
Minister van verkeer!  
Jawel, ieder van ons kan het zijn! Ook jij!
Dagelijks nemen we deel aan het verkeer: met de auto, met de fiets, als voetganger. 
Jij weet bijgevolg, beter dan wie ook, wat er in jouw straat fout loopt… maar heb je ook 
oplossingen voor deze  mobiliteitsproblemen? 

Mijn schepencollege wou dit weten. En daarom hebben we het aan jullie gevraagd. Logisch, hé.
Je kreeg – via verschillende kanalen - de kans om het ons allemaal te vertellen. 
En … jullie hebben dit massaal gedaan, waarvoor onze oprechte dank.

En ja, we hebben aandachtig naar jullie geluisterd!
En ja, we gaan onmiddellijk met jullie suggesties aan de slag. Je leest er hier meer over!

Zullen nu alle verkeersproblemen opgelost zijn?
Nee, uiteraard niet. Jullie hadden immers heel veel boeiende en goede ideeën.
Stap voor stap bekijken we de haalbaarheid en toetsen we ze af aan de wettelijke bepalingen.
Maar weet: Samen maken we Zandhoven veilig, gezond en aangenaam om leven.
 
Uw burgemeester 

www.zandhoven.be

Samenwerken

mobiliteitsplan. 
aan een nieuw
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Het vervolg 
Voor we een testopstelling uitrollen, communiceren we uitvoerig met de betrokken 
bewoners zodat ze niet voor verrassingen komen te staan. Dit zal op maat en per 
zone gebeuren in de weken voor de testopstelling.

Een nieuwe testopstelling zorgt de eerste dagen voor veel nieuw 'zoekgedrag' van 
autobestuurders. Dit is steeds de moeilijkste periode maar nadien zal het verkeer 
zich stabiliseren en hopen we het gewenste effect van de testopstelling te bereiken. 
Dit gaan we zo goed mogelijk in kaart brengen aan de hand van de telramen, 
andere tellingen én uiteraard de ervaring van de bewoners zelf. Een proefopstelling 
kan naast het gewenst effect soms ook negatieve neveneffecten hebben in andere 
straten; ook dit gaan we maximaal monitoren en in kaart brengen.

Na drie tot vier maanden volgt dan de evaluatie op basis van de telramen, 
vragenlijsten en evaluatiekits en bekijken we of de proefopstellingen bijgestuurd 
moeten worden, permanent kunnen worden of moeten worden weggenomen. Dit 
zullen we steeds maximaal in overleg met onze bewoners opnemen.

Hieronder het tijdsschema:

Maart - juni 
Knip Hooidonck en 
eenrichtingsverkeer Heistraat 
Zandhoven 

Rijbaankussens Kruisdreef  
Pulderbos

Rijbaankussens Roosten 
Pulderbos 

April - juli 
Knip Keulsebaan Pulle

Eenrichtingsverkeer Veerstraat 
schoolomgeving Viersel

Fietsstraat Parochiestraat en 
Beemdstraat Viersel

Fietsstraat Kerkstraat en 
Korenbloemstraat Massenhoven

Fietsstraat Liersebaan Zandhoven

Fietsstraten Cauwenberglei en 
Blauwhoef  Pulle

Vanaf  mei worden deze opstellingen permanent 
uitgevoerd

Verbod doorgaand zwaar vrachtverkeer Massenhoven - Zandhoven

Veilige fietsoversteek Molenheide  - Bakkerijstraat

Veilige fietsoversteek Boudewijnlaan - Keulsebaan



99%

93%

Wat hebben we al gedaan? 

In maart 2021 lanceerden we een grote 
mobiliteitsbevraging. Via deze bevraging kon 
je knelpunten en goede ideeën doorgeven voor 
je verplaatsingen in Zandhoven. We kregen 475 
reacties. De resultaten staan op een interactieve 
kaart. Je kan de kaart hier bekijken: https://app.
maplix.io/maps/nl/mobiliteitsbevragingzandhoven 
of scan de QR-code!  

Daarnaast werd er een telraamnetwerk 
uitgerold in Zandhoven. Met behulp van 40 
inwoners werd er heel wat open data verzameld 
over het aantal wandelaars, fietsers, auto’s en 
zwaar vervoer dat in de straten van Zandhoven 
passeert.

Begin september kwamen enkele tellers samen 
om de data te analyseren. Ga naar de website 
van telraam om alle gegevens te raadplegen: 
www.telraam.net 

Buurtbabbels

Genoeg stof dus om over in gesprek te gaan tijdens de buurtbabbels. In september 
en oktober werden er 7 buurtbabbels georganiseerd onder andere in Hooidonck, Pulle, 
Viersel, Zandhoven Dorp, Massenhoven, Pulderbos, Pulderbos Reva en het Binnengebied.

Het hoofddoel was om samen oplossingen te bedenken voor de in kaart gebrachte 
uitdagingen. Zowel ‘quick wins’ als lange termijn oplossingen werden verzameld. 
Voorstellen gingen van een knip in Hooidonck naar trajectcontroles in Pulderbos tot een 
veiligere schoolomgeving in Viersel en het aanleggen van fietsstraten in Zandhoven 
Dorp. 

De mobiliteitsexperten van SUUNTA gingen aan de slag met alle suggesties en 
bedachten enerzijds lange termijn aanbevelingen voor het mobiliteitsplan, en anderzijds 
gaven ze ideeën voor enkele tijdelijke proefopstellingen. 

          Ik ben heel blij dat dit 
georganiseerd wordt en dat 
de gemeente onze mening 
vraagt want dat gebeurt 
volgens mij niet overal”.

Inwoner van Heikant

“We hebben vooral een 
focus op korte termijn 
nodig: quick wins om 
de  verkeersveiligheid te 
verbeteren in Viersel! 

Inwoner van Viersel 

Dit zijn de geselecteerde proefopstellingen per buurt
1. Zandhoven Hooidonck: knip Hooidonck en eenrichtingsverkeer in de Heistraat richting 
    Hallebaan 

2. Pulderbos: rijbaankussens Roosten en Kruisdreef 

3. Pulderbos - Pulle: fietszone Cauwenberglei - Blauwhoef

4. Pulle: knip in de Keulsebaan ter hoogte van de Heuvelstraat + fietsstraat 
    Cauwenberglei en Blauwhoef

5. Viersel: eenrichtingsverkeer in de Veerstraat ter hoogte van 
    de school + fietsstraat Parochiestraat en 
    Beemdstraat.

6. Massenhoven: uitrol beperking/verbod 
    doorgaand vrachtwagenverkeer + fietsstraat 
    Kerkstraat en Korenbloemstraat

7. Zandhoven Dorp: fietsstraat Liersebaan tussen 
    Vierselbaan en Schriekweg 

“

”

Alleen door samen te werken kunnen we van Zandhoven 
een veilige, gezonde en aangename gemeente maken. 
Daarom schakelden we Mobiel 21 en SUUNTA in om via een 
participatietraject knelpunten, kwaliteiten en vooral ook 
goede ideeën voor de Zandhovense mobiliteit in kaart te 
brengen. Zo werken we samen aan een nieuw mobiliteitsplan 
voor Zandhoven.  


