreerd op een
aantal grotere assen. Deze assen tussen de kleine en de grote ring hebben een belangrijke
verkeersfunctie waardoor de fietskwaliteit op deze assen, zelfs indien de infrastructuur overal
conform de normen zou zijn, eerder beperkt is. Voor deze drukke assen dient maximaal te
worden gestreefd naar alternatieve verbindingen waarbij zowel de directheid van de verbinding
als de fietskwaliteit hoog dienen te zijn.
Los van deze alternatieve verbindingen dienen de verschillende verkeersassen uiteraard over
fietsinfrastructuur te beschikken die conform de vademeca zijn.
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6.1.4

Openbaar vervoer: verhogen concurrentiekracht
Het gebruik van de stadslijnen kent een dalende lijn. In 2012 werd daarom een reorganisatie
doorgevoerd. Doordat het aantal reizigers op de stadslijnen daalt, kan niet worden uitgesloten
dat er nog aanpassingen aan het busnet worden doorgevoerd.
Hierbij is van belang dat er, onder meer dankzij de huidige communicatiemiddelen, alternatieve
vormen van vervoer zijn die wel een collectief maar geen zuiver openbaar karakter hebben. Het
betreft onder andere autodelen, peer2peer taxidiensten et cetera.
Dit alles maakt dat voor het openbaar (collectief vervoer) naar een geoptimaliseerde visie wordt
gegaan, aangepast aan deze evoluties.
Snel regiobusnet als ruggengraat
Roeselare heeft een vrij ruim verzorgingsgebied. Deze zone wordt met het openbaar vervoer
bediend door treinen en streekbuslijnen. Deze sterkte dient te worden behouden, waar nodig
versterkt en maximaal te worden gevaloriseerd. Naast een voldoende hoge frequentie betekent
dit tevens dat, waar nodig en mogelijk, de streeklijnen in eigen bedding rijden. Deze eigen
bedding vergroot bovendien zelfs de mogelijkheid om op langere termijn naar een netwerk te
gaan met zelfrijdende bussen.
Beperkt aantal frequente stadslijnen als ondersteuning van het regionet
De streeklijnen vormen snelle en frequente verbindingen tussen de omliggende kernen en het
centrum van Roeselare. Eigen aan dit soort lijnen is dat ze meestal een lager potentieel hebben
voor verplaatsingen binnen de stad zelf. Een sterk regionet dient met andere woorden te
worden aangevuld/ondersteund door een aanvullend stadsnet.
Het bestaande netwerk van stadslijnen kent echter een dalend aantal reizigers en is doorheen
de jaren zelfs al deels ingekrompen. In deze negatieve spiraal schuilt de bedreiging dat ze
zichzelf voortzet.
Als antwoord hierop wordt voorzien om het stadsnet vanaf de basis te herbekijken en opnieuw
op te bouwen. Als alternatief voor een meer gebiedsdekkend netwerk wordt gekozen voor een
beperkt aantal lijnen, die met een hoge frequentie de belangrijke kernen en attractiepolen
(bijvoorbeeld de nieuwe ziekenhuiscampus aan de grote ring) via een zo direct mogelijke lijn
met elkaar zullen verbinden. De concrete uitwerking zal afhankelijk zijn van het onderzoek met
het stadsmodel Roeselare.
Door in te zetten op sterke, frequente lijnen en op directe verbindingen wordt er voor gezorgd
dat, althans op deze verbindingen, het openbaar vervoer zo concurrentieel mogelijk wordt ten
opzichte van de wagen.
De keuze voor deze strategie heeft uiteraard als consequentie dat het stadsnet minder
gebiedsdekkend zal zijn ten overstaan van de huidige situatie. Echter door de lijnvoering en
ligging van de haltes strategisch te kiezen kan dit stadsnet zeer vraaggericht gaan werken
waardoor het potentieel van het stadsnet mogelijks zelfs zal toenemen ten overstaan van de
huidige situatie.
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Ondersteuning van het openbaar vervoer door collectieve vervoersvormen
Het laatste decennium zijn collectieve vormen van vervoer aan een opmars bezig. Deze
vervoersvormen zullen de bestaande vormen van openbaar vervoer niet vervangen, maar
vormen hier wel een interessante aanvulling op. Bijkomend kunnen ze helpen om de
gebiedsdekking van het openbaar vervoer, waarbij een volledige gebiedsdekking sowieso quasi
niet realiseerbaar is, aan te vullen.
Qua collectieve vormen is Roeselare momenteel reeds voorzien van een
mindermobielencentrale en een aantal staanplaatsen voor cambio. Naast een versterking van
deze bestaande vormen zorgt ook het voorzien van een fietsdeelsysteem voor een versterking
van het openbaar / collectief vervoer.
Qua fietsdeelsysteem wordt een systeem bedoeld waarbij gebruikers op een bepaalde locatie
(bv. het station, de Grote Markt, …) een fiets ontlenen en de fiets na gebruik weer naar
dezelfde locatie terugbrengen. In een stad met de omvang van Roeselare is het potentieel voor
een meer klassiek fietsdeelsysteem, waarbij een fiets op een bepaalde stand van het
fietsdeelsysteem wordt ontleend en op een andere stand van het fietsdeelsysteem wordt
afgezet, te laag.
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6.1.5

Personenwagens: weren doorgaand verkeer
Het verkeersnetwerk in Roeselare, en in het bijzonder de rasterstructuur in het centrum, maken
dat verschillende routes doorheen woonwijken kunnen worden gebruikt om een bepaalde
locatie te bereiken. Meerdere van deze straten zijn echter niet voorzien om grotere
verkeersstromen op een veilige manier af te wikkelen.
Doorgaand verkeer in stadscentrum weren met behulp van een aangepaste circulatie
Het centrum van Roeselare wordt gekenmerkt door een rasterstructuur. Deze structuur zorgt er
onder meer voor dat er meerdere routes zijn om doorheen het centrum te rijden. Deze
structuur faciliteert tevens zoekverkeer op zoek naar de meest geschikte vrije parkeerplaats.
Gezien de hoge verkeersintensiteiten in het centrum, met hieraan gekoppeld negatieve effecten
qua verkeersveiligheid, verkeersleefbaarheid, doorstroming openbaar vervoer en
verblijfskwaliteit, is het wenselijk om verkeer zonder een herkomst/bestemming in het centrum
te weren uit het centrum en af te leiden naar de kleine dan wel grote ring (afhankelijk van de
vervoersrelatie). Dit kan worden gerealiseerd door de circulatie in het centrum aan te passen
waarbij:
•

doorgaand verkeer doorheen het centrum wordt vermeden

•

de lokale bereikbaarheid
ontsluitingslussen

wordt

gegarandeerd

met

behulp

van

een

aantal

Hierbij zijn een aantal aandachtspunten van belang:
•

spreiding van de centrumparkings over de verschillende ontsluitingslussen

•

doorstroming op de kleine ring

•

bereikbaarheid van patiënten door zorgverstrekkers

Centrumparkings ontsluiten via corridors
In het centrum zijn een aantal parkings gelegen. Deze kunnen momenteel, mits een bepaalde
route doorheen het centrum, langs al de invalswegen worden bereikt. Dit verkeer betreft
uiteraard geen doorgaand verkeer maar heeft wel een zekere verkeersimpact. Om deze impact
te beperken, wordt voorzien dat de parkings zullen worden ontsloten via een paar heldere en
korte/directe corridors naar de kleine ring. Deze corridors dienen zich uiteraard in te passen in
de globale herwerking van de circulatie binnen het centrum. Bij de keuze en uitwerking van
deze corridors is van belang dat een vlotte doorstroming van het openbaar vervoer steeds moet
behouden blijven; het openbaar vervoer mag niet vast komen te zitten tussen het verkeer naar
de centrumparkings.
Bovenlokaal verkeer maximaal via grote ring
Aansluitend bij de visie om het doorgaande verkeer te weren uit het centrum en af te leiden
naar de kleine dan wel grote ring dienen de bovenlokale/regionale verkeersstromen te worden
afgeleid naar de grote ring. Hierbij is vooral van belang dat de grote ring als een volwaardig
alternatief wordt aangevoeld.
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6.1.6

Parkeren: impact beperken
In het centrum van Roeselare is er een ruim aantal parkeerplaatsen aanwezig. Dit zorgt er in
eerste instantie voor dat deze ruimte niet kan worden gebruikt op een andere manier (veilige
fietsinfrastructuur, kwalitatieve verblijfsruimte, …). Daarnaast draagt het er tevens toe bij dat
bezoekers die met de wagen komen tot zeer centraal in het centrum worden geleid hetgeen,
samen met de andere verkeersstromen, de oorzaak vormt van de hoge verkeersintensiteiten in
het centrum.
Roeselare wenst de (ruimtelijke en verkeerskundige) impact van de bezoekers, die met de
wagen komen, kleiner te maken.
Kwalitatief parkeren buiten het centrum
Uit het verkeersonderzoek kwam naar voor dat er in het centrum van Roeselare, en dit door de
combinatie van bovengrondse en ondergrondse voorzieningen, een groot aantal
parkeerplaatsen zijn. Deze faciliteiten leiden het autoverkeer tot in het centrum van Roeselare.
Door werknemers en bezoekers met een langere verblijfsduur in het centrum te stimuleren om
te parkeren buiten het centrum verlicht de druk op het centrum.
Opdat werknemers / bezoekers deze randparkings zouden gebruiken dienen deze uiteraard
kwalitatief te zijn en over een degelijke verbinding met het centrum te beschikken. Bij de
uitwerking van het thema parkeren wordt hier dieper op ingegaan.
Parkeren in het centrum optimaliseren
Uit de analyse van de parkeerdata kwam naar voor dat er in het centrum een ruime
restcapaciteit aan parkeerplaatsen aanwezig is. Dit betekent echter niet dat er lokaal en op
bepaalde tijdstippen geen hoge parkeerdruk is. Dit geldt bijvoorbeeld voor parking De Munt,
waar op drukke zaterdagen de parking piekmomenten kent. Echter, zelfs op deze
piekmomenten zijn er in het centrum voldoende parkeerplaatsen voorhanden; hierbij dient in
het bijzonder te worden gedacht aan de Wallenparking waar continu een ruime restcapaciteit
aanwezig is.
Door het parkeren in het centrum verder te optimaliseren kunnen de bestaande
parkeervoorzieningen maximaal worden ingezet zodat lokale pieken worden vermeden én zodat
met een lager aantal parkeerplaatsen dezelfde parkeervraag kan worden ondervangen.

Parkeerplaatsen op een intelligente wijze van functie wijzigen
Door de parkeervraag deels te verschuiven naar de buitenzijde van de kleine ring én door het
parkeren in de centrumzone te optimaliseren vergroot het potentieel om een deel van de
parkeerplaatsen op een intelligente wijze van functie te wijzigen zodat bv. veilige
fietsinfrastructuur, fietsstallingen of kwalitatieve verblijfsruimte kan worden gecreëerd.
Het aantal parkeerplaatsen is voldoende ruim zodat parkeerplaatsen die verdwijnen niet dienen
te worden gecompenseerd. Het, op een intelligente wijze, wijzigen van de functie van
parkeerplaatsen wordt hierdoor onderdeel van een sturend parkeerbeleid dat mee moet leiden
tot een daling van de verkeersintensiteiten.
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Bij het wijzigen van functies zijn twee randvoorwaarden van belang:
•
•

Technum

het wijzigen van functie dient op een doordachte manier te gebeuren en kan niet
dienen om desolate ruimtes te creëren,
er dient rekening te worden gehouden met minder mobiele mensen en hun specifieke
parkeerbehoefte.
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6.2

Uitwerking in de werkdomeinen A-B-C
Hierna volgend wordt het beleidsscenario uitgewerkt volgens de werkdomeinen A-B-C. Deze
werkdomeinen worden vervolgens, in hoofdstuk 7, vertaald in een actieplan. Om de koppeling
tussen de werkdomeinen en het actieplan te verduidelijken, wordt bij de verschillende
werkdomeinen in het cursief aangegeven hoe deze vertaalslag zal gebeuren.

6.2.1

Werkdomein A – Ruimtelijke ontwikkelingen en hun mobiliteitseffecten
Werkdomein A bouwt voort op bestaande beleidselementen;
wegencategorisering werden er wijzigingen doorgevoerd.

enkel

m.b.t.

de

6.2.1.1 A.1. Ruimtelijke planning
Onderstaande visietekst is gebaseerd op volgende beleidsdocumenten:
•

Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen4 (RSV)

•

Provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen5 (PRS)

•

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan6 (GRS)

•

Afbakening van het regionaal stedelijk gebied Roeselare7 (ARSG)

6.2.1.1.1 Algemeen
Roeselare, een goed uitgeruste regionale stad (niveau 2), wordt in het RSV geselecteerd als een
regionaal stedelijk gebied samen met delen van de gemeenten Ingelmunster en Izegem.
Stedelijke gebieden zijn multifunctionele locaties. Om de aanwezige dynamiek en potenties aan
te wenden, is het noodzakelijk om in de stedelijke gebieden de kwalitatieve woon- en
werklocaties te behouden en versterken. Op basis van het principe van de gedeconcentreerde
bundeling wenst het RSV de bijkomende functies in het bijzonder in de stedelijke gebieden te
realiseren.
Roeselare heeft de jongste decennia een duidelijke opgang gemaakt en wordt erkend als
regionale stad in het centrum van de provincie. Als regionaal centrum bedient Roeselare een
gebied dat zich uitstrekt tot in de aanpalende arrondissementen Ieper, Diksmuide en Tielt.
Tegen de regionale stad Roeselare, aan het Kanaal Roeselare-Leie, leunt de kleine stad Izegem
aan.
De stad behoort tot de Middenruimte. In de Middenruimte wordt de bedrijvigheid verder
ondersteund (dit betekent o.a. de verwevenheid van diverse soorten land- en
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4

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen; gecoördineerde versie van 2011; Vlaamse overheid

5

Het (originele) Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan werd op 6 maart 2002 goedgekeurd door de Vlaamse Regering en
kreeg daarmee zijn definitieve rechtskracht voor alle besturen in West-Vlaanderen. Het addendum werd
goedgekeurd op de provincieraad in de zitting van 27 juni 2013.

6

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan stad Roeselare; 2012; stad Roeselare (het document werd opgemaakt door de
West-Vlaamse Intercommunale)

7

Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening regionaalstedelijk gebied Roeselare werd op 21 november 2008
definitief vastgesteld door de Vlaamse regering
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tuinbouwactiviteiten en de aan de landbouw gerelateerde bedrijvigheid). Dit heeft in het
verleden reeds geleid tot een specifiek landschap met verspreide - al dan niet grootschalige bebouwing. De evolutie van deze activiteiten moet dan ook passen in dit ‘nieuwe landschap’.
Het dichtbebouwde en sterk verstedelijkte zuidoosten van de provincie is een belangrijke streek
voor economische activiteiten. De gemeenten zijn er sterk geïndustrialiseerd en de
bedrijventerreinen komen er zeer verspreid voor. De bedrijven buiten de bedrijventerreinen en
gesitueerd in woonlinten en in de open ruimte, komen hier in zeer belangrijke mate voor.
Aan het kanaal is er een sterke verstedelijkingstendens aanwezig. Ook rond Roeselare-Izegem
zou er zich een woningmarkt in de vorm van een stadsgewest aan het vormen zijn.

6.2.1.1.2 Wonen
De bestaande woonstructuur wordt gekenmerkt door een aantal deelgebieden waarvoor een
verschillend beleid gewenst is:
Het Hart als centrum
Het Hart is het oudste en dichtst bebouwde gedeelte van Roeselare met de deelruimtes Linkeren Rechterkamer. Binnen het Hart ligt het voeren van een aanbodbeleid in verticale verdichting
(niet ongeremd) en reconversieprojecten.
Beveren en Rumbeke
Beveren, gekenmerkt door een mengeling van wonen, bedrijvigheid en openbare voorzieningen,
heeft zich ontwikkeld op een kruispunt van de Katteweg, Laagstraat, Beversesteenweg en
Wijnendalestraat.
Rumbeke, een goed uitgeruste kern, heeft zich ontwikkeld op het kruispunt van de
Rumbeeksesteenweg, de Izegemsestraat, de Sint-Petrus en Paulusstraat, de Oekensestraat en
de Hoogstraat.
In Beveren en Rumbeke ligt het voeren van een aanbodbeleid vervat in het vullen van
potentiële binnengebieden, onbebouwde percelen langs een uitgeruste weg of in goedgekeurde
verkavelingen en reconversiegebieden. Er wordt voorzichtig omgesprongen met verticale
verdichting.
Radiale woonuitbreidingen
De radiale uitbreidingen, bestaande uit een mix van gesloten bebouwing langs de invalswegen
en met halfopen en open bebouwing ertussen, zijn gelegen langsheen de twee ringlanen, die
na WOI werden aangelegd.
In de radiale woonuitbreidingen liggen de potenties voor het voeren van een aanbodbeleid
grotendeels in het invullen van potentiële binnengebieden, onbebouwde percelen langs een
uitgeruste weg of in goedgekeurde verkavelingen en het bijkomend aanbod Gitsestraat en
Maria’s Linde.

Technum
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Buiten stedelijk woonweefsel
Buiten het stedelijke woonweefsel zijn er kleinere woonfragmenten (zoals onder meer Oekene,
Beitem en Zilverberg) en verspreide bebouwing aanwezig.
Als algemene regel geldt dat de mogelijkheden zoals vastgelegd in het APA behouden blijven.
In functie van de gewenste structuur worden enerzijds een aantal mogelijkheden beperkt en
anderzijds een aantal mogelijkheden uitgebreid.

Figuur 6-1. Roeselare: gewenste woonstructuur (bron: GRS Roeselare)
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6.2.1.1.3 Bedrijvigheid
Bedrijvenzones
Het overgrote deel van de bedrijfsgronden ligt langsheen de grote ring of langsheen het kanaal.
De twee belangrijkste gehelen zijn:
-

Noordelijke activiteitenstrip: regionaal bedrijventerrein in het noorden van de stad

-

Kanaalzone: gemengde zone rond het kanaal en de Kop van het kanaal RoeselareLeie.

De voornaamste bekommernissen met betrekking tot de bedrijvenzones zijn:
-

Het activeren van het bestaande aanbod

-

Voorzien van voldoende ruimte voor (lokale) bedrijvigheid

-

Goede ontsluiting waarbij impact op woonwijken dient te worden vermeden

-

Kwalitatieve inrichting

Voor de overige types van bedrijvigheid gelden onderstaande visie-elementen.
Handelsapparaat
Met betrekking tot het handelsapparaat geldt dat nieuwe grootschalige kleinhandelsvestigingen
worden geweerd uit de stadsrand. Hiertegenover staat een verdere versterking van het
kernwinkelgebied, dat een welomlijnd en sterk samenhangend gebied dient te vormen.
Kantoren
Kantoren zijn wenselijk op locaties met een goede bereikbaarheid voor het openbaar vervoer,
voldoende parkeervoorzieningen en een vlotte verkeersafwikkeling. Het station en haar ruime
omgeving komt, naast de bestaande kantorenclusters in het stedelijk gebied Accent Business
Park en Clintonpark, in aanmerking om de ruimtevraag naar kantoren en diensten op te
vangen.

Technum

Beleidsscenario

35

Figuur 6-2. Roeselare: gewenste economische structuur (bron: GRS Roeselare)

De uitvoering van bovenstaande planningscontext in afstemming met het mobiliteitsplan is in de
actietabel voorzien op de korte, de middellange en de lange termijn.
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6.2.1.2 A.2. Strategische ruimtelijke projecten met een voorbeeldfunctie en/of grote invloed op
verkeer en mobiliteit
Een aantal ruimtelijke projecten hebben door hun omvang of specifiek karakter een
verkeerskundige component die hen relevant maakt in het kader van voorliggende nota. Zij
worden achtereenvolgens besproken.
6.2.1.2.1 Ontwikkeling gemengde regionale bedrijventerreinen Beveren-Noordoost en Beveren-Noordwest
De ontwikkeling van twee gemengde regionale bedrijventerreinen langs de R32 te Beveren
werden in 2010 aan een mobiliteitsstudie onderworpen8. Het betreft enerzijds het
bedrijventerrein Beveren-Noordoost, dat ontsluit via het kruispunt van de Beversesteenweg met
de R32, en anderzijds het bedrijventerrein Beveren-Noordwest, dat ontsluit via het kruispunt
van de Onledegoedstraat met de R32. De situering van deze bedrijvenzones is weergegeven op
onderstaande figuur.

Figuur 6-3. Ligging bedrijventerreinen Beveren-Noordoost en Beveren-Noordwest

In de MOBER (MOBiliteitsEffectenRapport) wordt de verkeersgeneratie van Beveren-Noordoost
(netto uitgeefbare oppervlakte = 30,7 ha) en van Beveren-Noordwest (netto uitgeefbare
oppervlakte = 11,79 ha) geraamd en op het wegennet toebedeeld. De ontwikkeling van beide
terreinen zorgt op de ontsluitingsassen voor een significante toename van de
verkeersintensiteiten tijdens de spitsuren.
Op basis van de waargenomen effecten worden voor de kruispunten met de R32 een aantal
verkeerstechnische maatregelen voorgesteld die een vlotte verkeersafwikkeling dienen te
verzekeren.

De ontwikkeling van beide bedrijventerreinen in afstemming met het MP is voorzien op de korte
en middellange termijn.

8

Technum

Mober GRB’s Beveren-Noordoost en Beveren-Noordwest; 21 oktober 2010; WVI (studie opgemaakt door Soresma)
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6.2.1.2.2 Inrichtingsplan bedrijvenzone Roeselare-west
Aan de buitenzijde van de R32, en dit ten noorden en ten zuiden van de
Oostnieuwkerksesteenweg, is de ontwikkeling voorzien van het noordelijke en zuidelijke
gedeelte van de bedrijvenzone Roeselare-west. Voor deze ontwikkeling werd in 2012 een
startnota module 149 opgemaakt. De ligging van deze bedrijvenzone is weergegeven op
onderstaande figuur.

Figuur 6-4. Ligging bedrijvenzone Roeselare-west

Het volledige gebied zal ontsluiten via één aantakkingspunt op de Oostnieuwkerksesteenweg
ter hoogte van de Bietstraat. Wegens de nabijheid van beide kruispunten wordt er voor
geopteerd om de Bietstraat voor gemotoriseerd verkeer niet meer aan te sluiten op de
Oostnieuwkerksesteenweg.
In de MOBER, horende bij de startnota, werd de verkeersgeneratie berekend, toebedeeld en
geëvalueerd. Op basis hiervan werden een aantal verkeerstechnische voorstellen (o.a. qua
afslagstroken en verkeerslichtenregeling) uitgewerkt met betrekking tot de ontsluiting op de
Oostnieuwkerksesteenweg
en
met
betrekking
tot
de
aansluiting
van
de
Oostnieuwkerksesteenweg op de R32.

De ontwikkeling van het bedrijventerrein in afstemming met het MP is voorzien op de korte en
middellange termijn.

9
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Site Roeselare-west, startnota module 14; april 2012; West-Vlaamse Intercommunale
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6.2.1.2.3 Ziekenhuissite Oekene
Net ten westen van het op- en afrittencomplex met de E403/A17 wordt, en dit ten zuiden van
de grote ring, een zone met landbouwgrond omgevormd tot een nieuwe ziekenhuissite. Op
deze nieuwe site worden de diensten van bestaande sites gecentraliseerd. Om een optimale
ontsluiting te verkrijgen van de nieuwe ziekenhuissite te Oekene en van het nabij gelegen
Accent Business Park werd een start 10- en projectnota11 (module 16 en 17) opgemaakt. Omwille
van nieuwe inzichten werd in december 2015 een nieuwe projectnota12 opgemaakt.
De belangrijkste aspecten van de ontsluitingsstructuur zijn:
-

De brug over de E403/A17 wordt in westelijke richting doorgetrokken tot voorbij de
Kwadestraat,

-

Onder de brug wordt door middel van een verkeerslichten geregeld kruispunt de
uitwisseling verzorgt met de erboven liggende grote ring,

-

Op de N36, een primaire weg II, worden vrijliggende fietspaden voorzien,

-

De Sint-Martinusstraat wordt tussen Oekene en de ziekenhuissite afgesloten.

De aanleg van de nieuwe ziekenhuissite, die lopende is, dient te worden afgestemd op de visie
van het mobiliteitsplan. Het betreft hierbij in het bijzonder de bereikbaarheid per fiets en per
openbaar vervoer.

Technum
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Startnota voor het bouwen van een brug en de ontsluiting van de ziekenhuissite en het Accent Business Park (module
16 en 17); versie november 2008; Vlaamse overheid, Mobiliteit en Openbare Werken

11

Projectnota voor het bouwen van een brug en de ontsluiting van de ziekenhuissite en het Accent Business Park
(module 11, 16 en 17); versie januari 2013; Vlaamse overheid, Mobiliteit en Openbare Werken

12

Projectnota voor de herinrichting van het kruispunt N36 x Kwadestraat; versie december 2015; Vlaamse overheid,
Mobiliteit en Openbare Werken
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Figuur 6-5. Schetsconcept ontsluiting ziekenhuis en Accent Business Park
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6.2.1.2.4 Ontwikkeling woongebied Gitsestraat
Aan de noordwestzijde van Roeselare wordt een nieuwe woonontwikkeling voorzien. Om de
nieuwe ontwikkeling tot een duurzame ontwikkeling te maken werd een ambitienota 13
uitgewerkt; deze kan in zijn totaliteit worden gedownload op de website van de stad.
In de studie werd voor de verschillende modi een aangepaste visie uitgewerkt. Onderstaande
figuur geeft de ontsluitingsschets, met aanduiding van de hoofdontsluitingsassen en
erfontsluitingswegen, van het toekomstige woonproject weer.

Figuur 6-6. Ontsluitingsschets van het toekomstige woonproject

De ontwikkeling van het woongebied is voorzien op de korte en middellange termijn. In het
bijzonder qua bereikbaarheid is afstemming van belang met de visie uit het mobiliteitsplan.

13

Technum

Ambitienota duurzaamheid woongebied Gitsestraat; augustus 2011; West-Vlaamse Intercommunale
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6.2.1.2.5 Herinrichting station(somgeving) Roeselare
Het station en de ruime omgeving worden momenteel heringericht. Beide hadden een lage
ruimtelijke kwaliteit en kenden verkeersproblemen; het was er druk en chaotisch, er waren files
er waren te weinig parkeer-/stallingsvoorzieningen voor fietsers en personenwagens.
De belangrijkste (verkeerskundige) elementen uit het masterplan stationsomgeving zijn:
A. Wegwerken barrièrewerking tussen centrum en Krottegem
Het station richtte zich zeer sterk op het centrum en vormde een belangrijke barrière tussen het
centrum en de wijk Krottegem. In het masterplan is voorzien dat het station zich meer
integreert in de ruime omgeving en zich zowel op het centrum als op de wijk Krottegem gaat
richten. Hierdoor zal het station meer een verbindende functie tussen beide gebieden
verkrijgen. Dit sluit ook aan bij de visie om de oostelijke tak van de kleine ring oostwaarts te
verschuiven van de as J. Lagaelaan – Spoorweglaan naar de Mandellaan.
B. Wegwerken chaotische en drukke verkeerssituatie
De verkeersorganisatie ter hoogte van het station wordt in het masterplan vereenvoudigd door
onder andere voor gemotoriseerd verkeer het aantal spooronderdoorgangen te beperken en de
verkeersorganisatie te herstructureren. Door dit alles komt er meer ruimte vrij voor
voetgangers, fietsers en openbaar vervoer en krijgt het gemotoriseerde verkeer een meer
leesbare verkeersstructuur.
C. Voorzien stallings- en parkeercapaciteit
Er wordt extra stallings- en parkeercapaciteit voorzien.
Onderstaande figuur geeft een sfeerbeeld van het station, zijde centrum, na volledige realisatie.

Figuur 6-7. Masterplan station(somgeving) Roeselare: integratie van het station in de omgeving en extra
ruimte voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer

De herinrichting van het station en de stationsomgeving is in uitvoering.
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6.2.1.3 A.3. Categorisering van de wegen en hun ruimtelijke gevolgen
De categorisering van de wegen wordt uitgewerkt op basis van het wenselijk functioneren van
de verschillende wegen voor de onderscheiden weggebruikers. Dit wenselijk functioneren komt
niet altijd overeen met het huidig functioneren; onder werkdomein B.4. ((her)inrichting van
wegen) wordt dieper ingegaan op een aantal knelpunten en hoe deze dienen te worden
weggewerkt.
Met betrekking tot de categorisering werd vertrokken van de structuurplannen waaraan een
aantal eerder beperkte wijzigingen (bovenlokale wegenis) en een aantal meer uitgebreide
wijzigingen (lokale wegenis) werden doorgevoerd.
6.2.1.3.1 Hoofdstructuur
De hoofdstructuur bestaat uit de wegenis met een bovenlokale verkeersfunctie; het betreft met
andere woorden de hoofd-, primaire en secundaire wegen oftewel de wegen die worden
geselecteerd in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) en in het Provinciaal Ruimtelijk
Structuurplan (PRS).
Hoofd- en primaire wegen
A. Hoofdweg
“Hoofdwegen hebben als hoofdfunctie het verbinden op internationaal niveau en als
aanvullende functie het verbinden op Vlaams niveau.” (RSV)
Ø E403 (A17 van A10 tot A8)
B. Primaire wegen type I
Op het grondgebied van Roeselare zijn er geen assen geselecteerd als primaire weg I.

C. Primaire wegen type II
“Primaire wegen categorie II hebben als hoofdfunctie het verzamelen op Vlaams niveau en als
aanvullende functie het verbinden op Vlaams niveau.” (RSV)
Ø Het noordelijk deel van de grote ring (R32-N37 tussen N32 en N399)
Ø Het zuidelijke deel van de grote ring (N36 tussen N32 en E403/aansluiting 6)

Secundaire wegen
A. Secundaire wegen type I
“Dit zijn wegen die in de eerste plaats een verbindende functie vervullen op het bovenlokale
niveau voor alle vervoersmodi (autoverkeer, openbaar vervoer, fietsverkeer). Ze kunnen een
maaswerk verkleinen, maar ze zijn niet geselecteerd als verbinding op het Vlaamse niveau en
dus is de maasverkleinende functie niet langer gewenst. Het gaat bovendien om (steen)wegen
die vroeger bij uitstek een verbindende functie hadden, een functie die grotendeels verloren
ging door de aanleg van parallelle autosnelwegen. Deze wegen hebben ook nog een
verzamelende functie en, noodzakelijkerwijs, een toegang verlenende functie.” (PRS)
Ø Westelijke deel van de grote ring (R32 tussen N32-noord en N32-zuid)
Ø Diksmuidsesteenweg buiten de grote ring (N36 tussen N313 en R32)
Technum
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B. Secundaire wegen type II
“In tegenstelling tot de secundaire wegen I vervullen deze wegen hoofdzakelijk een
verzamelende en ontsluitende functie voor de verschillende vervoersmodi, voornamelijk op het
bovenlokale niveau. Zij zijn slechts in tweede instantie verbindend. Het toegang verlenen neemt
hier nog meer toe dan in de categorie secundaire weg type I.” (PRS)
Ø Brugsesteenweg

(tussen kleine ring en R34)

Ø Diksmuidesteenweg

(tussen kleine ring en grote ring)

Ø Meensesteenweg

(tussen kleine ring en A19)

Ø Beurtkaai - Graankaai

(tussen kleine ring en E403)

In het PRS is, i.p.v. de as Beurtkaai-Graankaai, de as Zwaaikomstraat – Graankaai opgenomen als
secundaire weg type II. Door de secundaire weg type II te verschuiven van de Zwaaikomstraat naar de
Beurtkaai, takt deze secundaire weg aan op de kleine ring en wordt het verkeer op de oostzijde van de
kleine ring op een directe wijze afgeleid naar de grote ring.

C. Secundaire wegen type III
“De hoofdfunctie van deze wegen is verbinden voor het openbaar vervoer en het fietsverkeer.
In tegenstelling tot de vorige categorieën wordt hier wel een specifieke prioriteit aan bepaalde
vervoersmodi toegekend. Dit wegtype kan slechts supplementair een verbindende en
verzamelende rol spelen voor het autoverkeer. De functie toegang geven is hier vergelijkbaar
met de categorie secundaire wegen type II. Het gaat vooral, maar niet uitsluitend, om
(steen)wegen die oorspronkelijk een verbindingsfunctie op het Vlaamse niveau hadden; een
functie die vandaag de dag (parallelle) autosnelwegen vervullen (zie ook secundaire wegen type
I).” (PRS)
Ø Oude kleine ring (waarbij de Stationsdreef wordt vervangen door de
Spoorweglaan):
i. Noordzijde: Noordlaan – Brugsesteenweg – Koning Leopold III-laan
ii. Oostzijde: Spoorweglaan – Stationsplein – Gasstraat
iii. Zuidzijde: Koning Albert I-laan-Hippoliet Spilleboutdreef
iv. Westzijde: Westlaan
In het masterplan voor het/de station(somgeving) werd de oostzijde van de oude kleine ring geknipt;
gemotoriseerd verkeer kan hierdoor niet meer rechtstreeks van de Stationsdreef naar de Gasstraat rijden.
De Gasstraat, die vroeger een onderdeel was van de kleine ring, werd hierdoor doodlopend gemaakt.
Dankzij specifieke doorsteken kunnen het openbaar vervoer en fietsers wel nog tot aan het station rijden.
Omwille van deze knip werd in het GRS voorgesteld om de oostzijde van de kleine ring te downgraden van
een secundaire weg type III naar een lokale weg type III.
Initieel werd deze visie uit het GRS overgenomen in het mobiliteitsplan. Vanuit de GBC wordt echter
gevreesd dat de selectie als lokale weg type III onvoldoende toelaat om de doorstroming van het
openbaar vervoer te garanderen. Omwille hiervan werden de Spoorweglaan (ter vervanging van de
Stationsdreef die enkelrichting werd) en de Gasstraat opnieuw opgenomen als secundaire wegen type III.
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6.2.1.3.2 Structuur onderliggend wegennet (lokale wegenis)
Lokale verbindingswegen (lokale wegen type 1)
De hoofdfunctie van lokale wegen type 1 is het verbinden van kernen op lokaal niveau.
Aangezien deze relaties vaak gemeentegrensoverschrijdend zijn, is afstemming met de
wegencategorisering van de buurgemeenten van belang. Onderstaande tabel, die de selectie
van de lokale verbindingswegen bevat, geeft bij de gemeentegrensoverschrijdende linken dan
ook de categorisering op het grondgebied van de buurgemeente weer.
As

Verbinding

Hoogleedsesteenweg

Ardooisesteenweg

Izegemsestraat

Kaaistraat Mandellaan

Categorisering aan andere
zijde gemeentegrens

Roeselare

Hooglede

(kleine ring)

(grens Roeselare – Hooglede)

Roeselare

Ardooie

(Zwaaikomstraat)

(grens Roeselare – Ardooie)

Rumbeke

Izegem

(Lekkensgoed)

(grens Roeselare – Rumbeke)

Rumbeke

Beveren

Lokale 1 (Roeselarestraat)

Lokale 1 (Roeselaarsestraat)

Lokale 1 (Roeselaarsestraat)
Niet
gemeentegrensoverschrijdend

Tabel 6-1. MP Roeselare: selectie lokale wegen type I

Lokale verzamelwegen (lokale wegen type 2)
De hoofdfunctie van lokale wegen type 2 is het ontsluiten van wijken/kernen op lokaal niveau.
Gezien de specifieke ontsluitingsproblematiek van het centrum wordt de zone buiten de kleine
ring en de zone binnen de kleine ring apart besproken.
A. Zone buiten de kleine ring
De lokale verzamelwegen verzamelen het verkeer naar de grote ring, naar de kleine ring of
naar één van de vier (hoofd)invalswegen.
Bij de selectie van de lokale wegen type 2 werd er voor gekozen om deze categorisering niet te
laten doorlopen doorheen de kernen van Rumbeke en Beveren. Als motivatie hiervoor geldt:

Technum

-

dit niet doorlopen benadrukt dat deze wegen een verzamelfunctie hebben en dat ze
geen doorgaande verbindingen vormen;

-

de wegencategorisering wordt onder werkdomein B4 (zie hoofdstuk 6.2.2.4) gelinkt
aan een wenselijk snelheidsregime en aan een bepaalde weginrichting. Qua
snelheidsregime (30 km/u) en weginrichting (gemengd verkeer) sluiten de centra
van Rumbeke en Beveren aan bij die van een lokale weg type 3;

-

hierdoor kan een onderscheid worden gemaakt tussen de preferentiële
ontsluitingsroutes van de verschillende wijken naar het hogere wegennet.
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Onderstaande tabel geeft de selectie weer.
As

Ontsluiting
Van

naar

Onledegoedstraat

Bedrijvenzone

Grote ring

Beversesteenweg

Beveren

Grote ring

Wijnendalestraat

Beveren

Brugsesteenweg

Beversesteenweg

Beveren

Kleine ring

Ardooisesteenweg

Zwaaikomstraat

Kleine ring

Bedrijvenzone

Graankaai

Rumbeeksesteenweg

Rumbeke

Kleine ring

Mandellaan

Rumbeke

Kleine ring / Beurtkaai

Vijfwegenstraat

Vijfwegen

Kleine ring

Moorseelsesteenweg

Vijfwegen

Grote ring

Oekensestraat

Rumbeke

Grote ring

Oekensestraat

Oekene

Grote ring

Iepersestraat *

Ruiter

Grote ring

Iepersestraat *

Kleine ring

Grote ring

Groenestraat*

Kleine ring

Grote ring

Oostnieuwkerksesteenweg *

Oostnieuwkerke

Grote ring

Oostnieuwkerksesteenweg *

Kleine ring

Grote ring

Meiboomlaan *

Kleine ring

Grote ring

Zwaaikomstraat

Tabel 6-2. MP Roeselare: selectie lokale wegen type 2 (zone buiten de kleine ring)

De wegen die met een asterix (*) zijn aangeduid, betreffen wegen die zijn gelegen in het
zuidwestelijke kwadrant tussen de Diksmuidsesteenweg en de Meensesteenweg. Het betreft
een snelle opeenvolging van assen die worden gebruikt om van de grote ring naar de kleine
ring (en vice versa) te rijden. Deze relatie dient echter via één van de vier hoofdinvalswegen te
verlopen.
Voor de grote ring is een vernieuwd streefbeeld wenselijk waarin dient te worden onderzocht
welke aansluitingen in het zuidwestelijke kwadrant kunnen verdwijnen (zie werkdomein B4
onder hoofdstuk 6.2.2.4). De keuze om een bepaalde as al dan niet meer aan te sluiten
impliceert ook een bepaalde functie voor die as. Deze selectie kan dan ook slechts worden
gemaakt binnen het onderzoek dat zal worden uitgevoerd bij de vernieuwing van het
streefbeeld. In afwachting van de update van het streefbeeld worden al de volwaardige
aansluitingen op de grote ring weerhouden als lokale weg type 2 (of hoger).
Gezien het uitgebreide onderzoek dat nodig is om het streefbeeld te vernieuwen nog niet
voorhanden is, wordt er voor gekozen om geen voorafnames te doen op het vernieuwde
streefbeeld door bepaalde assen, die momenteel nog op de grote ring aansluiten, te selecteren
als lokale weg type 3.
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B. Zone binnen de kleine ring
Voor de ontsluiting van het centrum wordt een onderscheid gemaakt tussen de
hoofdontsluitingsassen, die dezelfde selectie meekrijgen als de ontsluitingsassen buiten de
kleine ring (lokale wegen type 2a) en de secundaire ontsluitingsassen (lokale weg type 2b). De
hoofdontsluitingsassen vormen de ruggengraat van de ontsluiting van het centrum en zijn de
assen waarlangs het verkeer van/naar het centrum en van/naar de parkings maximaal dient te
verlopen. Deze assen sluiten dan ook aan op de (hoofd)invalswegen buiten het centrum
(secundaire wegen type II). Op deze assen dient, om hun functie als hoofdontsluiting te kunnen
vervullen, tweerichtingsverkeer mogelijk te zijn.
De secundaire ontsluitingsassen dienen ter ondersteuning van de hoofdontsluitingsassen; hun
verkeersfunctie is dan ook beperkter dan die van de hoofdontsluitingsassen. Dit geldt zowel
voor de ontsluiting van de woonwijken als voor de ontsluiting van de parkings. Een wijk of
parking kan m.a.w. slechts deels via een secundaire as worden ontsloten, daar waar een
hoofdontsluitingsas kan worden ingezet om een volledige wijk of parking te ontsluiten. Bij een
reorganisatie van de verkeerscirculatie in het centrum kan er dan ook voor worden gekozen om
op een secundaire ontsluitingsas enkelrichtingsverkeer in te voeren.
Onderstaande tabel geeft de selectie van de ontsluitingswegen in het centrum weer.
As

Selectie

Meensesteenweg

Hoofdontsluitingsas

Diksmuidsesteenweg

Hoofdontsluitingsas

Brugsesteenweg

Hoofdontsluitingsas

Beversesteenweg

Secundaire ontsluitingsas

Ardooisesteenweg

Secundaire ontsluitingsas

Rumbeeksesteenweg

Secundaire ontsluitingsas

Iepersestraat

Secundaire ontsluitingsas

Hoogleedsesteenweg

Secundaire ontsluitingsas

Tabel 6-3. Centrum Roeselare: selectie ontsluitingswegen

Lokale ontsluitingswegen (lokale wegen type 3)
Al de wegen die geen specifieke categorisering hebben meegekregen, betreffen straten waar de
verblijfsfunctie primeert. Voor het gemotoriseerde verkeer is de (lokale) ontsluitingsfunctie de
hoofdfunctie.
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6.2.1.3.3 Wegencategorisering: hoofdstructuur en structuur onderliggend wegennet
Onderstaande figuur geeft de hierboven besproken wegencategorisering in zijn totaliteit weer.

Figuur 6-8. Roeselare: wegencategorisering
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6.2.2

Werkdomein B – Netwerken per modus

6.2.2.1 B.1. Verblijfsgebieden en voetgangersvoorzieningen
In het mobiliteitsplan van de eerste generatie was reeds een visie uitgewerkt m.b.t. het aspect
zone 30. Voorliggende mobiliteitsplan bouwt hier op verder. Hiernaast is er bij de uitwerking
van het mobiliteitsplan dieper ingegaan op het autoluw dan wel –vrij maken van zones, waarbij
een onderscheid werd gemaakt tussen een permanent karakter dan wel specifieke tijdstippen.

6.2.2.1.1 Verhogen kwaliteit woonzones en verblijfsgebieden door verruiming zone 30
Door een aangepast snelheidsregime kan de verkeersleefbaarheid in de woonwijken worden
versterkt.

Binnen kleine ring (m.u.v. corridors)
Het centrum van Roeselare heeft een voorzieningenniveau met een regionale invloedssfeer; het
betreft onder andere meerdere schoolgemeenschappen en een kleinhandelscentrum. Hierdoor
zijn er in het centrum van Roeselare een groot aantal voetgangers, fietsers, bussen,
bestelwagens en personenwagens op hetzelfde moment aanwezig.
Het centrum van Roeselare wordt echter gekenmerkt door straten met een eerder beperkt
gabariet. Hierdoor is er in de meeste straten geen ruimte om, op een kwalitatieve manier, voor
iedere weggebruiker eigen infrastructuur te voorzien. Bovendien is het ook niet wenselijk om in
het centrum van een stad weggebruikers te sterk te gaan scheiden. Dit zou immers een
wegbeeld creëren waarbij de verkeersfunctie sterk wordt benadrukt in plaats van het
verblijfskarakter.
Het samengaan van de verschillende verkeersdeelnemers in het centrum kan kwalitatiever
worden gemaakt door een verruimde zone 30 te voorzien in de zone binnen de kleine ring. Op
de corridors naar het centrum blijft wel de huidige snelheidsbeperking van 50 km/u van kracht.
De selectie van deze corridors wordt besproken bij de wegencategorisering.
In de woonzones tussen de grote ring en de kleine ring (m.u.v. verkeersassen)
In de wijken tussen de kleine en de grote ring primeert de woonfunctie. De belangrijkste
uitzondering hierop betreffen de assen tussen de grote en de kleine ring die, naast een
belangrijke verkeersfunctie, vaak ook voorzieningen hebben met een bovenlokaal karakter; het
betreft zowel handelszaken als bedrijvenzones.
Tussen deze assen in is het voorzieningenniveau echter in hoofdzaak beperkt tot het lokale
niveau. Hierdoor zijn zowel de verkeersintensiteiten in hun totaliteit als het aandeel niet lokaal
verkeer in de meeste straten beperkt. Gezien het lage belang van de verkeersfunctie alsook om
het woonwijkkarakter te onderstrepen, worden de wijken tussen de verkeersassen dan ook
opgenomen in een globale zone 30. De selectie van de straten die hier al dan niet onder vallen
wordt besproken bij de uitwerking van het thema wegencategorisering.
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Randvoorwaarden zone 30
Het invoeren van een zone 30 wordt pas echt zinvol als ook het wegbeeld hieraan is aangepast.
Het invoeren van een zone 30 in bepaalde wijken dient dan ook gefaseerd te gebeuren en te
worden gekoppeld aan de (her)inrichting van de straten. Bij nieuwe verkavelingen zal de
invoering van een zone 30 sowieso worden opgelegd.

Het (her)inrichten van de woonstraten conform de inrichting van een zone 30 is een werk van
lange adem; deze herinrichting is in het actieplan dan ook voorzien op de korte, de middellange
en de lange termijn.

6.2.2.1.2 Autoluwe / -vrije gebieden op specifieke tijdstippen
Vaak is het autoluw / -vrij maken van een zone wenselijk, doch echter niet implementeerbaar
op korte termijn. Door deze zones flexibel in te zetten doorheen de tijd wordt tegemoet
gekomen aan de verschillende gebruikers. Dit flexibel inzetten kan tevens als een testfase
worden aanzien om op langere termijn de wijziging een meer permanent karakter te geven. Dit
flexibel inzetten in de tijd kan meerdere vormen aannemen; de drie belangrijkste worden
besproken.
A. Schoolstraten
De straten nabij de ingang tot een school krijgen bij het begin en bij het einde van de
schooldag veelal grote aantallen voetgangers en fietsers te verwerken. Daarbij komen ook de
ouders die hun kind met de wagen afzetten / ophalen. Tijdens deze momenten wordt de
verkeersfunctie in deze straat bij voorkeur maximaal beperkt.
Met uitzondering van het begin- en einduur van de school kan deze straat echter een
verkeersfunctie hebben zonder in conflict te zijn met de schoolfunctie. Het voorzien van een
schoolstraat combineert beide: de straat wordt afgezet voor gemotoriseerd bij het begin en op
het einde van de schooldag en wordt opengesteld voor al de modi op de andere momenten.
Voor de leerlingen die met de wagen worden gebracht dienen hierbij K&R–zones te worden
voorzien.

De inrichting van schoolstraten vormt een onderdeel van het globale plan ‘mobiliteit
schoolomgevingen’. De uitwerking van dit plan is in het actieplan, opgenomen onder
werkdomein C1, voorzien op de korte en middellange termijn.
B. Verruimen van het winkelwandelgebied (op zaterdag)
Winkelwandelgebieden hebben de meeste bezoekers op een zaterdag. Tijdens het weekend is
het woon-werk (en het woon-school) –verkeer bovendien veel minder van belang ten overstaan
van een weekdag. Door bepaalde straten, die momenteel continu door al de modi kunnen
worden gebruikt, op zaterdag (doorheen de week wijzigt er in eerste instantie niets) op te
nemen in het winkelwandelgebied kan meer ruimte worden gegeven aan de winkelende
bezoeker zonder dat de straat zijn verkeersfunctie volledig verliest.

Het verruimen van het winkelwandelgebied op zaterdag vormt een onderdeel van de globale
visie m.b.t. verblijfskwaliteit in het winkelwandelgebied (in de actietabel opgenomen onder B1);
het betreft een continu aandachtspunt waarbij de focus in het bijzonder ligt op de korte en
middellange termijn.
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C. Venstertijden voor leveringen
Door de leveringen in het centrum te concentreren binnen bepaalde venstertijden kan de
impact worden beperkt tot die momenten dat de globale verkeersintensiteiten laag zijn.

Venstertijden vormen een onderdeel van een globaal functionerend stadsdistributienetwerk.
Onder werkdomein C1 wordt hier dieper op ingegaan.

6.2.2.1.3 Autoluwe / -vrije zones met een permanent karakter
Het autoluw / -vrij maken van zones en/of assen heeft, omwille van de eenduidigheid, bij
voorkeur een permanent karakter.
A. Pleinenplan
In het centrum van Roeselare zijn verschillende pleinen gelegen. Meerdere van deze pleinen
worden in belangrijke mate gebruikt als parkeerplaats en hebben nauwelijks tot geen
verblijfskwaliteit. De aanwezigheid van ondergrondse parkeerplaatsen, met voldoende
restcapaciteit, biedt de mogelijkheid om het parkeergebeuren meer te richten op de
ondergrondse parkeerplaatsen en meer kwaliteit te geven aan de pleinen. De stad heeft voor de
totaliteit van de verschillende pleinen een visie uitgewerkt met aandacht voor ruimtelijke
kwaliteit, groenvoorzieningen, de lokale parkeervraag et cetera.

Het pleinenplan is momenteel in uitvoering.
B. Verruimd winkelwandelgebied (permanent)
Een deel van het kernwinkelgebied is autovrij gemaakt; een ander deel wordt echter nog, al
dan niet intensief, gebruikt door gemotoriseerd verkeer. De stad wenst extra ruimte te voorzien
voor de winkelende bezoeker door het winkelwandelgebied te verruimen.

Het verruimen van het winkelwandelgebied is een proces dat stapsgewijs en in dialoog met de
handelaars dient te gebeuren; in de actietabel is dit punt dan ook opgenomen onder de korte,
de middellange en de lange termijn.
C. Trage wegen
Trage wegen / buurtwegen vormen vaak shortcuts tussen verschillende wijken en buurten. Dit
netwerk is dan ook in het bijzonder voor deze lokale verplaatsingen van belang.
De stad wenst sterker in te zetten op buurtwegen. Concreet zal het netwerk worden
geïnventariseerd. Mede op basis hiervan zal een visie worden ontwikkeld waarbij zal worden
aangegeven:
- welke delen van het netwerk dienen te worden behouden en/of opgewaardeerd;
-

welke wegen kunnen worden afgeschaft;

-

welke maatregelen nodig zijn om ze meer kenbaar te maken;
et cetera.

In het actieplan is voorzien dat het trage wegenplan wordt uitgewerkt op korte termijn; de
uitvoering is voorzien op de middellange en lange termijn.
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6.2.2.2 B.2. Fietsroutenetwerk
De modus fiets is een thema uit de uitwerkingsnota. Voorliggend hoofdstuk betreft dan ook een
quasi volledige vernieuwing t.o.v. het mobiliteitsplan van de eerste generatie.

6.2.2.2.1 Initieel netwerk
Onderstaande figuur geeft het initiële bovenlokale netwerk weer.

Figuur 6-9.Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk: huidige situatie

In het initiële bovenlokale functioneel fietsroutenetwerk (BFF) is de oude kleine ring, met
uitzondering van de Noordlaan tussen de Hoogleedsesteenweg en de Gitsestraat, geselecteerd
als onderdeel van het BFF. Tevens zijn een ruim aantal radiale assen tussen de buur/deelgemeenten van Roeselare en het centrum van Roeselare geselecteerd. Quasi al deze assen
eindigen aan de oude kleine ring.
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Naast de centrale ringas en de radiale assen was er één langgerekte tangentiële as opgenomen
in het BFF. Deze as, die in het noorden aan de spoorlijn begint en in het zuiden aansluit op de
Stroroute (hoofdroute aan de zuidwestzijde van Roeselare), verbindt de kernen van Beveren en
Rumbeke met elkaar en gaat via volgende straten: Onledegoedstraat, Izegemseaardeweg,
Rumbeeksegravier, Schaapbruggestraat, Sint-Petrus & Paulusstraat, Oekensestraat, Maria’sLindestraat, Oude Zilverbergstraat, Karabiniersstraat en Zilverbergstraat.
Er zijn twee hoofdroutes geselecteerd; enerzijds is er de hoofdroute aan de zuidzijde van het
kanaal tussen Roeselare en de Leie. Deze route volgt de Trakelweg, de Kolenkaai en het
jaagpad aan de zuidzijde van het kanaal. De tweede hoofdroute betreft de Stroroute die
Roeselare met Ieper verbindt en voor een groot gedeelte niet toegankelijk is voor
gemotoriseerd verkeer. Het gedeelte van deze hoofdroute dat op Roeselaars grondgebied ligt is
echter beperkt.

6.2.2.2.2 Visie mobiliteitsplan: geoptimaliseerd netwerk
Integratie fietssnelwegen
De provincie West-Vlaanderen heeft voor het volledige grondgebied van de provincie een
gebiedsdekkend netwerk van fietssnelwegen uitgetekend. Dit netwerk werd in het globale
bovenlokale fietsroutenetwerk geïntegreerd. Specifiek voor Roeselare bestaat het netwerk van
fietssnelwegen uit volgende assen:
•

F32: Roeselare – Torhout – Brugge

•

F37: Roeselare – Tielt – Deinze

•

F36: Roeselare – Izegem – Ingelmunster

•

F361: Roeselare – Kortrijk

•

F37: Roeselare – Ieper

Er is onderzocht om F37 (Roeselare – Ieper) te verbinden met F361 (Roeselare – Kortrijk) via
de Veldstraat. In samenspraak met de lokale en bovenlokale partners werd ervoor gekozen om
op dit segment geen fietssnelweg te voorzien met als motivatie:
-

focus van de fietssnelwegen is gericht op het station,

-

de verknoping van de verschillende fietssnelwegen wordt voorzien t.h.v. de
dubbelrotonde,

-

in de Veldstraat is er uitbreiding voorzien van bestaande bedrijvigheid,

-

in de Veldstraat ontbreekt de ruimtelijke mogelijkheid om een fietssnelweg te
voorzien die voldoet aan de gewenste kwaliteitseisen.

Overige optimalisaties
In het geoptimaliseerde netwerk wordt vertrokken van de gewijzigde verkeerssituatie in het
centrum van Roeselare (wijziging verkeersorganisatie n.a.v. de herinrichting van de
station(somgeving) en van de visie zoals uitgewerkt in het beleidsscenario). Hierbij is van
belang dat in het beleidsscenario het centrum als fietsgebied wordt aanzien. Sterke fietsroutes
doorheen het centrum passen in deze visie en ondersteunen bovendien het idee dat
omrijfactoren voor fietsers dienen te worden vermeden.
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Hiernaast is van belang dat, in het kader van de combi-mobiliteit, fietsroutes zich zoveel als
mogelijk dienen te enten op de hoofd- of belangrijke haltes van het openbaar vervoer. In
Roeselare zijn er twee hoofdhaltes, aan het station en aan de Sint-Michielskerk.

Figuur 6-10. Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk: optimalisaties
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Volgende optimalisaties worden doorgevoerd m.b.t. het fietsroutenetwerk.
a. Versterken verbinding Beveren – Ardooie
De E403 / A17 vormt een belangrijke barrière tussen de wijken / woonkernen aan de westzijde
van de autosnelweg en die aan de oostzijde. Een van de dwarsingen aan de noordzijde van
Roeselare betreft de as Beversesteenweg - Beverensestraat. Deze as vormt de kortste en meest
directe verbinding tussen Beveren en Ardooie. Daar waar gemotoriseerd verkeer deels gebruik
kan maken van de R32 is er voor fietsers geen valabel alternatief voor de Beversesteenweg.
Deze as verzorgt met andere woorden een bovenlokale verbinding.

b. Versterking tangentiële route via noordzijde kleine ring
De spoorlijn Kortrijk – Roeselare – Brugge loopt doorheen Roeselare. Het aantal locaties waar
de spoorlijn kan worden gedwarst is beperkt; deze locaties zijn dan ook van belang om van de
wijken aan de westzijde van de spoorlijn naar de oostzijde te rijden en vice versa.
Ten noorden van het station is, met uitzondering van de fietstunnel ter hoogte van de
stationsparking, de Koning Leopold III-laan de eerste as waar de spoorlijn kan worden
gedwarst. Deze dwarsing vormt dan ook, net als voor het gemotoriseerde verkeer, voor fietsers
een belangrijke link en dit zowel op lokaal als bovenlokaal niveau. Omwille hiervan wordt de
fietsroute die momenteel op de Godshuislaan is gelegen verschoven naar de kleine ring.

c.

Versterking tangentiële route via noordzijde kleine ring

Aangezien de noordzijde van de kleine ring een belangrijke aanvoerroute is richting de Koning
Leopold III-laan wordt de Noordlaan in zijn totaliteit, en dus inclusief het gedeelte tussen de
Hoogleedsesteenweg en de Gitsestraat, opgenomen in het fietsroutenetwerk.
d. Versterking tangentiële verbindingen aan oostzijde centrum
Aan de oostzijde van het centrum wordt een tangentiële as voorzien langsheen de as Koning
Leopold III-laan – Mandellaan. Deze route, die de oostelijke zijde van de kleine ring volgt,
verbindt de fietssnelweg langsheen de Trakelweg / het centrum van Rumbeke met de
fietssnelweg langsheen de spoorweg / het centrum van Beveren.
e. Versterking tangentiële verbinding via zuidzijde kleine ring
Hierboven werd reeds aangegeven dat het aantal dwarsingen van de spoorlijn Kortrijk –
Roeselare – Brugge beperkt is. Aan de zuidzijde van het centrum betreft het de Veldstraat.
Deze straat is dus van belang voor de verbinding tussen de wijken / gemeenten ten westen en
die ten oosten van de spoorlijn. Bovendien zorgt de Veldstraat voor de verbinding van twee
fietssnelwegen.
f.

Versterken fietsrelaties met nieuwe ziekenhuissite

Aan de zuidzijde van het zuidelijke gedeelte van de grote ring is een nieuwe ziekenhuissite in
opbouw. Ter ondersteuning van de multimodale bereikbaarheid worden de assen waarlangs de
site kan worden bereikt opgenomen in het bovenlokaal fietsroutenetwerk.
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g. Versterking oost-westrelaties doorheen het centrum
Fietsers die van oost naar west doorheen het centrum rijden (en vice versa) dienen sowieso de
spoorlijn Kortrijk – Roeselare – Brugge te passeren. Binnen de kleine ring zijn er vier
dwarsingen die kunnen worden gebruikt: i) de onderdoorgang ter hoogte van de
stationsparking, ii) de Sint-Amandsstraat, iii) de verbinding tussen de Ooststraat en de
Ardooisesteenweg en iv) de verbinding Koning Albert I-laan – Kaaistraat. Doordat het aantal
dwarsingen beperkt is, is ook het aantal mogelijke oost-westrelaties doorheen het centrum
beperkt.
Van de potentiële oost-westroutes doorheen het centrum is er echter slechts één heldere en
directe route: de as Diksmuidsesteenweg – Ooststraat. Deze as volgt een quasi directe lijn en
sluit in het westen aan op de fietsroute langsheen de Diksmuidsesteenweg en in het oosten op
de fietsroute langsheen de Ardooisesteenweg. De as Diksmuidsesteenweg – Ooststraat Ardooisesteenweg wordt dan ook opgenomen als oost-westroute doorheen het centrum.
Deze oost-westroute is niet enkel van belang als bovenlokale verbindingsroute voor fietsers
maar passeert ook langs de twee belangrijkste OV-haltes in Roeselare: de haltes aan het station
en die aan de Sint-Michielskerk.

h. Versterking noord-zuidrelaties doorheen het centrum
Ter versterking van de noord-zuidrelaties doorheen het centrum worden de Meensesteenweg
(gedeelte binnen de kleine ring), de as Zuidstraat – Rumbeeksesteenweg - Vijfwegenstraat
(gedeelte binnen de kleine ring), de as Hoogleedsesteenweg – Kattenstraat en de as Gitsestraat
- Steenstraat bijkomend geselecteerd.
Deze versterking van de noord-zuidas, die langs de belangrijke OV-halte aan de SintMichielskerk passeert, sluit aan op een aantal bestaande routes: Hoogleedsesteenweg,
Gitsestraat, Vijfwegenstraat, Meensesteenweg en Meiboomlaan. Deze laatste as ligt bovendien
in het verlengde van de Stroroute (hoofdroute). Tevens sluit ze aan op de nieuw geselecteerde
oost-westroute doorheen het centrum.

i.

Downgrading Stationsdreef

Door de realisatie van het fietspad aan de oostzijde van de spoorlijn verliest de Stationsdreef
zijn belang als bovenlokale fietsroute; de as wordt gedowngraded tot een lokale fietsroute.

j.

Downgrading tangentiële as langsheen Izegemseaardeweg - Rumbeeksegravier

Doorheen het openruimtegebied ten oosten van het centrum van Roeselare loopt er een
tangentiële route. Deze route is in het bijzonder interessant als shortcut tussen een aantal
radiale assen maar heeft, door zijn ligging weg van het centrum en zijn ietwat minder direct
parcours, een lager potentieel als bovenlokale functionele fietsroute. De as wordt
gedowngraded tot lokale fietsroute.

k. Downgrading tangentiële route langsheen Oude Zilverbergstraat – Karabiniersstraat
- Zilverbergstraat
Aan de zuidzijde van de grote ring ligt een tangentiële route. Deze route is in het bijzonder
interessant als shortcut tussen een aantal radiale assen maar heeft, door zijn ligging weg van
het centrum en zijn ietwat minder direct parcours, een lager potentieel als bovenlokale
functionele fietsroute. De as wordt gedowngraded tot een lokale fietsroute.
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6.2.2.2.3 Lokaal fietsroutenetwerk
Het BFF vormt de ruggengraat van het fietsroutenetwerk. Dit netwerk richt zich op de snelle en
directe fietslinken op regionale schaal. Het lokale fietsroutenetwerk vormt een aanvulling én
verfijning van het bovenlokale netwerk. Het lokale netwerk wordt onderverdeeld in twee types
van fietsroutes.
Stadsregionale routes
Stadsregionale routes zijn routes die kunnen worden gebruikt voor verplaatsingen over grotere
afstand. Het verschil met het BFF is dat bij de stadsregionale routes de focus minder ligt op de
directe verbinding tussen kernen en/of attractiepolen. Deze stadsregionale routes verbinden,
vaak door grotere open-ruimtezones, delen van het BFF met elkaar. Hierdoor verkleinen ze
hiaten in het BFF en vormen ze er verfijning van. De stadsregionale routes betreffen in
hoofdzaak dan ook minder directe, en dus eerder alternatieve, verbindingen over grotere
afstand.
•

Versterking tangentiële verbinding aan de noordzijde van het centrum
Aan de noordzijde van het centrum wordt een stadsregionale verbinding voorzien die
aansluit op de dwarsing van de grote ring ter hoogte van de Honzebrouckstraat
(momenteel is deze dwarsing nog gelijkgronds; in het streefbeeld voor de grote ring is
een ongelijkgrondse dwarsing voorzien). Via deze route ontstaat er een maasverkleining
in het BFF voor de relatie tussen Hooglede en Beveren.

•

Versterking tangentiële verbinding aan de oostzijde van het centrum
Aan de oostzijde van het centrum wordt een tangentiële verbinding voorzien langsheen
de Izegemseaardeweg en de Rumbeeksegravier. Deze verbinding sluit in het noorden
aan op de Onledegoedstraat en in het zuiden op de Schaapbruggestraat, beide
opgenomen in het BFF. De route langsheen de Izegemseaardeweg en
Rumbeeksegravier was initieel opgenomen in het BFF. Aangezien de Mandellaan een
meer directe verbinding vormt tussen Rumbeke / Oekene aan de zuidzijde en Beveren /
Hoog-Beveren aan de noordzijde, werd de fietsroute tijdens de vernieuwing van het
mobiliteitsplan verschoven naar de Mandellaan.

•

Versterking tangentiële verbinding aan de zuidzijde van de grote ring
Net ten zuiden van de grote ring wordt een stadsregionale route voorzien langsheen de
as Zilverbergstraat – Karabiniersstraat – Oude Zilverbergstraat. Deze as sluit in het
westen aan op de Stroroute en in het oosten op de bovenlokale fietsroute langsheen de
Moorseelsesteenweg. Deze route via de (Oude) Zilverbergstraat was initieel opgenomen
in het BFF.

•

Versterking tangentiële verbinding aan de westzijde van de grote ring
Aan de westzijde van de grote ring wordt een tangentiële verbinding voorzien die in het
zuiden aansluit op de Stroroute en in het noorden op de as Hoogleedsesteenweg –
Roeselarestraat, een as opgenomen in het BFF.

Stedelijke routes
Stedelijke routes zijn routes die een verfijning vormen op het bovenlokale netwerk en die het
fietsroutenetwerk tot in de woonwijken brengen.
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6.2.2.2.4 Fietsroutenetwerk: totaliteit
Onderstaande figuur geeft het fietsroutenetwerk in zijn totaliteit weer.

Figuur 6-11. Fietsroutenetwerk
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6.2.2.2.5 Fietsveilig verkeersnetwerk
Algemeen
Snelle fietsroutes passen binnen het gekozen toekomstscenario om de fiets tot maatgevend
voertuig te maken. Binnen het thema ‘fiets’ werd dit scenario vertaald in twee speerpunten:
-

Eigen fietsbanen buiten de kleine ring

-

Fietsgebied binnen de kleine ring

Minimaal wenselijke fietsinfrastructuur
Een optimale verkeersinrichting is zodanig dat wegencategorisering, weginrichting,
fietsinfrastructuur en snelheidsregime op elkaar zijn afgestemd. De twee eerste aspecten
worden besproken onder werkdomein B4 (6.2.2.4); de twee laatste zijn opgenomen in
onderstaande tabel. Voor de normen van de verschillende types fietsinfrastructuur wordt
verwezen naar het vademecum fietsvoorzieningen.
Wegencategorisering

Minimaal wenselijke fietsinfrastructuur

Hoofdweg

Nvt

Primaire wegen

Autonome fietsweg, afgeschermd van de primaire weg
(indien van toepassing)

Secundaire wegen

Vrijliggend

Lokale wegen 1 en 2a

Aanliggend verhoogd

Lokale wegen 2b

Fietssuggestiestroken

Lokale wegen 3

Fietssuggestiestroken of zuivere menging

Figuur 6-12. Afstemming tussen wegencategorisering en minimaal wenselijke fietsinfrastructuur

Optimalisatie verkeersorganisatie
Indien de categorisering, het snelheidsregime en de inrichting correct op elkaar zijn afgestemd
zou een fietser zich theoretisch gezien veilig moeten kunnen verplaatsen. Wanneer fietsers zich
op een dergelijke as toch niet veilig voelen, dient te worden nagegaan of het gebruik in
overeenstemming is met de categorisering en/of het snelheidsregime wordt nageleefd.
Hierbij is vooral het onderscheid tussen wegen met een verkeersfunctie, waar sowieso
fietsinfrastructuur nodig is, en wegen met een verblijfsfunctie, waar idealiter fietsverkeer en
gemotoriseerd verkeer gemengd verlopen, van belang. Om af te bakenen wanneer, ondanks de
selectie als lokale 3, fietspaden toch wenselijk zijn wordt vertrokken van het vademecum
voorzieningen binnen de bebouwde kom.
Volgens
dit
vademecum
is
fietsinfrastructuur
noodzakelijk
verkeersintensiteiten hoger zijn dan 200 pae per uur per richting.

wanneer

de

Indien de categorisering en het effectieve gebruik niet op elkaar zijn afgestemd (sluipverkeer)
dient de verkeerscirculatie te worden aangepast.
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6.2.2.2.6 Fietsvoorzieningen: mismatch tussen gewenste en reële fietsinfrastructuur
Het voorzien van de minimaal wenselijke fietsinfrastructuur voor het volledige grondgebied van
Roeselare is een traject dat zowel op de korte als op (middel)lange termijn zal worden
uitgevoerd. Een planning doorheen de tijd en een prioriteitsbepaling is dan ook van belang.
Ter ondersteuning hiervan wordt in onderstaande tabellen de eventuele mismatch tussen de
theoretisch gewenste (volgens de categorisering) en de reële fietsinfrastructuur
weergegeven. De segmenten waar beide het sterkst van elkaar afwijken zijn rood aangegeven.
Hierbij is van belang dat lokale factoren (ruimtelijke context, specifieke weginrichting, …) ertoe
kunnen leiden dat de theoretisch gewenste fietsinfrastructuur niet compatibel is met de lokale
context (zowel naar inpassing als naar wenselijkheid). Deze uitzonderingen dienen
locatiespecifiek te worden onderzocht.
Onderstaande analyse betreft dan ook een eerste indicatie qua prioritering. Bepaalde
factoren (bv. de aanwezigheid van een school of een fietsroute) kunnen een as een hogere
prioriteit geven, daar waar andere factoren (bv. de aanwezigheid van een kwalitatief alternatief)
de prioriteit kunnen verlagen. Deze externe factoren zijn in deze tabel niet meegenomen.
In de twee hierna volgende tabellen worden achtereenvolgens volgende assen besproken:
i)

straten met een bovenlokale verkeersfunctie

ii)

straten met een lokale verkeersfunctie

Aangezien fietsinfrastructuur in de eerste plaats wenselijk is in straten met een verkeersfunctie,
zijn de woonstraten (straten met een categorisering als lokale weg type 3) niet opgenomen.
Straten met bovenlokale
verkeersfunctie

Wegencategorisering

Gewenste
fietsinfrastructuur

Huidige fietsinfrastructuur

E403 (A17)

Hoofdweg

Geen

Geen

Noordzijde grote ring

Autonome fietsweg

Vrijliggend: ten O van
Beversesteenweg
Aanliggend: ten W van
Moorseelsesteenweg

Zuidzijde grote ring

Primair (II)

Autonome fietsweg

Westzijde grote ring

Secundair (I)

Vrijliggend

Vrijliggend maar smal tot zeer smal

Diksmuidsesteenweg
(gedeelte tussen grote
ring en gemeentegrens)

Secundair (I)

Vrijliggend

Vrijliggend

Diksmuidsesteenweg
(gedeelte tussen grote en
kleine ring)

Secundair (II)

Vrijliggend

Meensesteenweg
(gedeelte buiten kleine
ring)

Secundair (II)

Vrijliggend

Brugsesteenweg (gedeelte
buiten kleine ring)
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Primair (II)

Op parallelweg: ten W van
Beversesteenweg

Vrijliggend: ten O van
Moorseelsesteenweg

Vrijliggend
(gemengd nabij kleine ring)
Aanliggend

Secundair (II)

Vrijliggend
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(Buiten grote ring deels vrijliggend)

Aanliggend: ten zuiden van de
Wijnendalestraat
Vrijliggend: ten noorden van de
Wijnendalestraat

Beurtkaai - Graankaai

Secundair (II)

Geen (ontvlechting:
fietsen langsheen
parallelle assen)

Geen

Kleine ring (zuidzijde)

Secundair (III)

Vrijliggend

Aanliggend

Kleine ring (westzijde)

Secundair (III)

Vrijliggend

Vrijliggend

Kleine ring (noordzijde)

Secundair (III)

Vrijliggend

Vrijliggend: Noordlaan (na heraanleg)
en Koning Leopold III-laan
Aanliggend: Brugsesteenweg

Spoorweglaan

Secundair (III)

Vrijliggend

Nvt (fietsers niet toegelaten; rijden
via de parallelle Stationsdreef)

Stationsplein

Secundair (III)

Vrijliggend

Nvt (autovrij)

Gasstraat

Secundair (III)

Vrijliggend

Vrijliggend

Tabel 6-4. Wegenis met een bovenlokale verkeersfunctie: afstemming tussen de gewenste en reële
fietsinfrastructuur

Op al de wegen met een bovenlokale functie is fietsinfrastructuur aanwezig; op een belangrijk
deel van deze wegenis is de fietsinfrastructuur echter (ruim) onvoldoende om kwalitatief te zijn.
Straten met een lokale
verkeersfunctie

Wegencategorisering

Gewenste
fietsinfrastructuur

Mandellaan

Lokaal (1)

Aanliggend verhoogd

Kaaistraat

Lokaal (1)

Aanliggend verhoogd

Gemengd verkeer

Hoogleedsesteenweg

Lokaal (1)

Aanliggend verhoogd

Aanliggend (en zeer smal)

Ardooisesteenweg

Lokaal (1)

Aanliggend verhoogd

Aanliggend (en zeer smal)

Izegemsestraat

Lokaal (1)

Aanliggend verhoogd

Deels dubbelrichtingsfietspad
(heraanleg lopende)

Onledegoedstraat /
Industrieweg

Lokaal (2a)

Aanliggend verhoogd

Gemengd verkeer

Beversesteenweg
(gedeelte richting de R32)

Lokaal (2a)

Aanliggend verhoogd

Aanliggend (en zeer smal)

Beversesteenweg
(gedeelte richting centrum
Roeselare)

Lokaal (2a)

Aanliggend verhoogd

Aanliggend verhoogd

Ardooisesteenweg
(gedeelte tussen de kleine
ring en Zwaaikomstraat)

Lokaal (2a)

Aanliggend verhoogd

Gemengd verkeer /
fietssuggestiestroken / aanliggend
/ aanliggend verhoogd / vrijliggend

Zwaaikomstraat

Lokale (2a)

Aanliggend verhoogd

Vrijliggend

Mandellaan (tussen kleine
ring en
Schaapbruggestraat)

Lokaal (2a)

Aanliggend verhoogd

Aanliggend

Huidige fietsinfrastructuur
Semi vrijliggend
(tussenafstand < 1m)

Deels aanliggend verhoogd

Technum

Rumbeeksesteenweg

Lokaal (2a)

Aanliggend verhoogd

Oekensestraat (gedeelte
ten noorden van de R32)

Lokaal (2a)

Aanliggend verhoogd

Gemengd (ten westen van de
Rozenstraat)
Aanliggend verhoogd: ten oosten van
de Rozenstraat
Gemengd verkeer
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Oekensestraat (gedeelte
ten zuiden van R32)

Lokaal (2a)

Aanliggend verhoogd 14

Fietssuggestiestroken

Moorseelsesteenweg

Lokaal (2a)

Aanliggend verhoogd

Aanliggend
dubbelrichtingsfietspad

Vijfwegenstraat

Lokaal (2a)

Aanliggend verhoogd

Gemengd verkeer

Meiboomlaan

Lokaal (2a)

Aanliggend verhoogd

Aanliggend (en zeer smal)

Iepersestraat (gedeelte
ten westen van de R32)

Lokaal (2a)

Aanliggend verhoogd

Aanliggend (en zeer smal)

Iepersestraat (gedeelte
ten oosten van de R32)

Lokaal (2a)

Aanliggend verhoogd

Aanliggend (en zeer smal)

Groenestraat

Lokaal (2a)

Aanliggend verhoogd

Gemengd verkeer

Oostnieuwkerksesteenweg
(gedeelte ten westen van
de R32)

Lokaal (2a)

Aanliggend verhoogd

Oostnieuwkerksesteenweg
(gedeelte ten oosten van
de R32

Lokaal (2a)

Aanliggend verhoogd

Aanliggend (en zeer smal)

Diksmuidsesteenweg
(gedeelte binnen kleine
ring)

Lokaal (2a)

Aanliggend verhoogd

Gemengd verkeer

Meensesteenweg
(gedeelte binnen kleine
ring)

Lokaal (2a)

Aanliggend verhoogd

Gemengd verkeer

Brugsesteenweg (gedeelte
binnen kleine ring)

Lokaal (2a)

Aanliggend verhoogd

Aanliggend / aanliggend verhoogd /
vrijliggend

Beversesteenweg
(gedeelte binnen kleine
ring)

Lokaal (2b)

Fietssuggestiestroken

Gemengd verkeer

Ardooisesteenweg
(gedeelte binnen kleine
ring)

Lokaal (2b)

Fietssuggestiestroken

Gemengd verkeer

Hoogleedsesteenweg
(gedeelte binnen kleine
ring)

Lokaal (2b)

Fietssuggestiestroken

Gemengd verkeer

Rumbeeksesteenweg
(gedeelte binnen kleine
ring)

Lokaal (2b)

Fietssuggestiestroken

Gemengd verkeer

Iepersestraat (gedeelte
binnen kleine ring)

Lokaal (2b)

Fietssuggestiestroken

Gemengd verkeer

Semi vrijliggend
(tussenafstand < 1m)

Tabel 6-5. Wegenis met een lokale verkeersfunctie: afstemming tussen de gewenste en reële
fietsinfrastructuur

Onderstaande figuur geeft, en dit zowel voor de bovenlokale als voor de lokale wegen (type 1
en 2) de mismatch weer tussen de gewenste en de reële fietsinfrastructuur.
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Dit segment heeft een specifieke ruimtelijke context. Bij de recente herinrichting werd daarom gekozen voor
snelheidsremmende maatregelen en gemengd verkeer (fietssuggestiestroken) in plaats van fietspaden
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Figuur 6-13. Mismatch gewenste versus huidige fietsinfrastructuur

Het aantal assen, dat dient te worden aangepast, is van die aard dat het een werk van lange
adem betreft. In het actieplan is het verbeteren van de fietsinfrastructuur op de verkeersassen
dan ook opgenomen onder de korte, de middellange en de lange termijn.
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6.2.2.2.7 Optimalisatie van enkele specifieke assen
Onder 6.2.2.2.6 is een inventaris opgenomen van de te optimaliseren fietsinfrastructuur op
wegen met een verkeersfunctie. Hiernaast zijn er ook optimalisaties mogelijk aan fietsroutes
gelegen op wegen met een eerder beperkte verkeersfunctie. Het aantal wegen op Roeselaars
grondgebied is te groot om op al de assen in detail in te gaan. Echter, op basis van
vragen/bemerkingen die tijdens het doorlopen van spoor 2 naar voor kwamen, worden enkele
specifieke assen meer in detail besproken.
Fietsroutes buiten de kleine ring
Eigen fietsbanen zorgen er voor dat fietsers op een snelle, directe, veilige (en bij voorkeur
maximaal afgescheiden van het autoverkeer) wijze belangrijke kernen / attractiepolen kunnen
bereiken. Hierna wordt gefocust op drie specifieke routes.
•

Fietssnelweg langsheen spoorlijn Roeselare – Brugge

Langsheen de spoorlijn Roeselare – Brugge is een fietssnelweg gelegen. Op het grondgebied
van Roeselare is reeds een belangrijk gedeelte van dit fietspad gerealiseerd. De belangrijkste
ontbrekende segmenten betreffen de verbinding tussen de Wijnendalestraat en de Dwarsweg
en de verbinding tussen de Koning Leopold III-laan en het station. Voor dit laatste segment is
het studiedossier lopende.
•

Fietssnelweg langsheen het kanaal naar de Leie

Aan de zuidzijde van het kanaal naar de Leie is een fietssnelweg gelegen die de verschillende
kernen langsheen het kanaal met elkaar en met het station van Roeselare verbindt. Een
belangrijk deel van deze hoofdroute is gelegen op het autovrije jaagpad. Echter, op de
Trakelweg is er een belangrijk conflictpunt tussen fietsers en de bevoorrading van de bedrijven
langsheen de Trakelweg. Deze bevoorrading gebeurt zowel over de weg als over het water.
Gezien de zeer specifieke en complexe problematiek zal dit laden/lossen nog lang een belangrijk
conflictpunt blijven.
Om ook op korte / middellange termijn een directe én veilige fietsroute te voorzien wordt
voorgesteld om de as Trakelweg – Kolenkaai te bypassen. Hiervoor is een optimale verbinding
nodig tussen de fietsroute aan de zuidzijde van het kanaal en de fietsroute aan de zuidzijde van
de spoorlijn Roeselare-Kortrijk. Deze verbinding dient ten westen van de E403 (A17) te
gebeuren aangezien de passage van de spoorlijn onder de E403 te smal is om én de spoorlijn
én een fietspad te faciliteren.
Rekening houdende met de bebouwde zones tussen het kanaal en de spoorweg én rekening
houdende met het beperkt aantal spoorwegovergangen wordt de fietsverbinding tussen het
jaagpad en de spoorweg voorzien langsheen de Mandelstraat. Hierbij dient een nieuwe
verbinding te worden ontworpen tussen de Mandelstraat en het jaagpad.
Doordat reeds is voorzien dat de stad een fietsverbinding gaat aanleggen tussen de Guido
Gezellelaan en de Zeger Maelfaitstraat, ontstaat een optimale fietslink tussen de Guido
Gezellelaan en het jaagpad.
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Figuur 6-14. Fietsbypass voor problematiek Trakelweg – Kolenkaai

•

Problematiek dubbelrotonde – spiraalbrug – dwarsing Veldstraat

Ter hoogte van de kop van de vaart komen drie belangrijke fietsroutes samen:
-

Fietssnelweg langsheen het kanaal naar de Leie

-

Fietssnelweg langsheen de Guido Gezellelaan, intensief gebruikt door de scholieren
uit Rumbeke

-

Bovenlokale fietssnelweg langsheen de Koning Albert I-laan, gelegen in het
verlengde van de Stroroute (hoofdroute)

Echter net op de locatie waar deze drie belangrijke routes samenkomen, functioneert het
fietsroutenetwerk suboptimaal. De dubbelrotonde t.h.v. de kop van de vaart wordt als onveilig
ervaren, net als de dwarsing van de Veldstraat (zie bespreking gevaarlijke punten onder
6.2.2.2.7). Doordat de spiraalbrug tussen deze twee gevaarlijke punten is gelegen schiet ze
haar doel, i.e. het realiseren van een veilige fietslink richting het VTI en het centrum, deels
voorbij.
Om de verschillende fietsroutes als effectief snelle en veilige fietsverbindingen te laten
functioneren en om de spiraalbrug zijn functie volwaardig te laten uitoefenen, dienen de
verschillende onderdelen te worden geïntegreerd tot één veilig en aaneensluitend geheel
waarbij conflictpunten worden vermeden.
Bovenstaande kan worden gerealiseerd op dezelfde wijze als dat conflicten tussen het trein- en
het overige verkeer worden vermeden: het realiseren van ongelijkgrondse kruisingen. Door het
fietspad langsheen de Guido Gezellelaan op dezelfde hoogte te brengen als de spoorweg
kunnen zowel de Veldstraat als de dubbelrotonde ongelijkgronds worden gedwarst. Door dit
verhoogd fietspad aan te sluiten op de spiraalbrug wordt deze laatste optimaler geïntegreerd in
de bovenlokale fietsroutes.
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Figuur 6-15. Integratie spiraalbrug in het (bovenlokale) fietsroutenetwerk

•

Bruanebrug

Door het kanaal naar de Leie is er een zekere barrière tussen de zone ten noorden van het
kanaal en die ten zuiden van het kanaal. Deze barrière wordt doorbroken door enerzijds de
Schaapbrug en anderzijds de Bruanebrug. Gezien zijn ligging is vooral deze laatste brug van
belang als verbinding tussen de noordoostelijke wijken van Roeselare en Rumbeke.
Het beschikbare gabariet op de brug laat niet toe om én 2*1 rijstroken te voorzien én
voetpaden aan weerszijden én fietspaden aan weerszijden, die voldoen aan de normen uit het
vademecum fietsvoorzieningen. Hierdoor zijn de fietspaden qua maatvoering beperkt tot de
restruimte.
Hierbij is zowel een oplossing op de langere termijn (volledige herziening brug) als op de
kortere termijn van belang. Met betrekking tot deze laatste termijn kan, vertrekkende van de
bestaande brug, de situatie voor voetgangers en fietsers worden verbeterd door aan de
westzijde van de bestaande brug een fiets- en voetgangersbrug aan te leggen voor de fietsers,
die van Beveren naar Rumbeke rijden. Hierdoor komt er ruimte vrij op de bestaande brug, die
kan worden gebruikt door de fietsers die in de omgekeerde richting rijden.
Verder onderzoek is nodig met betrekking tot de technische aspecten en de ruimtelijke &
verkeerskundige inpassing. Ter illustratie is hieronder weergegeven hoe zo’n ontdubbelde
structuur zou kunnen functioneren.
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Figuur 6-16. Bruanebrug: huidige situatie (links) en mogelijke optimalisatie (rechts)

Fietsgebied binnen de kleine ring
In het toekomstscenario is voorzien dat de zone binnen de kleine ring fietsgebied is waarbij de
fiets als het maatgevend voertuig geldt. Aansluitend hierbij is het aantal assen in de
centrumzone waar fietspaden, zelfs bij een daling van de globale verkeersintensiteiten, écht
noodzakelijk worden geacht dan ook beperkt.
Dit betekent echter niet dat bepaalde assen geen preferentiële fietsroutes kunnen zijn en als
snelle en comfortabele alternatieven kunnen fungeren voor drukkere assen. Dit functioneren als
alternatief kan materieel worden ondersteund door de inrichting als fietsstraat waarbij de fiets
effectief het maatgevende voertuig wordt en de auto eerder te gast is. Ter illustratie twee
voorbeelden, beide opgenomen in het lokale fietsroutenetwerk:
•

Kattenstraat

De Kattenstraat is een straat parallel aan de Noordstraat, een as die intensief wordt gebruikt
door het gemotoriseerde verkeer. Deze straat wordt door de stad als Fietsstraat ingericht om
door de fietsers als een snel en fietsvriendelijk alternatief te kunnen worden gebruikt.
•

Stationsdreef

Initieel was de Stationsdreef een onderdeel van de oude kleine ring. Door het verschuiven van
de kleine ring naar de Mandellaan, de aanleg van de Spoorweglaan en het invoeren van
éénrichtingsverkeer heeft de Stationsdreef zijn bovenlokaal belang voor het autoverkeer
verloren. Door zijn directe verbinding met het station kan de as voor fietsers nog wel een rol
van betekenis hebben.

Het voorzien van (veilige) snelle fietsroutes (en dit ongeacht of ze binnen dan wel buiten de
kleine ring zijn gelegen) is in de actietabel opgenomen onder de korte, de middellange en de
lange termijn.
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6.2.2.2.8 Trage wegen
Om de fiets als functioneel vervoermiddel te versterken is er in het bijzonder nood aan directe
en snelle verbindingen. Hiernaast is de fiets ook een belangrijk vervoermiddel voor lokale en
recreatieve verbindingen. Het netwerk van trage wegen / buurtwegen is in het bijzonder voor
deze laatste type van verplaatsingen van belang.
De stad wenst sterker in te zetten op deze trage wegen. Concreet zal het netwerk worden
geïnventariseerd. Mede op basis hiervan zal een visie worden ontwikkeld waarbij zal worden
aangegeven:
-

welke delen van het netwerk dienen te worden behouden en/of opgewaardeerd;

-

welke wegen kunnen worden afgeschaft;

-

welke maatregelen nodig zijn om ze meer kenbaar te maken;

-

et cetera.

In het actieplan is, onder werkdomein B1, voorzien dat het trage wegenplan wordt uitgewerkt
op korte termijn; de uitvoering ervan is voorzien op de middellange en lange termijn.

6.2.2.2.9 Netwerkondersteunende maatregelen
Fietsbewegwijzering
Fietsroutes en trage wegen/buurtwegen staan (quasi) nooit op zichzelf, maar vormen een
onderdeel van een globaal netwerk dat kan worden ingezet voor functionele en/of recreatieve
verplaatsingen. De waarde van een onderdeel van het netwerk kan dan ook niet los worden
gezien van de totaliteit van dat netwerk. Om de waarde van deze totaliteit naar voor te brengen
is een goede bewegwijzering noodzakelijk.
De stad wenst een nieuwe bewegwijzering van de fietsroutes te voorzien. Dit biedt de
opportuniteit om het hierboven voorgestelde fietsroutenetwerk en de visie, die rond het
netwerk van trage wegen gaat worden ontwikkeld, mee te nemen.

In het actieplan is de optimalisatie van de fietsbewegwijzering voorzien op (korte en)
middellange termijn.
Fietsstallingen
Naast het veilig rijden met de fiets, is ook het veilig stallen van de fiets een onderdeel van een
kwalitatief fietsnetwerk. Roeselare gaat, in het kader van het versterken van de modus fiets,
een plan uitwerken om het aantal fietsstallingen (zowel mobiele als permanente) in de stad
systematisch te verhogen.

In het actieplan is dit aspect opgenomen onder de korte en middellange termijn (en langer
indien nodig).
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Deelfietssysteem
De omvang van Roeselare is te klein om een deelfietssysteem te voorzien waarbij de fietsen
aan eender welk fietsdeelstation kunnen worden opgeladen en weer afgezet. Een systeem
waarbij de deelfiets aan hetzelfde punt wordt opgehaald en weer wordt afgezet heeft
daarentegen wel potentieel. Hierbij is van belang dat de deelfietsstations op strategische
locaties worden gezet, het betreft onder meer:
-

Het station

-

Het centrum

-

Randparkings

Het deelfietssysteem is in de actietabel, onder werkdomein B2, opgenomen op middellange
termijn.
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6.2.2.3 B.3. Openbaarvervoernetwerk
Het openbaar vervoer betrof geen thema uit de uitwerkingsnota. Er zijn echter beperkte
wijzigingen/toevoegingen t.o.v. het mobiliteitsplan van de eerste generatie, de visie t.o.v. het
stadsnet en de doorstroming op enkele specifieke assen.
6.2.2.3.1 Aanbod
Het openbaar vervoersnetwerk (OV-netwerk) in Roeselare bestaat uit:
i)

de spoorlijn Brugge-Kortrijk

ii)

een streeknet (bussen)

iii)

een stadsnet (bussen)

iv)

Vraagafhankelijk vervoer (belbus Ardooie, Ledegem en Hooglede-Staden)

Spoorlijn Brugge – Kortrijk
Onderstaande tabel geeft de rechtstreekse lijnen in het station van Roeselare weer.
Lijn
Roeselare – Brugge - Oostende

Roeselare – Brugge

Roeselare – Kortrijk

Roeselare – Kortrijk - Brussels Airport

Tussenliggende stations
-

Lichtervelde

-

Torhout

-

Zedelgem

-

Brugge

-

Lichtervelde

-

Torhout

-

Zedelgem

-

Izegem

-

Ingelmunster

-

Izegem

-

Ingelmunster

-

Kortrijk

-

Oudenaarde

-

Zottegem

-

Denderleeuw

-

Brussel-Zuid, -Centraal en -Noord

Aantal doorkomsten per
uur (weekdag)

1 / uur

1 / uur

1 / uur

1 / uur

Tabel 6-6. Station Roeselare: rechtstreekse spoorverbindingen

Het station van Roeselare is gelegen op de spoorlijn Brugge – Kortrijk. Op deze as zijn er twee
doorkomsten per uur per richting waarbij aan al de tussenliggende stations wordt gehalteerd.
In noordwestelijke richting rijdt één van beide treinen door tot in Oostende; in (zuid)oostelijke
richting rijdt één van beide treinen door tot aan Brussels Airport.
Naar de andere stedelijke gebieden in de ruime regio (Veurne, Diksmuide, Ieper, Tielt, Deinze,
Gent en Rijsel) zijn er geen rechtstreekse verbindingen. Deze steden kunnen enkel worden
bereikt via een overstap in Lichtervelde, Kortrijk of Brugge.
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De aanleg van de bocht van Gits zou de verbinding met Gent (en met Brussel) kunnen
verbeteren. Vanuit het mobiliteitsplan wordt dan ook gepleit voor een spoedige aanleg van deze
verbinding.
Streeknet (bussen)
Al de streeklijnen van/naar Roeselare vertrekken/eindigen aan het station. Onderstaande tabel
geeft de frequentie van de streeklijnen op een weekdag weer tijdens de daluren. Een
belangrijke nuance hierbij is dat tijdens de spitsuren vaak een hogere frequentie geldt.
Lijnnr.

Verbinding

Aantal doorkomsten per uur (daluren
op een weekdag)

22

Roeselare – Ardooie – Zwevezele

<1

30

Roeselare – Houthulst – Diksmuide

1

31

Roeselare – Hooglede – Diksmuide

<1

54

Roeselare – Beitem – Menen

1

55

Roeselare – Moorslede – Menen

1

60

Roeselare – Lendelede – Kortrijk

1

62

Roeselare – St.-Eloois-Winkel – Kortrijk

<1

74

Roeselare- Lichtervelde – Torhout -Brugge

<1

80

Roeselare – Tielt

1

80s

Roeselare – Tielt (sneldienst)

0

81

Roeselare – Izegem – Ingelmunster – Anzegem

0

94

Roeselare – Passendale – Ieper

1

95

Roeselare – Langemark - Ieper

1

Tabel 6-7. Streeklijnen Roeselare
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Stadsnet (bussen)
Het stadsnet werd gecreëerd naar aanleiding van het mobiliteitsplan van de eerste generatie.
Initieel waren er 7 stadslijnen; in 2012 werd het stadsnet gewijzigd waarbij de 7 lijnen werden
omgevormd tot 5 lijnen. Net als het streeknet hebben de stadslijnen het station als begin/eindhalte. Onderstaande tabel geeft de lijnen weer.
Lijnnr.

Verbinding

Aantal doorkomsten per uur
(weekdag)

1

Station – Leeuwerikstraat – Hallen – Station

2

2

Station – Wijnendale – Beveren - Kapelhoek

2

4

Station - Batavia

1

5

Station - Nieuw Kerkhof

2

6

Station – Rumbeke - Oekene

2

Tabel 6-8. Stadsnet Roeselare

Met uitzondering van lijn 4 hebben al de stadslijnen een halfuurfrequentie.
Onderstaande figuren geven de routering van de streek- en stadslijnen weer binnen de grote
ring en binnen de kleine ring. Merk hierbij op dat de aangepaste routes omwille van werken aan
de oostzijde van het centrum tevens zijn aangegeven.
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Figuur 6-17. Roeselare binnen de grote ring: routering buslijnen (bron: www.delijn.be)
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Figuur 6-18. Roeselare binnen de kleine ring: routering buslijnen (bron: www.delijn.be)
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6.2.2.3.2 Evaluatie OV-netwerk
Algemeen
Uit de bespreking van het aanbod blijkt dat noch de trein- noch de busverbindingen een hoge
frequentie hebben. De stad schaart zich achter het Neptunusplan van De Lijn waarbij via een
performant en frequent aanbod een attractief openbaar vervoer wordt gecreëerd.
Optimalisatie stadsnet
Het relatief beperkt aantal reizigers en de daling van het aantal reizigers op de stadslijnen
betekent echter niet dat een stadsnet in Roeselare geen meerwaarde biedt. Vanuit het succes
van bepaalde haltes en vanuit de analyse dat bepaalde wijken moeilijk zijn ontsloten via het
openbaar vervoer is echter wel een grondige optimalisatie van het openbaar vervoer wenselijk.
Om een optimaal stadsnet te kunnen uitbouwen hebben De Lijn en de stad Roeselare een
regionaalstedelijk multimodaal verkeersmodel opgebouwd. Met behulp van dit model kunnen
verschillende scenario’s m.b.t. een toekomstig stadsnet (en optimalisaties aan het streeknet)
worden doorgerekend en geëvalueerd. Bovendien zal dit model ook kunnen worden gebruikt
om scenario’s m.b.t. de verkeerscirculatie door te rekenen.

In de actietabel is de optimalisatie van het stadsnet voorzien op de middellange termijn.

6.2.2.3.3 Doorstromingsmaatregelen
Een vlotte doorstroming is één van de kritische succesfactoren om het openbaar vervoer
attractief te maken. Hierbij zijn er drie zones/assen specifiek van belang.
Centrumzone
Al de bussen hebben het station als hun begin- / eindpunt. Dit maakt dat al de bussen in
mindere dan wel meerdere mate doorheen het centrum rijden. Dit centrum wordt echter ook
door het overige gemotoriseerde verkeer en fietsers intensief gebruikt.
De stad wenst het doorgaande verkeer uit het centrum te weren door de verkeerscirculatie aan
te passen. Deze reorganisatie biedt de mogelijkheid om de doorstroming van het openbaar
vervoer te verbeteren door het implementeren van een aantal maatregelen zoals:
-

Vrije busbanen

-

Bussen in tegenrichting laten rijden

-

…

Voor de aanpassingen aan de verkeerscirculatie zal het hierboven besproken verkeersmodel
worden ingezet. De inzet van dit model geeft de mogelijkheid om ook de impact van
doorstromingsmaatregelen na te gaan.

In de actietabel is, onder werkdomein B4, een optimalisatie van de verkeerscirculatie voorzien
op de middellange termijn; op korte termijn zullen, waar mogelijk, reeds beperkte optimalisaties
worden doorgevoerd.
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Brugsesteenweg
De Brugsesteenweg, gelegen aan de noordzijde van de stad, is één van de vier geselecteerde
(hoofd)invalswegen. Daarnaast is er langsheen deze as een belangrijk handelslint gelegen. Dit
zorgt voor een eerder stroeve doorstroming op piekmomenten die tevens een negatieve impact
heeft op de reistijd en de betrouwbaarheid van het openbaar vervoer.
Als antwoord op deze problematiek is een studie lopende waarin wordt nagegaan hoe de
doorstroming van het openbaar vervoer op de Brugsesteenweg kan worden verbeterd.

De studie is nog in uitvoering; de implementatie van de nodige maatregelen is voorzien op de
middellange termijn.

Meensesteenweg - Koning Albert I-laan
•

Huidige situatie

De Meensesteenweg, gelegen aan de zuidzijde van de stad, is één van de vier geselecteerde
hoofdinvalswegen. Om de doorstroming voor het openbaar vervoer te garanderen, is
stadinwaarts een vrije busbaan voorzien. Net voor de rotonde van de Meensesteenweg met de
Koning Albert I-laan worden het gemotoriseerde verkeer en het busverkeer samengebracht op
dezelfde rijstrook. Hierbij heeft de bus voorrang op het gemotoriseerde verkeer.
De as Hippoliet Spilleboutdreef - Koning Albert I-laan zorgt voor de verbinding tussen de
zuidzijde van Roeselare en het station. Op deze as komen verschillende buslijnen (54, 55, 60
62, 74 en 94) samen; ze is dan ook geselecteerd als OV-corridor.
De Koning Albert I-laan, die van aan de Meensesteenweg tot aan de dubbelrotonde +/- 1,3 km
lang is, wordt gekenmerkt door een vrij snelle opeenvolging van kruispunten waaronder vier
volwaardige kruispunten die met verkeerslichten zijn beveiligd. Om de doorstroming van het
openbaar vervoer te garanderen zijn verschillende relatief korte busbanen (in beide
rijrichtingen) aangelegd waarbij het busverkeer en het gemotoriseerde verkeer net voor het
kruispunt weer worden samengebracht.
De snelle opeenvolging van kruispunten én de onderbrekingen tussen de verschillende
busbanen zorgen ervoor dat een echt optimale doorstroming in de richting van het OVknooppunt station niet kan worden gegarandeerd.
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Figuur 6-19. Meensesteenweg – KoningAlbert I-laan: doorstromingsproblematiek openbaar vervoer

•

Visie mobiliteitsplan

Om de doorstroming te verbeteren dient in de eerste plaats het aantal kruispunten (sterk) te
worden verminderd. In navolging van de uitwerking van de West- en Noordlaan, die beide
dezelfde categorisering hebben als de as Hippoliet Spilleboutdreef - Koning Albert I-laan, dient
voor het gemotoriseerd verkeer het aantal volwaardige kruispunten (sterk) te worden
gereduceerd. Voor fietsers dient het aantal verbindingen maximaal te worden gevrijwaard.
Tevens wordt gekozen voor één vrije busbaan, die begint op de Meensesteenweg (t.h.v. de
Bornstraat) en doorloopt tot aan de Gasstraat, in plaats van verschillende korte busbanen. Deze
vrije busbaan loopt over de verschillende kruispunten door; enkel verkeer dat een straat wenst
in te rijden kan hiervoor gebruik maken van de busbaan.
Een specifiek aandachtspunt betreft het kruispunt van de Meensesteenweg met de Hippoliet
Spilleboutdreef. De herinrichting van dit kruispunt (zie supra) dient zodanig te zijn dat niet
enkel de veiligheid wordt verbeterd maar dat tevens de doorstroming van het openbaar vervoer
wordt gegarandeerd.
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Figuur 6-20. Meensesteenweg – Koning Albert I-laan: optimalisatie doorstroming openbaar vervoer

In de actietabel is de herinrichting van de resterende segmenten van de kleine ring, met
implementatie van doorstromingsmaatregelen voor het OV, voorzien op de middellange termijn.
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6.2.2.3.4 Multimodaliteit en overstapvoorzieningen
Het potentieel van openbaar vervoer wordt versterkt wanneer er afstemming is met de andere
vormen van openbaar vervoer en met de andere modi.
Verknoping in het centrum
In het station van Roeselare verknopen zowel het treinverkeer, het streekbussennet en het
stadsnet. Dit is een sterkte die dient te worden behouden, ook na de aanpassing van het
stadsnet.
Bijkomend verknopen ook twee van de drie hoofdfietsroutes (de noordelijke langs de spoorweg
en de zuidoostelijke langsheen het kanaal) aan het station.
Voor het station en zijn omgeving is een masterplan uitgetekend. Als onderdeel van dit plan is
de verkeerscirculatie aangepast waarbij onder andere het oostelijke deel van de kleine ring
oostwaarts werd verschoven richting Mandellaan. De overige onderdelen van het masterplan
zijn (quasi) afgewerkt (nieuw busstation, nieuwe fietsenstalling, …) of in uitvoering
(herinrichting station).
De tweede hoofdhalte, naast die aan het station, in Roeselare betreft die aan de SintMichielskerk. Bij de optimalisatie van het (bovenlokale) fietsroutenetwerk werd een verknoping
met deze halte mee opgenomen.
Verknopen buiten het centrum
In het beleidsscenario wordt gekozen om mensen te stimuleren om buiten het centrum te
parkeren. Hierbij is van belang dat ze op een vlotte en comfortabele wijze naar het centrum
geraken. Hiervoor zijn er verschillende mogelijkheden: reguliere buslijnen, deelfietsen,
shuttlesystemen, et cetera. Onder de uitwerking van het thema parkeren (6.2.2.5) wordt hier
dieper op ingegaan.

In het actieprogramma is, onder werkdomein B5, opgenomen dat op middellange termijn een
shuttlesysteem wordt voorzien tussen een/de randparking(s) en het centrum bij evenementen
en op marktdagen. Op lange termijn krijgt dit shuttlesysteem een meer permanent karakter.

6.2.2.3.5 Toegankelijkheid en informatieverstrekking aan haltes en voertuigen
Het potentieel van het openbaar vervoer wordt maximaal gevaloriseerd indien de
toegankelijkheid voor iedereen is gegarandeerd en indien de informatieverstrekking zowel aan
haltes als in de voertuigen optimaal is.
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6.2.2.4 B.4. (Her)inrichting van wegen
Domein B.4, ‘(Her)inrichting van wegen’, bouwt voort op het mobiliteitsplan van de eerste
generatie. De belangrijkste wijzigingen/toevoegingen betreffen de sterkere focus op het weren
van sluipverkeer en de inrichtingsprincipes.
6.2.2.4.1 Hoofdstructuur: knelpunten en optimalisaties
Volgend op de wegencategorisering zou de grote ring de bovenlokale/regionale
verkeersstromen in de stadsregio Roeselare moeten opvangen en voor de verdeling dienen te
zorgen van het hogere wegennet naar de verschillende wijken. Onder andere gezien het
snelheidsregime (90 km/u (en 120 km/u op de A17)) is de grote ring ook effectief een
volwaardig alternatief voor het onderliggende wegennet.
Tijdens de vernieuwing van het mobiliteitsplan werd onder andere door de klankbordgroep
aangehaald dat de grote ring momenteel als een omweg wordt aangevoeld. In het bijzonder de
opeenvolging van kruispunten lijkt het gevoel te geven dat men (significant) langer onderweg is
via de grote ring ten overstaan van het onderliggende wegennet.
In 2005 werd een streefbeeld opgemaakt voor de grote ring. In dit streefbeeld is voorzien dat
een aantal kruispunten verdwijnen. Onderstaande figuur geeft de finaliteit van het streefbeeld
weer.

Figuur 6-21. Streefbeeld R32-N36 (grote ring): weerhouden kruispunten
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Zoals uit bovenstaande figuur kan worden afgeleid zorgt het streefbeeld voor een reductie van
het aantal gelijkgrondse aansluitingen op de grote ring. Echter, op het zuidwestelijke gedeelte
van de grote ring blijft er, zelfs na realisatie van het streefbeeld, een relatief snelle
opeenvolging van gelijkgrondse kruispunten. Tussen het kruispunt met de Meensesteenweg en
het kruispunt met de Hoogleedsesteenweg (beide kruispunten inclusief) bedraagt de
gemiddelde afstand tussen twee gelijkgrondse kruispunten circa 750 m.
Om het verkeer te stimuleren om de grote ring te gebruiken, dient ook op de zuidwestelijke
zijde van de grote ring het aantal gelijkgrondse kruispunten te worden verminderd. Een
update/herziening van het streefbeeld is dan ook wenselijk. Het stadsregionale verkeersmodel
dat De Lijn en de stad aan het ontwikkelen zijn, biedt de mogelijkheid om het aangepaste
streefbeeld te evalueren en indien nodig bij te sturen.
Met betrekking tot dit streefbeeld zijn twee aandachtspunten van belang:
-

Optimalisatie onderliggend wegennet
Wanneer bepaalde aansluitingen worden gesupprimeerd zal het verkeer andere
routes gebruiken. Dit mag niet leiden tot sluipverkeer in de wijken. Er dient te
worden onderzocht hoe dit wordt ondervangen/tegengegaan en wat de impact is
op de routes van het openbaar vervoer.

-

Fietsvoorzieningen
Langsheen de grote ring, en in het bijzonder aan de zuidwestzijde, is er een
menging van wonen, bedrijvigheid en dienstverlening. Een goede multimodale
ontsluiting van deze zones is van belang. In een geüpdatet streefbeeld dient dan
ook te worden onderzocht hoe de parallelle en dwarsende fietsverbindingen kunnen
worden verbeterd.

De actualisatie van het streefbeeld voor de grote ring is op middellange termijn voorzien; de
uitvoering van het streefbeeld is op lange termijn voorzien.

6.2.2.4.2 Sluipverkeer weren
Centrum
Uit de verkeerstellingen, uitgevoerd in functie van de vernieuwing van het mobiliteitsplan,
kwam naar voor dat de verkeersintensiteiten in het centrum zeer (te) hoog zijn. Niet enkel
wordt op meerdere assen de verzadigingsgraad benaderd/bereikt, tevens zijn de
verkeersintensiteiten op quasi al de belangrijke assen in het centrum hoger dan 200 pae per
uur per richting. Volgens het vademecum ‘voorzieningen binnen de bebouwde kom’ betreft het
de grenswaarde waarbij fietsinfrastructuur dient te worden voorzien. Echter, niet enkel
ontbreekt vaak de nodige ruimte hiervoor; tevens is het te sterk scheiden van
verkeersdeelnemers in centrumzones niet wenselijk.
De verkeersintensiteiten in het centrum dienen dan ook te worden verlaagd. Naast het
vermijden van zoekverkeer en het stimuleren van de andere modi is ook het weren van
doorgaand verkeer doorheen het centrum van belang. Dit laatste kan enkel worden
gerealiseerd door de verkeerscirculatie in het centrum te wijzigen.
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Bij de reorganisatie van het centrum zijn volgende aspecten van belang;
-

Wegencategorisering
De ontsluiting van het centrum dient zich te richten naar de wegencategorisering
waarbij de lokale wegen type 2 (hoofdontsluitingswegen) een sterker dragende rol
hebben in de ontsluiting t.o.v. de lokale wegen 2b (secundaire ontsluitingswegen).

-

Routering openbaar vervoer
Een belangrijk aandeel van de bussen rijdt doorheen het centrum. Bij de uitwerking
van een aangepast circulatieplan voor het centrum dient routering van de bussen te
worden meegenomen.

-

Optimalisatie doorstroming kleine ring
Het weren van doorgaand verkeer uit het centrum gaat een deel van het verkeer
uit het centrum afleiden naar de grote en kleine ring. Een voldoende vlotte
doorstroming op de kleine ring dient te worden gevrijwaard. Een belangrijke sterkte
van de kleine ring is dat de meeste belangrijke kruispunten zijn uitgerust met
verkeerslichten. Dit biedt de mogelijkheid om de verkeersafwikkeling te gaan sturen
en optimaliseren.
De belangrijkste uitzondering hierop betreft de rotonde van de kleine ring met de
Meensesteenweg. Op een rotonde is sturing de facto niet mogelijk. Hierboven werd
reeds aangegeven dat het een belangrijk kruispunt betreft in de verkeersorganisatie
en dient te worden omgevormd.

-

Zorgverstrekkers
Er dient te worden nagegaan welke maatregelen nodig zijn zodat zorgverstrekkers
een optimale dienstverlening kunnen aanbieden.

-

Ontsluiting parkings
De parkings dienen op een heldere en directe wijze te worden ontsloten richting het
hogere wegennet. Hierbij dient een bijzondere aandacht uit te gaan naar het
vermijden van conflicten met fietsers/fietsroutes en op de koppeling met de
wegencategorisering; de lokale wegen type 2 zijn de dragers van de ontsluiting; de
lokale wegen type 2b vervullen een secundaire rol in de ontsluiting (een parking
kan slechts deels via een lokale weg type 2b worden ontsloten).

In de actietabel is voorzien dat op korte termijn beperkte optimalisaties worden doorgevoerd in
het centrum. De meer uitgebreide optimalisaties van de verkeerscirculatie zijn voorzien op de
middellange termijn.
Overige woongebieden
De wegencategorisering is zodanig opgevat dat woonwijken worden gevrijwaard van doorgaand
verkeer. De selectie van een bepaalde as volstaat echter niet om doorgaand verkeer te weren.
Om het doorgaande verkeer te weren zijn fysische ingrepen noodzakelijk. Op bepaalde locaties,
waar de verkeersproblematiek eerder beperkt is, kunnen eerder beperkte maatregelen volstaan;
op andere locaties zal de verkeerscirculatie dienen te worden aangepast.

Het ontmoedigen van sluipverkeer door het voorzien van verkeersremmende en ontradende
maatregelen is in de actietabel voorzien op de korte, de middellange en de lange termijn.
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6.2.2.4.3 Afbakening snelheidsregimes en poorteffecten
Wegen met een verkeersfunctie (uitgezonderd hoofd- en primaire wegen)
De wegen met een zekere verkeersfunctie betreffen de secundaire wegen, de lokale wegen
type 1 en de lokale wegen type 2. Deze wegen hebben in meer dan wel minder mate een
verkeersfunctie, hetgeen naar voor dient te komen in het wegbeeld. Voor deze wegenis gelden
volgende inrichtingsprincipes.
•

•

Snelheidsregime
o

Buiten bebouwde kom: 70 km/u

o

Binnen bebouwde kom: 50 km/u

o

Ter hoogte van schoolomgevingen: 30 km/u

(Minimale) fietsinfrastructuur
o

Vrijliggend: secundaire wegen

o

Vrijliggend of aanliggend verhoogd: lokale wegen type 1 en 2a

o

Fietssuggestiestroken:
§

•

Te vermijden (m.u.v. lokale wegen type 2b (binnen de kleine ring)

Groenstructuur
o

Verkeersfunctie wordt ondersteund door lineaire groenstructuur

Woonstraten / landelijke wegen
De woonstraten en landelijke wegen betreffen de lokale wegen type 3. Het betreft straten waar
de verkeersfunctie beperkt is en de verblijfsfunctie primeert. Voor deze wegen gelden volgende
inrichtingsprincipes:
•

•

•

Snelheidsregime
o

Landelijke wegen: 70 km/u

o

Woonstraten: 30 km/u

o

Bij de overgang van een snelheidsregime met 70 km/u naar een
snelheidsregime met 30 km/u dient een voldoende lange overgangszone te
worden voorzien met een snelheidsregime van 50 km/u (minimaal 200 m).

Fietsinfrastructuur
o

Of fietssuggestiestroken

o

Of fietsstraten (met uitzondering van straten die van belang zijn voor het
openbaar vervoer)

o

Of zuivere menging verkeer

Groenstructuur
In woonstraten wordt het verblijfskarakter van de wijk ondersteund door lineaire
groenstructuren te vermijden; de groenstructuur bestaat bij voorkeur uit geschranste of
solitaire bomen. Op landelijke wegen dient naar de specifieke context te worden
gekeken.
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Figuur 6-22. Langetermijnsvisie snelheidsregimes

Poorteffecten
Overgangen tussen verschillende snelheidsregimes, en in het bijzonder de overgang naar een
zone 30, worden bij voorkeur geaccentueerd met een poorteffect.

Het (her)inrichten van de woonstraten conform de inrichting van een zone 30 is een werk van
lange adem; deze herinrichting is in het actieplan, en dit onder werkdomein B1, dan ook
voorzien op de korte, de middellange en de lange termijn.
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6.2.2.4.4 Routes voor vrachtverkeer
De vrachtroutes worden bepaald op basis van de categorisering. Het vrachtverkeer wordt via de
grote ring verdeeld over de stad. Hierdoor worden de overige wegen minimaal belast. De
kanaalzone wordt volledig bediend via de Graankaai, geselecteerd als secundaire weg type II.

Figuur 6-23. Routes voor vrachtverkeer
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6.2.2.4.5 Gevaarlijke punten
Een algemene daling van de verkeersintensiteiten zal, en dit in het bijzonder in het centrum,
een positief effect hebben op de verkeersveiligheid. Echter los van deze noodzakelijke
algemene daling van de verkeersintensiteiten in het centrum zijn er vier locaties die er, qua
onveiligheid uit springen (enquête scholieren). Op deze locaties is een loutere daling van de
verkeersintensiteiten onvoldoende; ook een infrastructurele aanpassing is nodig. Deze vier
locaties worden achtereenvolgens besproken.
A. Dubbelrotonde t.h.v. de kop van de vaart
De dubbelrotonde t.h.v. de kop van de vaart werd hierboven reeds besproken onder 6.2.2.2.7
(realiseren snelle fietsroutes). Het ongelijkgronds laten dwarsen van fietsers en gemotoriseerd
verkeer zal de veiligheid slechts deels verhogen.
Echter, sowieso zal een deel van de fietsers het kruispunt gelijkgronds gebruiken. Naast een
ongelijkgrondse dwarsing is dan ook een verfijning van de configuratie wenselijk. Hierbij is van
belang dat de huidige sterkte (het verkeersremmend effect van de rotondestructuur) wordt
behouden en de huidige zwakte (de zeer snelle opeenvolging van conflictpunten) wordt
weggewerkt. Een mogelijke configuratie die hiervoor zou kunnen worden ingezet betreft de
kluifrotonde. Om de meest optimale configuratie te vinden is bijkomend onderzoek nodig.
Hierbij is van belang dat ook de Vaartstraat in deze configuratie wordt meegenomen.
B. Rotonde Zuidstraat – Rumbeeksesteenweg
De rotonde van de Zuidstraat met de Rumbeeksesteenweg is gelegen binnen de kleine ring en
dus in de centrumzone. Zowel de Zuidstraat als de Rumbeeksesteenweg zijn straten die relatief
hoge intensiteiten te verwerken krijgen. Dankzij de rotonde ondergaan deze verkeersstromen
een snelheidsremmend effect. Omwille van het beschikbare gabariet betreft het een rotonde
met een relatief kleine binnen- en buitenstraal waardoor het snelheidsremmende effect niet
volledig wordt gevaloriseerd. Door de rotonde te verhogen kan op al de takken een afdoend
snelheidsremmend effect worden gerealiseerd.

C. Kruispunt Patersstraat * Zuidstraat
Op het kruispunt van de Patersstraat met de Zuidstraat zijn niet al de bewegingen toegelaten:
verkeer komende uit de Patersstraat mag de Zuidstraat niet in zuidelijke richting inrijden. Om
dit verbod af te dwingen is een fysische barrière in de grond ingewerkt. Deze barrière, in
combinatie met de hoge verkeersintensiteiten op het kruispunt, hebben er waarschijnlijk toe
geleid dat het kruispunt door de scholieren als onveilig wordt geselecteerd.
De optimalisatie van dit kruispunt kan echter niet los worden gezien van het circulatieplan voor
het centrum (zie 6.2.2.4.2) en dient tijdens de uitwerking van dit plan te worden meegenomen.
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D. Rotonde Meensesteenweg – kleine ring
Het kruispunt van de Meensesteenweg met de kleine ring is een kruispunt dat voor de
verschillende modi van belang is: het is gelegen op de kruising van één van de vier
(hoofd)invalswegen met de kleine ring, er zijn meerdere buslijnen die er gebruik van maken én
al de takken zijn opgenomen in het BFF. De belangrijkste knelpunten betreffen:
-

Snelle opeenvolging van conflictpunten

-

Tangentiële aansluitingen

-

Hoge verkeersintensiteiten

-

Hoog ruimtegebruik

Gezien de hoge verkeersintensiteiten en het belang van het kruispunt voor de verschillende
modi zijn bij de herinrichting van het kruispunt twee aspecten cruciaal:
-

Vereenvoudigen kruispunt

-

Sturen verkeersstromen

Om de concrete configuratie te bepalen is verder onderzoek wenselijk. Op basis van
voorgaande en op basis van de verkeersintensiteiten (geteld i.f.v. de vernieuwing van het
mobiliteitsplan) lijkt een verkeerslichtengeregeld kruispunt een configuratie met een hoog
potentieel. Indien voor deze configuratie zou worden gekozen dient rekening te worden
gehouden met volgende vereisten:
-

Aansturing van de verkeerslichten door het openbaar vervoer

-

Verkeersveiligheid fietsers: voorzien voorstart

Ter illustratie is op onderstaande figuur een eerste conceptschets uitgewerkt van de ruimtelijke
impact van een rotonde t.o.v. een met verkeerslichten beveiligd kruispunt.

Figuur 6-24. Meensesteenweg * kleine ring: mogelijke omvorming van de bestaande rotonde tot een
verkeerslichten geregeld kruispunt

Het wegwerken van de gevaarlijke punten is in de actietabel opgenomen onder de korte, de
middellange en de lange termijn. Doordat de huidige configuratie van het kruispunt
Meensesteenweg * kleine ring een belangrijk knelpunt betreft qua verkeersveiligheid is dit
kruispunt apart opgenomen in de actietabel. Op korte termijn is een voorlopige herinrichting
van het kruispunt voorzien; de definitieve herinrichting is voorzien op de middellange termijn.
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6.2.2.5 B.5. Parkeerbeleid
De voorstellen uit het mobiliteitsplan van de eerste generatie m.b.t. het aspect parkeren zijn in
belangrijke mate gerealiseerd. Allereerst wordt dan ook het huidige parkeerbeleid besproken;
vervolgens wordt een doorkijk gegeven naar een verdere verduurzaming van dit beleid.

6.2.2.5.1 Huidig parkeerbeleid
Het bestaande parkeerareaal dient zo efficiënt mogelijk te worden ingezet om de ruimtelijke
impact van het parkeren te beperken. Aangezien de ruimtelijke impact van parkeren in eerste
instantie geldt voor de bovengrondse parkeerplaatsen, wordt ingezet op het gebruik van de
ondergrondse parkeerplaatsen. Het gebruik van de bovengrondse parkeerplaatsen wordt
gevrijwaard voor bewoners en kortparkeerders.
Sinds 1 september 2014 is in Roeselare een parkeerbeleid van kracht dat deze visie vertaalt
naar parkeerregimes.

Langparkeren bovengronds ontmoedigen
Binnen de kleine ring, met uitzondering van een deel van de wijk Krottegem aan de oostzijde
van het station, geldt van maandag t.e.m. zaterdag een parkeerduurbeperking van 2 uur. Enkel
voor het hart van het winkelgebied (in het rood aangeduid op de kaart hieronder) geldt een
parkeerduurbeperking van 1 uur. In deze laatste zone dient 1,3 € te worden betaald voor dit
geparkeerde uur waarbij er tussen 12u30 en 13u30 gratis kan worden geparkeerd.
De parkeerduurbeperking van 2 uur is deels vertaald als een blauwe zone (aangeduid in het
donkerblauw) en deels vertaald als een zone met betalend parkeren (aangeduid in het geel). In
deze laatste zone dient 1,3 € te worden betaald voor het eerste uur en 1,7 € voor het tweede
uur. Tussen 12u30 en 13u30 kan gratis worden geparkeerd.
In een aantal straten rond de Lindenstraat, gelegen aan de zuidwestzijde van de kleine ring,
geldt eveneens een parkeerduurbeperking van 2 uur; deze geldt enkel van maandag t.e.m.
vrijdag (zone aangeduid in het lichtblauw).
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Figuur 6-25. Roeselare: parkeerregimes bovengronds parkeren
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Ondergronds parkeren stimuleren
In de ondergrondse parkings geldt geen parkeerduurbeperking. Aangezien het doel is om ook
de kortparkeerders naar de ondergrondse parkings te stimuleren, is het uurtarief in de
ondergrondse parkings lager ten overstaan van het uurtarief in de betalende parkeerzones
bovengronds (1,25 € / u ondergronds versus 1,3 € / u bovengronds). Bovendien is het eerste
uur in de ondergrondse parkings gratis.
Naast bovenstaande tarieven zijn er specifieke formules voor personen met een
parkeerabonnement, voor treinreizigers die in de stationsparking parkeren, et cetera. De
tarieven en formules zijn raadpleegbaar op www.parkeren.be (parking De Munt en
Wallenparking) en www.b-parking.be (stationsparking).

6.2.2.5.2 Toekomstvisie
Een verdere optimalisatie van het parkeren werkt ondersteunend bij de optimalisatie van de
verkeersstructuur en ondersteunend voor het gebruik van het openbaar vervoer. De
optimalisatie bestaat uit drie deelaspecten die onderling samenhangen:
Kwalitatief parkeren buiten het centrum
Door een deel van de werknemers / bezoekers / … buiten het centrum te laten parkeren
kunnen de parkeerdruk en de verkeersintensiteiten in het centrum worden verlaagd. Dit
parkeren buiten het centrum dient heel ruim te worden aanzien; het betreft evengoed het
systeem waarbij ouders hun leerlingen afzetten aan een randparking (bv. parking De Spil) en
waarbij een shuttledienst voor het vervoer zorgt tussen de parking en de scholen.
A. Ligging randparkings
Voor een optimale ligging van een randparking kunnen de volgende criteria worden
gehanteerd:
-

Buiten de kleine ring (en binnen de grote ring)

-

Langsheen één van de vier hoofdinvalswegen of langsheen de kleine ring

-

Goed ontsloten door een buslijn

B. Link met het centrum
De verbinding tussen de randparking en het centrum vormt een cruciaal onderdeel van het
parkeren buiten het centrum. De gebruikers van deze randparking(s) moeten op een
kwalitatieve manier naar het centrum kunnen gaan, bij voorkeur via verschillende modi. De
relevante modi betreffen:
-

Te voet

-

Met de fiets

-

Met het openbaar vervoer

C. Uitwerking
Naast een goede ontsluiting is ook een goede uitwerking van de parking van belang; hierbij
dient te worden gedacht aan een kwalitatieve ruimtelijke inrichting, de eventuele combinatie
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met andere functies (bv. een ophaalpunt), gratis parkeren op de randparking, eventueel gratis
openbaar vervoer, et cetera.
D. Evaluatie mogelijke locaties
Drie mogelijke locaties worden geëvalueerd op basis van hun ontsluiting: Schiervelde, De Spil
en het op- en afrittencomplex Rumbeke.
Schiervelde

De Spil

Op- en afrittencomplex

Ontsluiting naar het hogere wegennet

+

+

+

OV-verbinding met het centrum

0

+

-

Te voet naar het centrum

-

+

-

Met de fiets naar het centrum

0

+

-

Mogelijke koppeling met carpoolparking

+

-

+

Voldoende ver van het centrum om
effectief als randparking te kunnen
worden beschouwd

+

0

+

Tabel 6-9. Potentiële randparkings: evaluatie

De verschillende parkings hebben elk hun eigen voor- en nadelen. Globaal scoort De Spil het
hoogst. Wel is de parking relatief dicht bij het centrum gelegen om nog echt als randparking te
kunnen worden beschouwd. Door deze ligging is de koppeling met een carpoolparking niet
mogelijk. Ook de toekomstige ontwikkeling van de site betreft een aandachtspunt.
De Spil kan met andere woorden op korte termijn voor een verlichting van de
verkeersintensiteiten in het centrum zorgen, terwijl de ontsluiting van de verder afgelegen
parkings wordt geoptimaliseerd.

In het actieprogramma is opgenomen dat op middellange termijn een randparking met
shuttlesysteem wordt uitgebouwd bij evenementen en op marktdagen. Op lange termijn krijgt
dit shuttlesysteem een meer permanent karakter.

Parkeren in het centrum optimaliseren
A. Gebruik ondergrondse parkings stimuleren
Een parking heeft gemiddeld een invloedssfeer van +/- 500 m. Om de invloedssfeer maximaal
te laten renderen, dient de parkeerorganisatie hierop te worden afgestemd. Naast een optimaal
bereikbare parking, ook voor mindervaliden, betekent dit voor de zone in een straal van 500 m
rond de parking:
-

Geen gratis parkeerplaatsen

-

(Deel) parkeerplaatsen vrijwaren voor bewoners

De ondergrondse parkings zijn echter niet enkel bruikbaar voor bezoekers maar ook voor
bewoners. Daar waar de parkings overdag voornamelijk door bezoekers/werknemers worden
gebruikt, kunnen ze ’s nachts in belangrijke mate door bewoners uit de buurt worden gebruikt.
Dit zorgt ervoor dat de ondergrondse parkings maximaal worden benut én dat de bovengrondse
parkeervraag van bewoners daalt.
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B. Parkeervraag egaal verspreiden over de verschillende ondergrondse parkings
De verschillende ondergrondse parkings hebben in de huidige situatie een sterk verschillende
bezettingsgraad. Het stimuleren van de ondergrondse parkings dient zodanig te zijn dat er een
meer egale spreiding komt over de verschillende parkings. Dit betekent concreet:
-

Verschil in prijszetting

-

Omvorming van het bestaande parkeerverwijssysteem naar een dynamisch
verkeersgeleidingssysteem

-

Zeer lang parkeren (m.u.v. ’s nachts) in druk bezette parkings ontmoedigen

C. Ultrakortparkeren nabij handelsconcentraties
Het optimaliseren van het parkeren heeft niet enkel betrekking op de ondergrondse parkings
maar ook op de bovengrondse parkeerplaatsen. Zo zorgt het voorzien van
ultrakortparkeerplaatsen (max. 15 à 30 minuten parkeren) ervoor dat met een beperkt aantal
parkeerplaatsen voldoende parkeeraanbod wordt gecreëerd om gekochte goederen op te halen.
Ook het voorzien van een detectiesysteem op parkeerplaatsen voor (ultra)kortparkeren zorgt er
voor dat parkeerplaatsen in winkelgebieden een maximale efficiëntie in gebruik hebben.

De optimalisatie van het parkeerregime is voorzien op de middellange (en lange termijn). Het
specifieke aspect van het afdwingen van het ultrakortparkeren is voorzien op de korte en
middellange termijn.
Parkeerplaatsen op een intelligente wijze van functie wijzigen
Wanneer werknemers en bezoekers worden gestimuleerd om buiten het centrum te parkeren,
daalt de parkeervraag in het centrum. Door bijkomend ook de efficiëntie van de bestaande
parkeervoorzieningen te maximaliseren wordt de parkeerdruk in het centrum bijkomend
verlaagd.
Het verlagen van de parkeerdruk zorgt er voor dat parkeerplaatsen voor een andere functie
kunnen worden ingezet. Het betreft onder meer het verhogen van de verkeersveiligheid door
het voorzien van fietsinfrastructuur, het voorzien van fietsstallingen, het voorzien van
kwaliteitsvolle openbare ruimte op strategische locaties, het voorzien van een groenstructuur,
het voorzien van vrije busbanen et cetera.
Het parkeeraanbod in Roeselare is ruim waardoor parkeerplaatsen die verdwijnen niet voor
significante parkeerproblemen gaan leiden en compensatieregelingen bijgevolg niet nodig zijn.
Bovendien krijgt de functiewijziging hierdoor een sturend karakter in het mobiliteitsbeleid.
Wanneer parkeerplaatsen van functie wijzigen, dient wel rekening te worden gehouden met de
specifieke problematiek van parkeerplaatsen voor mindervaliden.

De aanpassingen i.f.v. ruimtelijke ontwikkelingen zijn voorzien op de korte, de middellange en
de lange termijn.
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6.2.2.6 B.6. (Goederen)Vervoer over water
Dankzij het kanaal naar de Leie is Roeselare ontsloten via het water. Om de multimodale
ontsluiting van de secundaire sector te verzekeren, richt de zone langs het kanaal zich op
watergebonden bedrijvigheid.
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6.2.3

Werkdomein C – Ondersteunende maatregelen

6.2.3.1 C.1. Vervoersmanagement met bedrijven, diensten, scholen, evenementen et cetera
Algemeen
Een sturend mobiliteitsbeleid heeft tot doel de diverse actoren binnen economische,
maatschappelijke, onderwijs- en recreatieve functies te responsabiliseren en hen actief te
betrekken bij het promoten van vervoersalternatieven. Door middel van een gericht
vervoersmanagement bij de bedrijven en scholen gevestigd in de gemeente wordt het sturende
mobiliteitsbeleid aldus ondersteund.
Dit vervoersmanagement dient zowel het ondersteunen van de alternatieven te zijn als het
voeren van een gericht parkeerbeleid dat zich richt naar de visie van het gemeentelijke
parkeerbeleid en waarbij de parkeervraag niet wordt afgewenteld op het openbaar domein. Dit
laatste aspect betreft onder meer het voorzien van eigen faciliteiten voor vrachtverkeer.
Bedrijfsvervoerplannen
Sensibilisering van de bedrijven dient gericht te zijn op:
•

Een mobiliteitsgericht locatiebeleid voor nieuwe vestigingen. Het gebruik van MOBER's
is een belangrijk instrument;

•

Het kanaliseren van zwaar verkeer (kortste en minst hinderlijke route naar het
hoofdwegennet);

•

Stimuleren van alternatieve verplaatsingswijzen voor personeel en bezoekers (openbaar
vervoer, fiets).

Voor zover mogelijk wordt een globale aanpak gestimuleerd, waarbij verschillende acties deel
uitmaken van een samenhangend bedrijfsvervoerplan, liefst in samenwerking tussen
verschillende bedrijven per zone. Indien dit niet direct lukt, kan gestart worden met een beperkt
aantal concrete en haalbare initiatieven die leiden tot zichtbare resultaten op korte termijn.

De opmaak van bedrijfsvervoerplannen is zowel op de korte, de middellange als de lange
termijn van belang.
Schoolvervoerplannen
Doel van de schoolvervoerplannen is het aandeel duurzame verplaatsingen te laten toenemen
en zo de verkeersveiligheid in de schoolomgeving te vergroten. In samenwerking met de
scholen wordt eerst de vervoerswijze van de leerlingen in kaart gebracht. Daarop volgt een
vragenronde om de probleempunten in de schoolomgeving en op de routes er naartoe vast te
stellen. Op basis van die probleempunten wordt een actieplan uitgewerkt met zowel
sensibilisatie, campagnes als eventuele infrastructurele maatregelen. Er volgt uiteraard een
evaluatie om de invloed van deze maatregelen vast te kunnen stellen.

De opmaak van een actieplan mobiliteit schoolomgevingen is opgenomen op de korte termijn;
de uitvoering is voorzien op de middellange termijn (zie hiervoor ook werkdomein B.1).
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Autodelen
Autodelen heeft volgende voordelen:
-

Personen/gezinnen die slechts sporadisch een wagen gebruiken hoeven geen
wagen aan te schaffen.
De parkeervraag daalt.
Personen/gezinnen voor wie het financieel een opgave is om een wagen aan te
schaffen, kunnen hierdoor ook van een wagen gebruik maken.

Gezien deze voordelen wenst Roeselare het systeem van autodelen te ondersteunen. Als
onderdeel hiervan wenst ze haar autovloot in het weekend beschikbaar te stellen voor
geïnteresseerden en parkeerplaatsen te voorzien voor deelwagens.

Het ondersteunen van autodelen is in de actietabel, en dit onder werkdomein C1, opgenomen
op korte, middellange en lange termijn, net als het voorzien van parkeerplaatsen voor
deelwagens (werkdomein B5).
Stedelijke distributie
In het centrum van Roeselare zijn een groot aantal handelszaken gelegen die dienen te worden
bevoorraad. Klassiek zorgt iedere handelszaak voor zijn eigen bevoorrading waardoor een zeker
aantal vracht- en bestelwagens nodig is om iedere winkel te kunnen bedienen.
Voor dit klassieke systeem bestaan er echter alternatieven waarbij de impact op het centrum
wordt geminderd. Sommige van deze systemen worden sterk door de overheid ondersteund
terwijl andere voornamelijk (of uitsluitend) vanuit de privésector worden gestuurd en
gefinancierd.
Het basisidee van deze verschillende systemen is dat de goederen niet direct tot bij de
individuele winkel worden gebracht, maar worden ‘verzameld’ in één of meerdere
distributiecentra die net buiten het centrum of net buiten de stad zijn gelegen. Vanuit deze
distributiecentra worden de goederen vervolgens met een beperkt aantal voertuigen naar de
verschillende winkels gebracht. Om de impact nog verder te beperken, kan worden gekozen om
hiervoor milieuvriendelijke voertuigen te gebruiken.
Een ander systeem om de impact van de leveringen te beperken betreft het voorzien van
venstertijden. Hierbij worden leveringen enkel toegelaten binnen bepaalde tijdsblokken. Deze
tijdsblokken worden zodanig gekozen dat de impact het laagst is. Dit systeem van venstertijden
kan het systeem met een distributiecentrum voorafgaan of complementair er aan worden
opgezet.

Het uitwerken en opzetten van een systeem van stedelijke distributie is in de actietabel
opgenomen op de korte en middellange termijn.

6.2.3.2 C.2. Tarifering
De tarifering dient onderdeel te zijn van een sturend mobiliteitsbeleid; hiervoor wordt verwezen
naar het parkeerbeleid onder 6.2.2.5. Hiernaast kan het een stimulans zijn voor een beter
gebruik van het openbaar vervoer, zoals gratis P&R, gratis rit met het openbaar vervoer et
cetera.
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6.2.3.3 C.3. Algemene sensibilisering, marketing, informatie en promotie naar doelgroepen
Campagnes en sensibiliseren
Bij het opstarten van een sensibiliseringscampagne moet rekening worden gehouden met
volgende uitgangspunten:
•

Sensibilisering is een langdurig proces dat slechts op langere termijn vruchten afwerpt.
Het uiteindelijk doel van de sensibiliseringscampagne is immers een
gedragsverandering teweeg te brengen.

•

Eenmalige initiatieven hebben dan ook doorgaans weinig effect. De kans op succes
vergroot wanneer de campagne is ingebed in een mix van andere beleidsinitiatieven.

•

Bij een sensibiliseringscampagne moet een plan op langere termijn uitgewerkt worden
waarbij rekening wordt gehouden met timing en financiële middelen. Een goed
uitgewerkte en doorgevoerde sensibiliseringscampagne kost geld: ontwikkeling,
coördinatie, multimedia, ...

•

De boodschap die wordt overgedragen, moet duidelijk en consequent zijn en de
ontvanger moet werkelijk wijzigingen kunnen vaststellen in het beleid en in de feitelijke
situatie. Zo niet zal de ontvanger van de boodschap deze als ongeloofwaardig ervaren
en zijn gedrag niet aanpassen.

Sensibilisering bevolking
Bij sensibilisering is het vooral van groot belang dat dezelfde, coherente boodschap
systematisch bij de verschillende projecten en communicatiemomenten wordt herhaald.
Campagnes gericht naar doelgroepen, locaties of evenementen kunnen hier versterkend op
inspelen.
Via regelmatige deelname aan acties en kleinschalige sensibiliseringscampagnes ondersteunt de
gemeente deze communicatie. Bij sensibilisering en communicatie wordt maximaal gemikt op
participatie van doelgroepen (bv. scholen, senioren, …).
Campagnes ter bevordering van alternatieve modi
Het is van belang de bevolking blijvend te stimuleren om ook alternatieve modi te gebruiken
voor woon-school, woon-werk en woon-winkelverplaatsingen. In het bijzonder de fiets zou het
vervoermiddel dienen te zijn voor verplaatsingen in het centrum. Er dienen specifieke
campagnes te zijn op maat van de doelgroep (bewoners, handelaar, …).
Deze campagnes worden best regelmatig vernieuwd. Zo blijft de attractiviteit hoog en treedt er
geen gewenning op. Er kunnen ook specifieke acties georganiseerd worden, gekoppeld aan
belangrijke veranderingen op het terrein, zoals gratis openbaar vervoer vanaf de randparkings.
Communicatie over het mobiliteitsplan
Teneinde het maatschappelijk draagvlak te vergroten voor het door de gemeente gevoerde
mobiliteitsbeleid en de acties die binnen dit beleid kaderen, is het voeren van een degelijke
communicatie naar het publiek onontbeerlijk.
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Algemene informatie in verband met het mobiliteitsplan en de beleidskeuzen die de gemeente
hierin maakt, moet doorgespeeld worden naar de bevolking, handelaars, scholen en
bedrijfsleiding. Dit kan gebeuren via het gemeentelijke infoblad, website of de opmaak van een
aparte folder.
Na de goedkeuring van het mobiliteitsplan zal de gemeente haar inwoners inlichten over de
belangrijkste conclusies en maatregelen die in het mobiliteitsplan vermeld worden. De
belangrijkste doelstelling is de verschillende doelgroepen positief en actief te benaderen om de
beleidskeuzes, die opgenomen zijn in het mobiliteitsplan, bekend te maken. Dit zal gebeuren via
verschillende kanalen zoals een toelichting in het gemeentelijk infoblad en informatie op de
website van de gemeente.

De communicatie m.b.t. het mobiliteitsplan en de hierbij horende campagnes zijn voorzien op
de korte en middellange (en lange) termijn.
Signalisatie
Signalisatie dient zodanig te zijn dat het algemene mobiliteitsbeleid wordt ondersteund. Meer
specifiek betekent dit dat de wegencategorisering wordt ondersteund en dat het verkeer wordt
gestuurd naar de ondergrondse parkings. Specifiek voor de parkeergeleiding wenst de stad het
bestaande
parkeerverwijssysteem
om
te
vormen
naar
een
dynamisch
verkeersgeleidingssysteem.

De verdere optimalisatie van de signalisatie is in de actietabel opgenomen onder de (korte en)
middellange termijn.

6.2.3.4 C.4. Handhaving
Handhaving maakt onderdeel uit van het welslagen van het mobiliteitsbeleid. Dit geldt zowel
voor handhavingsmaatregelen die onder politionele bevoegdheid vallen (controle van
snelheidsovertredingen, foutparkeren,…), de gedepenaliseerde verkeersovertredingen (controle
van de parkeerduurbeperkingen), als de gemeentelijke bevoegdheden (parkeernormering
nieuwbouwprojecten,… ).
Dit handhavingsbeleid dient gericht te worden op volgende pijlers binnen het beleidsplan:
• Snelheidslimieten
•

Tonnagebeperking

•

Parkeren

Teneinde te komen tot het respecteren van de snelheidslimieten, dienen op geregelde
tijdstippen onaangekondigde snelheidscontroles uitgevoerd te worden, welke leiden tot een
sanctie bij het overtreden van de toegelaten snelheid. Daarnaast wenst men de attentie op de
snelheidslimieten te verhogen door het plaatsen van dynamische snelheidsaanduidingen.
Ook de naleving van de tonnagebeperking in de verschillende straten dient geregeld
gecontroleerd te worden, wil men het respecteren van de maatregel bewerkstelligen.
De parkeerduurbeperking dient regelmatig gecontroleerd te worden om naleving van de
gewenste parkeerduur te bekomen.
Controle op hinderlijk foutparkeren is noodzakelijk in het kader van de verkeersveiligheid en de
vlotte doorstroming.
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Handhaving is een continue noodzaak en is in de actietabel dan ook voorzien op de korte,
middellange, als lange termijn.

6.2.3.5 C.5. Beleidsondersteuning
Het opstellen van een mobiliteitsplan is een eerste stap; de acties dienen vervolgens te worden
geïmplementeerd en geconcretiseerd. Het realiseren van een continuïteit in het streven naar
een duurzaam mobiliteitsbeleid en het evalueren en sturen van de inhoud van het beleid zijn
belangrijke aandachtspunten.
De gemeente maakt werk van een geïntegreerd beleid inzake mobiliteit, ruimtelijke ordening,
milieu & duurzaamheid en openbare werken. Dit gebeurt door het onderbrengen van de
betrokken diensten in één afdeling en het opzetten van interne structuren en procedures
waarbij de beleidsdoelstellingen, strategische doelen, operationele doelen en de acties binnen
de verschillende domeinen van de afdeling aan elkaar worden getoetst en op elkaar worden
afgestemd zodat een geïntegreerde projectwerking ontstaat.
Aangezien mobiliteit raakvlakken heeft op diverse andere domeinen (milieu, economie,
communicatie…) worden ten gepaste tijde andere personeelsleden uit deze diensten betrokken.
De dienst mobiliteit werkt dus samen met andere diensten aan de uitvoer van het
mobiliteitsplan. Regelmatig overleg, zowel intern als extern (provincie, Vlaams Gewest, privé…)
behoort tot de taken.

Afstemming tussen mobiliteit en de hieraan gelinkte domeinen is een continue noodzaak en is
in de actietabel dan ook voorzien op de korte, middellange en lange termijn.

6.2.3.6 C.6. Monitoring en evaluatie
Om vast te stellen of het mobiliteitspatroon zich in de juiste richting ontwikkelt, is het ten eerste
noodzakelijk vast te stellen hoe de mobiliteit zich ontwikkelt en hoe het zich zou moeten
ontwikkelen. Een evaluatie op geregelde tijdstippen van kenmerkende indicatoren kunnen een
beeld geven van de evolutie van de mobiliteit.
Verkeersveiligheid
Er is regelmatig overleg met de politie wenselijk in verband met het registreren en
communiceren van ongevallengegevens. Aan de hand van deze cijfers kan men immers
bekijken welke punten prioritair aangepakt moeten worden om de verkeersveiligheid te
verhogen.
Het nauwgezet rapporteren en bijhouden van gedetailleerde ongevallenstatistieken maakt het
ook mogelijk om op een later tijdstip meer gedetailleerde analyses te doen naar het effect van
de toegepaste maatregelen.
Intensiteiten
Het meten van verkeersintensiteiten geeft een indicatie van het gebruik van de weg. Hiermee
kan er een aftoetsing gebeuren of het feitelijke gebruik van de weg in overeenstemming is met
het gewenste gebruik. Het kan ook een belangrijke input vormen in het beoordelen van de
verkeersleefbaarheid.
Op latere tijdstippen kan men op de locaties van interesse nieuwe doorsnedetellingen uitvoeren
om de evolutie van de verkeersintensiteiten op te volgen. Ook de effectiviteit van bepaalde
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maatregelen (bijvoorbeeld circulatiemaatregelen) kan middels doorsnedetellingen worden
geobjectiveerd (voor- en nametingen).
Naast het meten van de intensiteiten van gemotoriseerd verkeer is het ook zinvol om op
strategische locaties de fietsintensiteiten te meten. Dit vormt een maat voor het feitelijk gebruik
van bepaalde fietsroutes. Het vormt ook een belangrijk instrument bij voor- en nametingen om
de effecten van maatregelen te kwantificeren.
Parkeerdruk
In het centrum wordt bij voorkeur tweejaarlijks een volledige parkeertelling uitgevoerd. Op deze
manier kan het effect van het beleid opgevolgd worden en kunnen eventuele nieuwe
knelpunten tijdig opgemerkt worden. Ook in de verschillende wijken en dorpen, … kan de
parkeerdruk opgemeten worden in functie van herinrichtingsdossiers, klachten, … .
Openbaar vervoer
De Lijn voert regelmatig tellingen uit op de verschillende buslijnen. Deze gegevens zijn van
belang voor de evaluatie en eventuele bijsturing van de lijnvoering.
Snelheid
Klachten betreffende overdreven snelheid kunnen steeds geobjectiveerd worden aan de hand
van snelheidsmetingen. Indien deze metingen aangeven dat er inderdaad sprake is van
overdreven snelheid, kan men dan gepaste maatregelen nemen.
Indien het gaat over geïsoleerde gevallen, zal een flitscontrole wellicht het effectiefst zijn, gaat
het om een structureel probleem dient de weginrichting aangepast te worden in functie van de
gewenste snelheid. Voor- en nametingen laten toe de effectiviteit van de maatregel te
verifiëren.

Het monitoren en evalueren van het mobiliteitsbeleid is een continue noodzaak en is in de
actietabel dan ook voorzien op de korte, middellange en lange termijn.
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7.

ACTIEPLAN
Het actieprogramma wordt vanuit 5 verschillende invalshoeken opgesteld. Zo bekomen we 5
verschillende actietabellen, die op zich inhoudelijk hetzelfde zijn maar met elk hun eigen functie
en doel.

7.1

•

Het actieprogramma A-B-C: uitgeschreven volgens de klassieke werkdomeinen ABC;

•

Het werkprogramma per locatie. Een concreet werkprogramma: wat moet op welke
plek gebeuren? Te gebruiken door bv. de technische diensten, en als communicatieinstrument naar de betrokkenen;

•

Een investeringsprogramma. Investeringsprogramma KT, MLT, LT. Wanneer wordt
het uitgevoerd, op korte, middellange of lange termijn? En hebben we hiervoor genoeg
middelen? Te gebruiken voor bv. de gemeentebegroting en als controle voor de
haalbaarheid en het realiteitsgehalte.

•

Een beleidsprogramma. Hoe maak ik de beleidsvisie concreet? Hoe bereik ik mijn
beleidsdoelstellingen? Te gebruiken door de beleidsmakers.

•

Een takenprogramma per initiatiefnemer. Wat zijn de concrete taken,
bevoegdheden en onderlinge afspraken? Te gebruiken door de diverse partners van de
GBC voor de onderlinge werkverdeling. De partners zelf krijgen elk een overzicht van
hun eigen verplichtingen.

Voorstelling actieprogramma met fasering en kostprijsraming
De voorstelling van actieprogramma gebeurt aan de hand van de bijgevoegde tabellen (in
bijlage) waarin per werkdomein de belangrijkste actiepunten/maatregelen zijn opgenomen.
In de tabellen zijn verschillende afkortingen gebruikt om de tabellen overzichtelijk te houden.
Hieronder zijn de afkortingen toegelicht.
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Kolomnaam

Afkorting

Betekenis

Timing

G

Gerealiseerd

IU

In uitvoering

IO

In opmaak

C

Continu

KT

Korte termijn

MLT

Middellange termijn

LT

Lange termijn

BA

Bestaande actie (deze actie komt uit het bestaande
mobiliteitsplan)

NA

Nieuwe actie (deze actie is toegevoegd in het kader van
verbreden/verdiepen)

A

Ruimtelijke Structuur

B

Verkeersstructuur

C

Ondersteunende en Flankerende maatregelen

A1

Ruimtelijke planning

A2

Strategische ruimtelijke projecten met impact op mobiliteit

A3

Categorisering van de wegen

B1

Verblijfsgebieden en voetgangersnetwerk

B2

Fietsroutenetwerk

B3

Openbaar vervoersnetwerk

B4

(Her)inrichting van wegen

B5

Parkeerbeleid

B6

(Goederen)vervoer over water

C1

Vervoersmanagement met bedrijven, diensten, scholen,
evenementen

C2

Tarifering

C3

Algemene sensibilisering,
promotie naar doelgroepen

C4

Handhaving

C5

Beleidsondersteuning

C6

Monitoring en evaluatie

BA/NA

Werkdomein

Werkdomein nummer

7.2

marketing,

informatie

en

Actieprogramma
Het actieprogramma (vanuit de 5 invalshoeken) is opgenomen in bijlage.
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8. VOORSTEL
TOT
WIJZIGING
VAN
(GEMEENTELIJKE) BELEIDSPLANNEN
8.1

Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk
Tijdens de vernieuwing van het mobiliteitsplan werden optimalisaties aan het BFF voorgesteld.
Deze optimalisaties dienen te worden doorvertaald in het eigenlijke BFF. Het betreft:
a. Versterken verbinding Beveren – Ardooie: opname Beversesteenweg in het BFF
b. Versterking tangentiële route via noordzijde kleine ring: opname Brugsesteenweg –
Koning Leopold III-laan in het BFF
c.

Versterking tangentiële route via noordzijde kleine ring: Noordlaan volledig
opnemen in het BFF

d. Versterking tangentiële verbindingen aan oostzijde centrum: opname Mandellaan in
het BFF
e. Versterking tangentiële verbinding via zuidzijde kleine ring: opname Veldstraat in
het BFF
f.

Versterken fietsrelaties met nieuwe ziekenhuissite: opname fietslink langsheen
Rijksweg in het BFF

g. Versterking oost-westrelaties doorheen het centrum: opname Diksmuidsesteenweg
– Ooststraat in het BFF
h. Versterking
noord-zuidrelaties
doorheen
het
centrum:
opname
as
Hoogleedsesteenweg / Gitsestraat & Steenstraat – Kattenstraat - Karnemelkstraat –
- Meensesteenweg / Zuidstraat & Rumbeeksesteenweg & Vijfwegenstraat in het
BFF
i.

Downgrading Stationsdreef

j.

Downgrading tangentiële as langsheen Izegemseaardeweg - Rumbeeksegravier

k. Downgrading tangentiële route langsheen Oude Zilverbergstraat – Karabiniersstraat
- Zilverbergstraat
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8.2

Wegencategorisering
Tijdens de vernieuwing van het mobiliteitsplan werden optimalisaties aan de
wegencategorisering voorgesteld. Bij de vernieuwing van het PRS en GRS dienen deze te
worden doorvertaald.
PRS
In het PRS is, ipv de as Beurtkaai-Graankaai, de as Zwaaikomstraat – Graankaai opgenomen als
secundaire weg II. Door de secundaire weg II te verschuiven van de Zwaaikomstraat naar de
Beurtkaai takt deze secundaire weg aan op de kleine ring en wordt het verkeer op de oostzijde
van de kleine ring op een directe wijze afgeleid naar de grote ring.

GRS
Wijziging van de wegencategorisering volgens onderstaande tabellen
As

Verbinding

Hoogleedsesteenweg

Ardooisesteenweg

Izegemsestraat

Kaaistraat Mandellaan

Categorisering aan andere
zijde gemeentegrens

Roeselare

Hooglede

(kleine ring)

(grens Roeselare – Hooglede)

Roeselare

Ardooie

(Zwaaikomstraat)

(grens Roeselare – Ardooie)

Rumbeke

Izegem

(Lekkensgoed)

(grens Roeselare – Rumbeke)

Rumbeke

Beveren

Lokale 1 (Roeselarestraat)

Lokale 1 (Roeselaarsestraat)

Lokale 1 (Roeselaarsestraat)
Niet
gemeentegrensoverschrijdend

Tabel 8-1. Lokale wegen type 1

As

naar

Onledegoedstraat

Bedrijvenzone

Grote ring

Beversesteenweg

Beveren

Grote ring

Wijnendalestraat

Beveren

Brugsesteenweg

Beversesteenweg

Beveren

Kleine ring

Ardooisesteenweg

Zwaaikomstraat

Kleine ring

Bedrijvenzone

Graankaai

Rumbeeksesteenweg

Rumbeke

Kleine ring

Mandellaan

Rumbeke

Kleine ring / Beurtkaai

Vijfwegenstraat

Vijfwegen

Kleine ring

Moorseelsesteenweg

Vijfwegen

Grote ring

Oekensestraat

Rumbeke

Grote ring

Oekensestraat

Oekene

Grote ring

Iepersestraat *

Ruiter

Grote ring

Iepersestraat *

Kleine ring

Grote ring

Zwaaikomstraat
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Groenestraat*

Kleine ring

Grote ring

Oostnieuwkerksesteenweg *

Oostnieuwkerke

Grote ring

Oostnieuwkerksesteenweg *

Kleine ring

Grote ring

Meiboomlaan *

Kleine ring

Grote ring

Meensesteenweg

Centrum

Kleine ring

Diksmuidsesteenweg

Centrum

Kleine ring

Brugsesteenweg

Centrum

Kleine ring

Tabel 8-2. Lokale wegen type 2

As

Secundaire ontsluiting
Van

Beversesteenweg

Centrum

Kleine ring

Ardooisesteenweg

Centrum

Kleine ring

Rumbeeksesteenweg

Centrum

Kleine ring

Iepersestraat

Centrum

Kleine ring

Hoogleedsesteenweg

Centrum

Kleine ring

Figuur 8-1. Lokale wegen type 2b
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9. TOETSING VAN HET BELEIDSPLAN
In onderstaande tabellen worden per thema uit de uitwerkingsnota de vooropgestelde
taakstellingen weergegeven zoals deze in de verkenningsnota zijn gespecifieerd. Ten overstaan
van de verkenningsnota is een derde kolom toegevoegd waarin wordt aangegeven hoe de
taakstelling werd ingepast in het gekozen beleidsscenario.
Relatie met ander
thema

Taakstellingen
Strategische ruimtelijke projecten dienen
via structurerende (en comfortabele /
kwalitatieve) assen te worden ontsloten

Bij de uitwerking van het
fietsroutenetwerk werd vertrokken van
de (huidige en toekomstige) ruimtelijk
context

Verkeersveiligheid

Veilige en kwalitatieve alternatieven voor
fietsers dienen te worden voorzien

De routes waar de fietsinfrastructuur
onvoldoende is werden
geïnventariseerd; voor bepaalde
specifieke assen werden meer in detail
oplossingen uitgewerkt

Snelheidsplan

De fietsinfrastructuur dient onder meer in
relatie te staan tot de wenselijke snelheid
en vice versa

De wegencategorisering, het gewenste
snelheidsregime en de gewenste
fietsinfrastructuur werden aan elkaar
gekoppeld

Vrachtvervoer

De menging van vrachtroutes en
fietsroutes dient, waar mogelijk, te
worden vermeden. Indien er geen
alternatief is dient de juiste infrastructuur
te worden voorzien

De vrachtroutes werden gekoppeld aan
de wegencategorisering die zijn
gekoppeld aan de fietsinfrastructuur

Schoolomgevingen

Naar bereikbaarheid van de
schoolomgevingen wordt het STOPprincipe rigoureus toegepast

In het actieplan is opgenomen dat
schoolvervoerplannen dienen te
worden opgemaakt, vertrekkende van
het STOP-principe

Regionaal overleg

Afstemming tussen de verschillende
fietsbeleidsplannen

Bij de uitwerking van het
fietsroutenetwerk werd rekening
gehouden met
gemeentegrensoverschrijdend
fietsverkeer

Bereikbaarheid

Tewerkstellingspolen dienen met de fiets
op een veilige, comfortabele en
kwalitatieve manier te bereiken zijn

Bij de uitwerking van het
fietsroutenetwerk werd vertrokken van
de (huidige en toekomstige) ruimtelijk
context

Openbaar vervoer

Aan haltes voor openbaar vervoer dient er
aandacht te zijn voor de combinatie fiets
+ OV

Het fietsroutenetwerk werd afgestemd
op de hoofd- en belangrijke haltes van
De Lijn

Promotie

De fiets dient te worden gepromoot als dé
vervoerswijze in het centrum

Opgenomen onder werkdomein C

Strategische
ruimtelijke
projecten

Tabel 9-1. Taakstelling fietsbeleidsplan
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Relatie met ander
thema

Taakstellingen

Inpassing in het gekozen
beleidsscenario

Strategische
ruimtelijke
projecten

Ontsluiting van de strategisch ruimtelijke
projecten afstemmen op de categorisering
van de lokale wegen, met het oog op een
logische ontsluitingsstructuur en vice versa

Bij de uitwerking van de
wegencategorisering werd vertrokken
van de (huidige en toekomstige)
ruimtelijk context

Fietsroutenetwerk

Realiseren van veilige fietsinfrastructuur in
relatie tot de wegencategorisering en in
relatie tot het vademecum
‘fietsvoorzieningen’

De wegencategorisering, het
gewenste snelheidsregime en de
gewenste fietsinfrastructuur werden
aan elkaar gekoppeld

Signalisatie

Signalisatie afstemmen op de
wegencategorisering

Opgenomen onder werkdomein C.1

Snelheidsplan

Vrachtvervoer

Verblijfsgebieden
en
schoolomgevingen

Regionaal overleg

Gerichte invoering verblijfsgebieden

De wegencategorisering, het
gewenste snelheidsregime en de
gewenste fietsinfrastructuur werden
aan elkaar gekoppeld

De ontsluiting van het vrachtvervoer linken
aan de wegencategorisering en aan het
fietsroutenetwerk

De vrachtroutes werden gekoppeld
aan de wegencategorisering die zijn
gekoppeld aan de fietsinfrastructuur

Tegengaan van doorgaand verkeer door
verblijfsgebieden en schoolomgevingen.

Het weren van doorgaand verkeer en
de opmaak van schoolvervoerplannen
(waarin de schoolstraten worden
geselecteerd) zijn opgenomen in het
actieplan

Snelheidsplan afstemmen op de
wegencategorisering

Intergemeentelijke afstemming van de
categorisering van de lokale wegen
Intergemeentelijke afstemming van de
snelheidsregimes op het lokale wegennet

Bij de uitwerking van de lokale
verbindingswegen werd de aftoetsing
gemaakt met de wegencategorisering
van de buurgemeenten

Ontsluiting wijken richten op grote ring

De selectie van de lokale
verzamelwegen is zodanig dat deze
zich richt op het hoofdwegennet

Koppeling van de wegencategorisering aan
het (te vernieuwen) OV-netwerk

De vernieuwing van het OV-netwerk
dient nog te worden uitgewerkt
waardoor er geen afstemming
mogelijk was; wel werden in
samenspraak met De Lijn OVcorridors geselecteerd en
gecategoriseerd, plus doorstromingsmaatregelen OV op deze corridors

Parkeerbeleidsplan

De wegencategorisering dient in relatie te
staan tot de wenselijke ontsluitingsroutes
van de parkings

Bij de uitwerking van de
categorisering werd maximaal
rekening gehouden met de parkings;
de wenselijke ontsluitingsroutes gaan
verder worden gedetailleerd in het
circulatieplan voor het centrum

Leefbaarheid

Bovenlokaal verkeer maximaal via grote ring
sturen

Opgenomen

Bereikbaarheid

Openbaar vervoer

Tabel 9-2. Taakstelling wegencategorisering
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Relatie met ander
thema

Taakstellingen

De wegencategorisering dient in relatie te
staan tot de wenselijke ontsluitingsroutes
van de parkings

Bij de uitwerking van de
categorisering werd maximaal
rekening gehouden met de parkings;
de wenselijke ontsluitingsroutes gaan
verder worden gedetailleerd in het
circulatieplan voor het centrum

Strategische
ruimtelijke
projecten

Strategische ruimtelijke projecten dienen de
eigen parkeervraag op te vangen; deze
parkeerfaciliteiten dienen een onderdeel te
zijn van het globale parkeerbeleid

Onder werkdomein C.1 is opgenomen
dat de parkeerstrategie van al de
functies, en dus inclusief strategisch
ruimtelijke projecten, zich dient te
richten naar het stedelijk
parkeerbeleid en dat de parkeervraag
niet mag worden afgewenteld op het
openbaar domein

Fietsroutenetwerk

Parkeerroutes en fietsroutes dienen zo min
mogelijk in conflict te zijn

Mbt de actie “opmaak van een
circulatieplan voor het centrum” is dit
als aandachtspunt mee opgenomen

Signalisatie

De parkings dienen eenduidig te zijn
aangegeven

Er werden, gekoppeld aan de
wegencategorisering, corridors
geselecteerd naar de parkings

Vrachtvervoer

Vrachtwagens dienen over eigen
parkeerfaciliteiten te beschikken

Onder werkdomein C.1 is opgenomen
dat functies hun eigen parkeervraag,
waaronder vrachtverkeer, dienen op
te vangen

Bereikbaarheid

De ondergrondse parkings dienen vanaf het
hogere wegennet voldoende vlot te kunnen
worden bereikt.

De selectie van de corridors van/naar
de parkings is gelinkt aan de
wegencategorisering en een hierbij
horende weginrichting en
snelheidsregime

Openbaar vervoer

De doorstroming van het openbaar vervoer
mag niet worden gehinderd door
zoekverkeer naar een parkeerplaats

Het personenverkeer dat in het
centrum parkeert, wordt
gestimuleerd om de centrumparkings
te gebruiken

Leefbaarheid

Langsheen de ontsluitingsroutes van de
parkings dient het negatief effect op de
leefbaarheid te worden beperkt

Door de corridors van/naar de
parkings te linken aan de
wegencategorisering is er een
(onrechtstreekse link) met de
gewenste infrastructuur

Toegankelijkheid

De parkings dienen vlot bereikbaar te zijn
voor personen met een mobiele beperking

Is meegenomen onder werkdomein
B.5

Multimodaliteit

Voorzien van carpool en P&R -voorzieningen

Als onderdeel van het
parkeerbeleidsplan wordt parkeren
buiten het centrum gepromoot

Sturing

Wagens dienen te worden gestuurd naar de
parkings in relatie tot de globale
parkeervisie (bv. kort- versus langparkeren)

Bij de uitwerking van het
parkeerbeleidsplan werd rekening
gehouden met de verschillende
soorten gebruikers

Categorisering van
de wegen

Tabel 9-3. Taakstelling parkeerbeleidsplan
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Inpassing in het gekozen
beleidsscenario
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Relatie met ander
thema

Taakstellingen

Inpassing in het gekozen
beleidsscenario

Fietsroutenetwerk

De fiets dient als milieuvriendelijke modus te
worden gestimuleerd

Bij de uitwerking van het
beleidsscenario werd vertrokken
van het STOP-principe

Snelheidsplan

Bij de opmaak van het snelheidsplan dient
rekening te worden gehouden met de milieuimpact die is gekoppeld aan een bepaalde
snelheid

Voor zones waar de verblijfsfunctie
primeert werd gekozen voor een
snelheidsregime van 30 km/u

Vrachtvervoer

Bij de ontsluitingsroutes van vrachtverkeer
dient rekening te worden gehouden met de
leefbaarheid van woonbuurten; o.a.
problematiek fijn stof

De ontsluitingsroutes van het
vrachtverkeer zijn gericht op
straten met een verkeersfunctie

Verblijfsgebieden
en
schoolomgevingen

Regionaal overleg

In schoolomgevingen dient extra aandacht te
zijn voor de milieu-impact van verkeer

De relatie milieu – mobiliteit dient bovenlokaal
te worden bekeken

Er werd geopteerd om
verblijfsgebieden te vrijwaren van
niet-lokaal verkeer en om te kiezen
voor een snelheidsbeperking van 30
km/u
In het beleidsplan is opgenomen
dat schoolvervoerplannen dienen te
worden opgemaakt om, indien
nodig, bijkomende maatregelen te
kunnen voorzien
Bij de uitwerking van de
wegencategorisering werd rekening
gehouden met de bovenlokale
categorisering en die van de
buurgemeenten.
Bij de optimalisatie van het
fietsroutenetwerk werd zowel met
de lokale als de bovenlokale
fietsrelaties rekening gehouden

Het openbaar vervoer dient als
milieuvriendelijke modus te worden
gestimuleerd

Bij de uitwerking van het
beleidsscenario werd vertrokken
van het STOP-principe

Leefbaarheid

De leefbaarheid van de woonwijken dient te
worden gevrijwaard

Er werd geopteerd om
verblijfsgebieden te vrijwaren van
niet-lokaal verkeer en om te kiezen
voor een snelheidsbeperking van 30
km/u

Technologie

Milieuvriendelijker maken van het wagenpark

Het milieuvriendelijker maken van
het wagenpark van de
stad(sdiensten) werd meegenomen

Openbaar vervoer

Tabel 9-4. Taakstelling milieu – mobiliteit

Technum

Toetsing van het beleidsplan
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10. VOORSTEL VOOR
EVALUATIE
10.1

ORGANISATIE

EN

Organisatie
Uit de actietabel is duidelijk af te leiden dat voor verschillende projecten er sprake is van
meerdere betrokken actoren. Ook intern bij de gemeente is er interactie tussen mobiliteit,
ruimtelijke ordening en milieu.
Om de uitvoering van het actieprogramma goed te laten verlopen, is samenwerking tussen de
verschillende beleidsactoren noodzakelijk. Regelmatig overleg is aangewezen om de stand van
zaken en de vorderingen op de verschillende beleidsdomeinen te bespreken.
De continuïteit van het mobiliteitsplan moet dan ook verzekerd worden door regelmatig overleg
tussen de betrokken actoren.
Naast het informeel overleg wordt de volgende formele opvolgstructuur voorgesteld:

10.2

•

een jaarlijks formeel overleg plaatsvindt inzake de vorderingen van het mobiliteitsplan
en de afstemming van de verschillende domeinen (mobiliteit, ruimtelijke ordening,
milieu) op elkaar via een ambtelijke werkgroep voor de gemeente;

•

een jaarlijks overleg plaatsvindt tussen de verschillende actoren in een voortzetting van
de gemeentelijke begeleidingscommissie (GBC).

Evaluatie

10.2.1 Voortgang van het mobiliteitsbeleid
Het mobiliteitsplan kan op elk moment maar moet ten minste om de 6 jaar geëvalueerd
worden. Een mobiliteitsplan moet immers van tijd tot tijd bijgestuurd worden, onder impuls van
nieuwe uitdagingen, doelstellingen en verwachtingen. De evaluatie van het mobiliteitsplan
gebeurt aan de hand van de sneltoets. De resultaten van de sneltoets moeten ter bespreking
voorgelegd worden aan de RMC.
De sneltoets heeft als doel het gemeentelijk mobiliteitsplan te toetsen op zijn actualiteitswaarde
en richting te geven aan het toekomstige gemeentelijk mobiliteitsbeleid. De sneltoets gebeurt
door de GBC, meer concreet aan de hand van twee vragen:
•

Hoe is de planningscontext veranderd sinds de conformverklaring van het
mobiliteitsplan? Zijn er andere beleidsdomeinen/-plannen (van de lokale én hogere
overheden) waarop moet worden afgestemd?

•

Kunnen de actoren zich nog vinden in de doelstellingen van het beleidsplan? Staan ze
nog nadrukkelijk en onverdeeld achter de realisatie van dat plan?
Zo ja, zijn er dan thema’s, deelaspecten die in het bestaande mobiliteitsplan
onbehandeld gebleven zijn en/of onvoldoende zijn uitgewerkt? Welke?
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Het is de bedoeling om het gemeentelijk mobiliteitsbeleid nauwer te laten aansluiten bij de
andere sectorale beleidsplannen die de Vlaamse Overheid van de lokale besturen verwacht.
Deze plannen zijn legislatuurgebonden. De sneltoets wordt dus best legislatuurgebonden
uitgevoerd. Zo neemt het nieuwe bestuur kennis van het mobiliteitsbeleid en kan zij aangeven
of ze al of niet achter het omschreven beleid staat.
Naast het uitvoeren van de sneltoets bij aanvang van een nieuwe legislatuur, is het
aangewezen een voortgangsverslag op te maken van het actieprogramma. Hierin kan
aangegeven worden:
•

Welke acties al zijn uitgevoerd?

•

Welke acties op de planning stonden maar nog niet zijn uitgevoerd?

•

Welke acties nog op de planning staan en of deze al dan niet op korte termijn in
uitvoering zullen gaan?

Er wordt voorzien in een jaarlijks overleg tussen de verschillende actoren in een voortzetting
van de gemeentelijke begeleidingscommissie (GBC).
Naast een zes-jaarlijkse evaluatie, is er ook continue opvolging van het mobiliteitsplan door de
mobiliteitsdienst en de daarvoor aangestelde vertegenwoordigers uit de GBC.

10.2.2 Effecten van het mobiliteitsbeleid
Naast de evaluatie van de effectieve uitvoering van het mobiliteitsbeleid, is het ook aangewezen
om de effecten van het gevoerde beleid te evalueren.
Doel van de evaluatie is uiteraard het toetsen van de voortgang van het mobiliteitsplan aan de
doelstellingen, een controle op het probleemoplossend vermogen van één of meerdere
maatregelen, alsook het bepalen van de effecten van één of meerdere maatregelen. Een
gedegen monitoringsysteem (werkdomein C6) geeft hierbij belangrijke ondersteuning daar het
data oplevert die een objectief beeld schetsen van bepaalde evoluties of de effectiviteit van
bepaalde maatregelen kwantificeert.
Per domein wordt hierna een oplijsting gemaakt van een aantal toetsingselementen, met
uitzondering van werkdomein A. Voor dit laatste domein kan enkel de toetsing plaatsvinden: de
maatregel is/wordt uitgevoerd of niet.
De toetsingscriteria die specifiek voor de verblijfsgebieden en het voetgangersnetwerk gelden,
zijn:
•

Aantal ongevallen in schoolomgevingen (aard, ernst, locatie, …);

•

Aantal ongevallen waarbij voetgangers betrokken zijn (aard, ernst, locatie, …);

•

Aantal klachten met betrekking tot omgevingshinder.

Toetsingscriteria fietsroutenetwerk:
•

Fietsintensiteiten: voor- en nameting bij (her)aanleg fietspaden;

•

Aantal ongevallen waarbij fietsers betrokken zijn (aard, ernst, locatie, …);

•

Bezetting fietsenstallingsaanbod en opvolgen wildstallen.

Toetsingscriteria openbaar vervoer:

Technum

•

Aantallen openbaar vervoerreizigers (opvolgen via gegevens De Lijn);

•

Doorstroming openbaar vervoer (micro, macro) bij huidig en (geen) invoering van
maatregel

Voorstel voor organisatie en evaluatie
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Toetsingscriteria gemotoriseerd verkeer:
•

Voertuigintensiteiten en snelheidsmetingen op relevante wegvakken.

Toetsingscriteria verkeersveiligheid:
•

Aantallen ongevallen, onderscheiden naar materiële schade en letsel ongevallen;

•

Type van het ongeval in relatie tot de aard van de betrokken weggebruikers;

•

Locatie van de ongevallen.

Toetsingscriteria parkeerbeleid:
•
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Parkeerbezetting (wagens en fietsen) in de verschillende deelkernen.
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11. PARTICIPATIE
Het participatietraject heeft een belangrijke plaats ingenomen in de uitwerking van voorliggend
mobiliteitsplan. Omwille hiervan werd de participatie reeds besproken in hoofdstuk 1. Ter
volledigheid wordt de tekst hieronder hernomen.
In de verkenningsnota was als participatietraject voorzien om zowel tijdens de uitwerkingsfase
(fase 2) als tijdens de opmaak van het beleidsplan (fase 3) een overleg te organiseren met
vertegenwoordigers van het middenveld. Hiernaast was ook het consulteren van een aantal
doelgroepen voorzien via een onderzoek bij scholieren en via een algemene enquête.
Tijdens de uitwerkingsfase kwam echter naar voor dat een overleg tijdens fase 2 en een
overleg tijdens fase 3 onvoldoende zouden zijn om de bevolking voldoende te betrekken.
Bovendien is een mobiliteitsplan vrij theoretisch waardoor een algemene bevraging
onvoldoende in staat zou zijn om de ruimere bevolking effectief te betrekken.
Omwille van voorgaande werd er tijdens de uitvoering van fase 2 dan ook voor gekozen om in
het participatietraject te focussen op de vertegenwoordigers van het middenveld,
samengebracht in een klankbordgroep, en om dit traject te verdiepen.
De klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van verenigingen / organisaties met een
zeer diverse achtergrond; het betreft zowel handelaarsverenigingen, de fietsersbond als
vertegenwoordigers van de verschillende politieke partijen.
Gezien de zeer diverse achtergrond van de leden van de klankbordgroep, waarbij de
meerderheid geen specifieke mobiliteitsachtergrond heeft, werd de groep op een specifieke
manier ingezet in het studieproces voor het mobiliteitsplan.
Concreet werd in samenwerking met de klankbordgroep en met de stad(sdiensten) een
toekomstvisie uitgewerkt voor de mobiliteit in Roeselare. De keuze voor een toekomstvisie,
benoemd onder de noemer 2030, zorgde er voor dat, passend binnen de visie van een
mobiliteitsplan, werd nagedacht over een globaal plan in plaats van oplossing te zoeken over
punctuele knelpunten (met punctuele knelpunten worden onder meer bedoeld: een voetpad of
wegdek in slechte staat, een specifieke straat waar te snel wordt gereden, et cetera). In deze
globale visie werden al de modi via een geïntegreerde visie meegenomen

Technum

Participatie
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Ter illustratie van het belang van het participatietraject zijn in onderstaande tabel, waarin de
belangrijkste stappen van het vernieuwen van het mobiliteitsplan zijn opgenomen, de
participatiemomenten in het blauw aangegeven.
Datum

Wat

Inhoud

28.08.2013

GBC

De draftversie van verkenningsnota wordt aan de GBC gepresenteerd

08.04.2014

Gemeenteraad

Het participatietraject wordt door de gemeenteraad goedgekeurd

21.08.2014

GBC

De definitieve verkenningsnota wordt aan de GBC gepresenteerd

13.10.2014

RMC

De kwaliteitsadviseur geeft een positief advies mbt de verkenningsnota;
hierop volgend start fase 2

November /
december 2014

Uitvoering
verkeersonderzoek

Uitvoering verkeerstellingen, opmaak & verwerking scholierenenquête
en analyse parkeer- & OV-data

CBS: denkdag mobiliteit

Op een denkdag opgebouwd rond mobiliteit wordt, met als basis de
resultaten van het uitgevoerde verkeersonderzoek, door het CBS en
Technum gebrainstormd rond een toekomstvisie voor de mobiliteit in
Roeselare. Voor de verschillende modi en voor het aspect parkeren
worden 3 stellingen voorbereid die zullen worden voorgelegd aan de
klankbordgroep

24.02.2015

Klankbordgroep 1

Aan de klankbordgroep worden de resultaten van het
verkeersonderzoek gepresenteerd en worden een aantal stellingen
voorgelegd als onderdeel van een toekomstvisie voor de mobiliteit in
Roeselare

02.03.2015

Klankbordgroep 2

De leden van de klankbordgroep geven, als vertegenwoordigers van
hun achterban, feedback met betrekking tot de toekomstvisie voor de
mobiliteit in Roeselare

13.03.2015

TW

De resultaten van de denkoefeningen met het CBS en met de
klankbordgroep worden, net als de aanzet van toekomstvisie, aan de
technische werkgroep gepresenteerd

22.05.2015

CBS

De, op basis van de feedback van de klankbordgroep, verfijnde
toekomstvisie wordt aan het CBS gepresenteerd

08.06.2015

Klankbordgroep 3

De, op basis van de feedback van klankbordgroep 2, verfijnde
toekomstvisie wordt aan de klankbordgroep gepresenteerd. Hierop
volgend worden de thema’s meer technisch uitgewerkt

16.10.2015

TW

De uitwerking van de mobiliteitsvisie en een aanzet van actieplan wordt
aan de technische werkgroep gepresenteerd

16.10.2015

CBS

De uitwerking van de mobiliteitsvisie en een aanzet van actieplan wordt
aan het CBS gepresenteerd

16.12.2016

Klankbordgroep 4

De aanzet van actieplan wordt aan de klankbordgroep gepresenteerd
en bediscussieerd

18.12.2015

GBC

De uitwerkingsnota wordt aan de GBC gepresenteerd

01.02.2016

RMC

De kwaliteitsadviseur geeft een positief advies mbt de uitwerkingsnota;
hierop volgend start fase 3

28.01.2016

Klankbordgroep 5

Het verfijnde actieplan wordt aan de klankbordgroep gepresenteerd

29.04.2016

TW

Het verfijnde actieplan en de aanpassingen volgend op de RMC worden
aan de technische werkgroep gepresenteerd

01.06.2016

Klankbordgroep 6

Toepassing actieplan wordt aan de klankbordgroep gepresenteerd

27.06.2016

GBC

Het beleidsplan wordt aan de GBC gepresenteerd

03.10.2016

CBS

Het beleidsplan wordt aan het CBS gepresenteerd

07.11.2016

Klankbordgroep 7

Het beleidsplan wordt aan de klankbordgroep gepresenteerd

06.02.2015
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14.11.2016

Gemeenteraadscommissie

Het beleidsplan wordt aan de gemeenteraadscommissie gepresenteerd

21.11.2016

Gemeenteraad

Het beleidsplan wordt ter voorlopige vaststelling aan de gemeenteraad
voorgelegd

12.12.2016

RMC

Het beleidsplan wordt aan de kwaliteitsadviseur gepresenteerd; de
adviseur vraagt o.a. om een hoofdstuk met operationele doelstellingen
toe te voegen.

24.02.2017

TW

Het geüpdate beleidsplan wordt aan de technische werkgroep
gepresenteerd

24.03.2017

GBC

Het beleidsplan wordt aan de GBC gepresenteerd

08.05.2017

RMC

De kwaliteitsadviseur geeft een positief advies mbt het mobiliteitsplan

19.06.2017

Gemeenteraadscommissie

Het beleidsplan wordt aan de gemeenteraadscommissie gepresenteerd

27.06.2017

Gemeenteraad

Het beleidsplan wordt ter definitieve vaststelling aan de
gemeenteraad gepresenteerd

Tabel 11-1. Vernieuwing mobiliteitsplan Roeselare: historiek

Technum

Participatie
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12. BIJLAGEN
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Bijlage 1.

Samenstelling GBC >> zie 1.4

Bijlage 2.

Procesverloop >> zie 1.3.2.3

Bijlage 3.

Verslag GBC 27.06.2016

Bijlage 4.

Verslag GBC 24.03.2017

Bijlage 5.

Advies kwaliteitsadviseur fase 2 (01.02.2016)

Bijlage 6.

Advies kwaliteitsadviseur fase 3 (12.12.2016)

Bijlage 7.

Advies kwaliteitsadviseur fase 3 (08.05.2017)

Bijlage 8.

Participatietraject: uittreksel gemeenteraad

Bijlage 9.

Actietabel
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