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3.3.3 TRAGE WEGEN

De gemeente wenst de trage wegen te behouden en verder uit te bouwen.
Samen met Regionaal Landschap Meetjesland, de provincie Oost-Vlaanderen, VZW Trage Wegen, de Milieuraad van Assenede en een aantalvrijwilligers
inventariseert de gemeente de trage wegen.
Daarna wordt de opgemaakte inventaris onderworpen aan enquête bijde bewoners.
Door de adviesgroep trage wegen wordt een adviesnota opgemaakt met daarin de te ondernemen acties per trage weg.
Het plan van de trage wegen in de deelgemeenten Assenede en Oosteeklo werd reeds opgemaakt .

Voor de deelgemeenten Boekhoute en Bassevelde loopt momenteel de bevraging bU de bevolkingen en wenst men het plan uit te werken ten laatste in
2017 . De gemeente wil de trage wegen niet alleen behouden maar ook deels heraanleggen. Deze trage wegen lopen deels over vroegere kerkwegels en
voetwegels (zoals opgenomen in de atlas der buurtwegen).

De heraanleg van de trage wegen gebeurt op basis van de adviesnota van de werkgroep. Er wordt gekeken welke trage wegen meest gebruikt worden of
waar een missing links zijn. De heraanleg gebeurt meestal door gespecialiseerde firma's met ecologisch verantwoord materiaal op een breedte van
ongeveer anderhalve meter.
Het gemeentebestuur heeft de intentie om jaarlijks te investeren en ten minste één trage wegel heraan te leggen.

ln het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Assenede (GRS - goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 06.í í.2008) zijn hierover volgende
bepalingen opgenomen:
" Henryaardering kerkwegels
De totale lengte van alle ( geïnventariseerde) kerkwegels in Assenede bedraagt ongeveer 26 km. Momenteel is daarvan ongeveer 30% in gebruik. Een
gedeelte van deze kerkwegels is opgenomen in de 'Atlas der Buurtwegen'. Van andere zijn helemaal geen sporen meer terug te vinden. Hier en daar
hebben ze nog een openbaar gebruik, maar grotendeels liggen ze in landbouwgebied en zijn ze omgeploegd of ingenomen als privaat domein. De
bestaande kerkwegels zijn verhard, halfuerhard (steenslag) of onverhard (grasland) en hebben een breedte van 1,3m, 1,6m of 2,2m.

Het behoud van de kerkwegelsis rnÍeressant omwille van de veilige verbindingsfunctie voor voetgangers en fieÍsers en vanwege hun landschappelijke en
cultuurhistorische waarden. Het aanbrengen van hagen en houtkanten kan onderzocht worden. De kerkwegels kunnen de verschillende kernen weer met
elkaar verbinden en hebben zowel een functionele als een recreatieve gebruikswaarde. Langs de routes kan er uitleg gegeven worden over het landschap
en de geschiedenis van de kernen."
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3.3.4.. VRACHTVERKEER

Door de Westerscheldetunnel, die ten westen van Terneuzen werd gerealiseerd, is er een toename van het verkeer in het gebied ten noorden en oosten van
de gemeente Assenede. Er is niet bewezen dat zich hierdoor meer doorgaand (vracht)verkeer via alternatieve routes verspreidt in onze gemeente.

Vanaf 01.O4.2016 is de tolheffing voor vrachtwagens op bepaalde wegen van toepassing. Voor de gemeente Assenede heeft dit enkel betrekking op de
N49/E34.
Door sommige inwoners wordt geklaagd over het feit dat dit voor extra vrachtverkeer op de alternatieve wegen zorgt, doch dit is niet bewezen.
Er werden destijds geen nulmetingen uitgevoerd, waardoor het onmogelijk is om een vergelijking te maken.
Het gemeentebestuur heeft de intentie om deze klachten op te volgen en indien blijkt dat deze terecht zijn de nodige maatregelen te treffen.

Om de verkeersstromen te optimaliseren worden door de Vlaamse en Nederlandse overheid drie deelprojecten voorzien, namelijk:
1. het aanpakken van de Tunnelweg
2. de realisatie van een nieuwe kanaaltunnel in Sluiskil
3. en het verbreden van de Tractaatweg om aan te takken op de R4.

Voor het grensoverschrijdend vrachtverkeer zijn twee routes geselecteerd:
r in Sint - Laureins en Kaprijke de N456 met een tonnagebeperking in Watervliet (excl. plaatselijke bediening) conform het mobiliteitsplan Sint -

Laureins
o in Nederland de N680 en N62 conform het Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan Zeeland en de Nederlandse categorisering van de wegen.

Voor Assenede betekent dit, dat geen grensoverschrijdend verkeer doorheen de gemeente in richting N49/E34 zal verlopen. Dit ontlast de dorpskernen
van Assenede die reeds verkeersleefbaar heringericht zijn.

Momenteel zijn in de gemeente Assenede reeds maatregelen voorzien om het toenemend sluipverkeer op de noord-zuid as tegen te gaan. ln eerste
instantie is gewerkt aan de realisatie van de "doortochten" door de dorpskernen en de inrichting van zone 30 gebieden in de verschillende kernen.

Bijkomende maatregelen worden wenselijk geacht o.a. op de routes in het kreken- en poldergebied en ter hoogte van de grens zoals ter hoogte van Maagd
van Gent, Boekhoute (l.laven, Posthoorn, Albertpolder) en Sas van Gent (uitgezonderd plaatselijk verkeer).
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3.3.5. LANDBOUWVERKEER

Assenede is een landelijke gemeente met een oppervlakte van 8.766 ha. Hiervan wordt ongeveer een 6.000 ha (+ TOoh) gebruikt voor landbouwdoeleinden
(veeteelt, akker- en tuinbouw, fruitteelt, e.d.)
ln de gemeente Assenede zijn ongeveer een 250 landbouwbedrijven actief. Daarnaast zijn er de landbouwers van buiten de gemeente die op
landbouwpercelen binnen de gemeente landbouwgewassen verbouwen.
Dit alles zorgt voor het nodige landbouvwerkeer en het nodige vrachfuerkeer o.a. voor het vervoer van de geoogste producten en het vervoer van vee.

De steeds groter en sneller wordende tractoren en landbouwmachines vormen een uitdaging om de veiligheid op de vrij smalle landbouwwegen (3m à 3,5m)
te verzekeren. Deze z'r'tate machines zorgen ook voor de nodige hinder binnen de dorpskernen en schoolomgevingen van de deelgemeenten.
Het zijn niet alleen de landbouwmachines die gebruik maken van de smalle landbouwwegen, maar sommige landbouwwegen worden veel gebruikt als
sluikweg of door toeristisch verkeer. De zware landbouwmachines bezorgen de zachte weggebruikers, wandelaars en fietsers, een "subjectief'
onveiligheidsgevoel.

Om landbouwwegen bruikbaar te houden voor de tractoren en de landbouwmachines wordt door het gemeentebestuur waar wenselijk en waar het
verkeerstechnisch kan:
- doorgaand verkeer geweerd of onmogelijk gemaakt door het plaatsen van paaltjes of landbouwsluizen
- worden uitwijkstroken voorzien om elkaar gemakkelijker te kunnen passeren

Om tijdens het oogstseizoen aan te duiden dat er slibgevaar is door het slijk dat van de akkers op de rijweg terecht komt, worden verkeersborden
"slibgevaar" ter beschikking gesteld van de landbouwers.
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3.3.6. OPENBAAR VERVOERNETWERK

Het behoud en de uitbouw van een kwalitatief openbaar vervoernet is een essentieel onderdeel van een duurzaam mobiliteitsbeleid. Het openbaar vervoer
biedt een goed alternatief voor de verplaatsingen met de auto. Het openbaar vervoer voorziet in de basismobiliteit zodat iedereen over een minimaal
vervoersaanbod kan beschikken.

Het openbaar vervoersaanbod in Assenede beperkt zich tot de diensten van De Lijn. ln Assenede ligt geen spoorweg, enkel een oude spoorwegbedding
waarop een fietspad werd aangelegd.

Van Basismobiliteit naar Basisbereikbaarheid

ln 2015 stemde de Vlaamse Regering een resolutie waardoor Basismobiliteit in de toekomst wordt vervangen door Basisbereikbaarheid.
Basismobiliteit ging uit van een minimum aanbod voor alle inwoners in een woonzone volgens strikte normen. Basismobiliteit zorgde dus overalvoor
aanbod, maar stond niet altijd in verhouding tot de vraag.
Basisbereikbaarheid gaat uit van een efficiëntere inzet van middelen waar er ook effectief vraag is. Concreet wil de Vlaamse overheid extra inzetten op
snelle, comfortabele, stipte en concurrentiële busverbindingen in en tussen de (stedelijke) kernen.
Waar er minder vraag is - in dunbevolkte gebieden - moet naar alternatieven op maat worden gezocht, zoals een belbus, buurtbus, taxi of deelauto- of fiets.
Bedoeling is een samenhangend, gelaagd vervoermodel uit te tekenen: de trein blijft de ruggengraat van het openbaar vervoer. Daarnaast wordt een
onderscheid gemaakt tussen een kernnet, een aanvullend net en vervoer op maat. Het is de bedoeling dat de lijnen van het kernnet minder'slalommen' en
de kernen rechtstreekser bedienen. De verschillende netten zijn via goed uitgebouwde knooppunten op elkaar afgestemd.

Het toekomstige openbaar vervoer in Vlaanderen zal worden vorm gegeven door een onafhankelijke mobiliteitsregisseur. De exploitatie zal worden verdeeld
tussen De Lijn en private spelers. Daarnaast krijgen de steden en gemeenten veel meer inspraak via de zogenaamde vervoerregio's. De vervoerregio's
bewaken, sturen en evalueren de realisatie van basisbereikbaarheid en doen mobiliteitsvoorstellen.

De aanpassingen aan het huidige aanbod en de uitbouw van performante vervoerregio's worden uitgetest door middel van 3 proefprojecten (in Oost-
Vlaanderen: regio Aalst).
De proefprojecten worden in 2018 geëvalueerd.
Bedoeling is om tegen 2019 naar een nieuw overleg- en openbaar vervoermodel te evolueren voor heel Vlaanderen.

ln het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Assenede (GRS - goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 06.11.2008) zijn hierover volgende
bepalingen opgenomen:
"Openbaar vervoer
Assenede wordt niet door spoorwegen bediend. De Lijn bedient de gemeente met lijndiensten en met een belbus, waardoor de basismobiliteit is
gegarandeerd. Het openbaar vervoer in en naar Assenede is van het type 'ontsluitend' met klokvaste streekbusse4 spiÍssÍreekbussen en belbussen die
rijden op verzoek.
Binnen de gemeente is er een gemis aan een directe verbinding Oosteeklo - Assenede, hoewel die met de belbus en met enkele spiÍsóussen mogelijk is.
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Op bovengemeentelijk vlak is situatie van het openbaar vervoer als volgt:
- ontsluitende liinen, met veel halten onderweg en omwegen naar de drie belangrijkste bestemmingen: Gent, Zelzate en Eekto
- lange en dus niet wervende reistijden naar de hoofdstations van de NMBS: Gent St.-Pieters en Gent Dampoort
- onvoldoende integratie met andere vervoerswijzen
- met de fiets, gemis aan goede stallingsmogelijkheden van de fiets aan de bushaltes
- met park & ride, gemis aan een verzamelpunt voor overstapverbinding met grote sÍadsgewesÍen
- geen grensoverschrijdende aanpak met Zeeuws-Vlaamse lijnen.

Volgende buslijnen bedienen de gemeente:
- bus 52: Boekhoute - Assenede - Triest- Ertvelde - Gent-Zuid
- bus 53: Basseye/de - Oosteeklo - Ertvelde - Gent-Zuid
- óus 63: Landsdijk - Eeklo
- óus 96; Eeklo - Bassevelde - Boekhoute - Assenede - Triest - Zelzate
- bus 97: Eeklo - Oosteeklo - Ertvelde - Triest - Zelzate
- lijn 98: Eeklo - Oosteeklo - Ássenede
- belbus: bedient alle halten van bovengenoemde lijnen en nog enkele andere geïsoleerd gelegen belbushalten."

"Pendel
Betreffende de scholieren zijnde de volgende elementen opvallend (gegevens N/S):
- studenten gaan massaal met de fiets naar Zelzate (ong. 70%)
- ook in Assenede (ong. 50%) en naar Eeklo ( ong. 50%)is de fieÍs goed vertegenwoordigd
- het openbaar vervoer vervult met 25% naar Eeklo en 30% naar Gent een behoorlijke score in duurzame mobiliteit
- de auto heeft een vrij groot aandeel naar Gent ( ca. 45%) zodat op deze verbinding de grootste potentie van verschuiving mogelijk (en wenselijk) lijkt
Betreffende de werkpendel blijkt het volgende:
- de fiets scoort het hoogst bij interne verplaatsingen in Assenede (ca. 45%)
- het bedrijfsvervoer door de werkgever ingericht is hef meesÍe succesvol vanuit de richting Zelzate, Evergem en Maldegem
- het openbaar vervoer is marginaal in beide pendelrichtingen
- de auto wordt overmatig gebruikt, in het b'tjzonder naar gent daf een erg uitgestrekt grondgebied heeft. Wellicht is het onmogelijk om vanuit het openbaar
vervoer hieraan een oplossing te bieden."

Vanuit Assenede bestaat de wens om een kwalitatief openbaar vervoernetwerk tussen onze gemeente en Zelzale uit te bouwen.
Hiervoor doet de gemeente volgende suggesties:

o het versterken van de lijnen 96 en 97 met meer frequente ritten tot aan de eindhalte Zelzate om zo te kunnen aansluiten op de bestaande buslijnen
in richting haven en grootstedelijk gebied Gent

o in de toekomst op een hoogwaardige openbaar vervoer verbinding naar de haven kunnen overstappen
. het verlengen van de huidige lijnen 55 (Gent - Zelzate) en 73 (Gent - Oostakker - Zelzate) tot in Assenede.
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De gemeente wenst verder een betere openbare vervoersverbinding tussen Assenede en de andere deelgemeenten met de Gentse Kanaalzone en Eeklo.
Dit kan mogelijks door de ontwikkeling van een knooppunt voor multimodale ontsluiting op het klaverblad Zelzate met verknoping van auto-, openbaar
vervoer- businfrastructuur, (met mogelijkse ontwikkeling van light rail of sneltram in de Kanaalzone Gent).

De gemeente streeft ernaar om de bushaltes die frequent gebruikt worden uit rusten met schuilhuisjes. De oude schuilhuisjes worden ook stelselmatig
vervangen door nieuwe exemplaren.
Hiervoor kunnen gegevens opgevraagd worden bij de diensten van De Lijn waar op de reguliere lijnen op regelmatige basis op een gewone schooldag een
telling gehouden wordt. Voor de gegevens van de belbushaltes kan De Lijn de gegevens ter beschikking stellen aan de hand van het aantal boekingen.
Aan de frequent door fietsers gebruikte bushaltes worden fietsenrekken geplaatst zodat de fietsen met een beperkte hinder voor de omgeving kunnen
worden gestald. De haltes worden ook voorzien van vuilbakken.
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3.3.7. HERINRICHTING VAN WEGEN

Door de gemeente Assenede worden een aantal ingrepen gepland op de gemeentewegen om de verkeersveiligheid en de verkeersleefbaarheid te
verhogen. Bij de heraanleg wordt rekening gehouden met de wegencategorisering.

De volgende jaren zijn binnen de meerjarenplanning van Assenede een aantal concrete infrastructuurprojecten voorzien of al in uitvoering:

reeds uitgevoerd:
o Heraanleg Vent Bassevelde
. Aanleg parking Kriekerijstraat Assenede
. Verkeersveiligheidswerken Graafjanstraat Boekhoute (reeds uitgevoerd)
o RouteparkingAssenede
r Parking Zwelthoek Assenede
r Verkeersveiligheidswerken Landsdijk
. Heraanleg kruispunt StaakstraaWrijestraatAssenede
o Verkeersveiligheidswerken OoststraatMaterdijkstraat Boekhoute
r KloosterstraatAssenede
. De dorpskernvernieuwingen in alle vier deelgemeenten
r Parking't Groentje Oosteeklo

nog uit te voeren:
o Fietspaden Burgstraat, Oosthoek en StroomstraaUKraaigemstraat
o KriekerijstraatAssenede
o Rondpunt KloosterstraaUKloosteraprilstraat Assenede (bij realisatie van de verkaveling)
o Project Kapellestraat vanaf Posthoorn tot en met de Staakstraat grens met Nederland

ln alle dorpskernen zijn de dorpskernvernieuwingen reeds uitgevoerd

Naast de gemeentelijke projecten zijn er ook de projecten van de Vlaamse Overheid om de onveilige, gelijkgrondse kruispunten van de N49/E34 met
volgende wegen weg te werken:

r Stoepestraat (N448)
o Nieuwburgstraat(N458)
o Oosthoek
r Stroomstraat

De hierboven vermelde gelijkgrondse kruispunten zullen in de toekomst verdwijnen door de aanleg van bruggen over de N49/E34.

ln Assenede behouden alle wegen hun ontsluitingsfunctie.
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Voor het grensoverschrijdend vrachtverkeer zijn twee routes geselecteerd:
r in Sint - Laureins en Kaprijke de N456 met een tonnagebeperking in Watervliet (excl. plaatselijke bediening) conform het mobiliteitsplan

Sint - Laureins
r in Nederland, de N680 en N62 conform het Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan Zeeland en de Nederlandse categorisering van de wegen

Momenteel zijn in de gemeente Assenede reeds maatregelen voorzien om het toenemend sluipverkeer op de noord-zuid as tegen te gaan.

ln eerste instantie is gewerkt aan de realisatie van de "doortochten" door de dorpskernen en de inrichting van zone 30 gebieden in de verschillende kernen.

Bijkomende maatregelen worden wenselijk geacht o.a. op de routes in het kreken- en poldergebied en ter hoogte van de grens, zoals ter hoogte van Maagd
van Gent, Boekhoute (Haven, Posthoorn, Albertpolder) en Sas van Gent.
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3.3.8. SNELHEIDSBELEID

Samenhangend met de wegencategorisering en de hiervoor beschreven inrichtingsprincipes dienen tevens de wenselijke snelheidsregimes per
wegcategorie aangegeven te worden:

- hoofdwegen: í20 km/u
- primaire wegen: 90 km/u of 70 km/u, het gewenste snelheidsregime op primaire wegen in onze gemeente bedraagt 70km/u.
- secundaire wegen 70 km/u buiten de bebouwde kom en 50 km/u binnen de bebouwde kom
- lokale wegen: 70 km/u buiten de bebouwde kom en 50 km/u binnen de bebouwde kom
- 30 km/u: schoolomgevingen, centrumstraten en afgebakende zones in de kernen.

Het is de bedoeling om op de doortochtwegen, binnen de bebouwde kommen met een centrumfunctie waarlangs de scholen, winkels en horecazaken
gelegen zijn, de snelheid te beperken tot 30km/u. De afbakening is afhankelijk van de concrete herinrichting.

De afbakening van de snelheidszones en de bebouwde kommen komen overeen met de kernen en de in de kernen gelegen attractiepolen van de
gemeente.

lntussen is de zone 30 binnen de bebouwde kom ingevoerd en zal vanaf 01 .01.2017 op alle wegen buiten de bebouwde kom de snelheid beperkt worden
tot 70 km/u.e

Om de snelheid van het gemotoriseerd verkeer in beeld te brengen werden door de gemeente twee snelheidsinformatieborden aangekocht. Deze worden
telkens gedurende een periode van 14 dagen geïnstalleerd in de straten waar de bewoners klagen over te hoge snelheden van het gemotoriseerd verkeer
Hierdoor krijgt de gemeente een duidelijk beeld van de eventuele probleemstraten.
Afhankelijk van de resultaten zal onderzocht worden welke verkeerstechnische ingrepen noodzakelijk zijn, eventueel in samenwerking met een
studiebureau.
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3.3.9. PARKEERBELEID

ln het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Assenede (GRS - goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 06.11.200S) zijn hierover volgende
bepalingen opgenomen:
" Parkeren
ln de gemeente zijn de parkeervoorzieningen verspreid aanwezig. Binnen de dorpskern Ássenede kunnen een aantal straten onderscheiden worden met
een verhoogde parkeerdruk: Schoolstraat, Diederikplein, Diederikstraat, Molenstraat, Markt, Hoogstraat, Sportstraat, Leegstraat, Kriekerijstraat,
Kasteelstraat en Stadhur'ssÍraaÍ. Uit parkeeronderzoek in het kader van het mobiliteitsplan bl'tjkt geen algemene parkeerdruk. Rond de Hoogstraat is er
zoekverkeer. Er mag aangenomen worden dat het om beperkt zoekverkeer gaat, omdat de aangrenzende zones geen parkeerdruk kennen. ln de
Diederikstraat, tevens een straat met winkels, is er geen parkeerdruk. Dit is mogelijk het gevolg van de sterkere verkeersfunctie van de straat. In de overige
kernen is geen parkeerprobleem vastgesteld."

Uit het onderzoek blijkt dat de huidige parkeerdruk in de deelgemeenten van Assenede beperkt is.

Oosteeklo heeft een ruim aanbod aan parkeerplaatsen. ln de eigenlijke kern van het dorp zijn 167 parkeerplaatsen met een bezetting van 134 voertuigen of
80%. Rekenen wij de aanpalende straatparkeerplaatsen erbij dan is in Oosteeklo geen tekort aan parkeerplaatsen. Enkel ter hoogte van 't Groentje
(Oosteeklo-Dorp, Stoomstraat en Oosthoek) is er een tekort aan parkeerplaatsen ontstaan door de aanwezigheid van handelszaken, een school en recente
bouw van een aantal appartementen. Hier is recent een parkeerterrein met 35 parkeerplaatsen gerealiseerd.

ln de kern van Bassevelde loopt de bezetting op tot meer dan 85%. Rekenen wij de eerste aanpalende straatsecties erbij, is er ook in Bassevelde voorlopig
geen gebrek aan vrije parkeerplaatsen.

De parkeerbezetting in het centrum van Boekhoute is relatief beperkt tot ongeveer 50%van de parkeerplaatsen. ln de zomerperiode is een zekere toename
van de parkeervraag tot ongeveer 60 %. vast te stellen. Dit komt door het recreatieve verkeer dat deze deelgemeente bezoekt. Tijdens de avond en het
toeristisch seizoen zijn er vrij veel plaatsen bezet. Maar toch stelt het aantal bijkomende voertuigen geen probleem i.v.m. de aanbod aan parkeerplaatsen.

De gemeente wenst een duurzaam parkeerbeleid te voeren. Zo moet per woongelegenheid minstens anderhalve parkeerplaats voorzien worden.

Het parkeeraanbod in Assenede en de andere dorpen voldoet in het algemeen aan de parkeervraag. Enkel tijdens de markt of bijevenementen is er
veelvoudig foutparkeren en een hogere bezetting vast te stellen. Het beschikbare aantal parkeerplaatsen na de herinrichting van de kern van Assenede en
de doortocht van de N436 beantwoordt aan de huidige vraag.
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Selectieve uitbouw van extra parkeervoorzieningen is mogelijk omdat rekening dient te worden gehouden met de nieuwbouwprojecten (meestal
appartementen) die extra parkeerdruk op omliggende straten veroorzaken.

Er zijn wel problemen met het bewonersparkeren op het openbaar domein. Door het oprichten van meer en meer hoogbouw in het centrum van de
gemeente, worden steeds meer parkeerplaatsen ingenomen door bewoners. Bij bouwprojecten is reeds 1,5 parkeerplaatsen per woning verplicht. Door een
hoger
autobezit worden deze auto's op het openbaar domein geparkeerd en stellen zich parkeerproblemen voor bezoekers.

Bij bouwprojecten zal door een gemeentelijke parkeernorm afwenteling van bewonersparkeren op het openbare domein vermeden worden.
Parkeermaatregelen voor doelgroepen realiseren o.a. door het invoeren van blauwe zone of betalend parkeren of de invoering van bewonerskaarten is
voorlopig nog niet aan de orde.
Het gemeentebestuur heeft wel de intentie om in de toekomst controles te laten uitvoeren op de beperkte parkeerduur in de dorpskernen

Assenede zal de parkeerdruk verder monitoren en bij evenementen met een groot aantal bezoekers vervoersmanagementmaatregelen uitwerken (bv
shutlebussen).

De gemeente zal in een parkeersignalisatieplan de parkeerplaatsen aangeven en de routes daar naartoe signaleren.
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3.4. WERKDOMEIN G: ONDERSTEUNENDE EN FLANKERENDE MAATREGELEN

Ondersteunende en flankerende maatregelen beïnvloeden het mobiliteitsgedrag. Dit zijn geen afzonderlijke maatregelen maar deze moeten samenhangend
en geïntegreerd op elkaar afgestemd worden. Naast infrastructurele maatregelen dragen deze zo bij tot meer duurzame verplaatsingen.

3.4.1. VERVOERSMANAGEMENT MET BEDRIJVEN, DIENSTEN, SCHOLEN EN EVENEMENTEN

De gemeente zal zoals in het verleden de scholen verder ondersteunen bij het realiseren van de schoolvervoersplannen en sensibiliserende acties. Verder
werkt men samen met de provincie om bij bedrijven en in de eigen administratie bedrijfsvervoersplannen en duurzame verplaatsingen te bevorderen.

ln uitvoering van het plan voor de routes a taar vervoer zal een bewegwijzeringsplan samen met de bedrijven opgesteld worden

3.4.2. TARIFERING

De gemeente zal geen bijkomende initiatieven nemen om het derde betalersysteem uit te breiden. Er zal wel verder aan de promotie van het openbaar
vervoer gewerkt worden. Verder zal de gemeente De Lijn ondersteunen door het plaatsen van fietsenstallingen aan halteaccommodaties, het voorzien en
plaatsen van nieuwe halteaccommodaties en door folders en dienstregelingen ter beschikking te stellen van de bevolking.

3.4.3. ALGEMENE SENSIBILISERING

De algemene sensibiliserihgscampagnes uit het verleden worden gecontinueerd:
met 'belgerinkel naar de winkel, 10.000 stappen, ik Kyoto, kaart toeristische routes, verkeers- en parkeercontroles,

Bijkomende maatregelen kunnen zijn
Stimuleren van het openbaar vervoergebruik
Uitbreiden van de halteaccommodatie
Stimuleren van het fietsgebruik
Actieplan veil ige schoolom geving
Actie nieuwe bewoners
I nstal leren van fietsstall ingen
Mobiliteitsadvies bij toeristische info
Mobiliteitsplan opstellen bij evenementen
hulp bieden bij de opmaak van bedrijfs- en schoolvervoersplannen
Flankerende maatregelen m.b.t. parkeren
Communicatie over de bereikbaarheid van de gemeente bv. minder hinder maatregelen bij werken
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3.4.4. BEWEGWIJZERING

ln samenwerking met het Vlaams gewest zal het routeplan voor het a taat vervoer door de plaatsing van aangepaste signalisatie uitgevoerd worden.

3.4.5. HANDHAVING

Het huidige handhavingsbeleid binnen de politiezone wordt continu opgevolgd binnen het zonaalveiligheidsoverleg. De politiediensten worden betrokken bij
de jaarlijkse evaluatie van het mobiliteitsplan.

De handhaving in de blauwe zone en zones met beperking van de parkeerduur zal indien nodig gebeuren door een private firma.

3.4.6. MONITORING EN EVALUATIE

3.4.6.í.Verkeerstellingen en intensiteiten

ln overleg en samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen en AWV zal de gemeente een telprogramma uitwerken. Deze tellingen dienen ter
voorbereiding van de evaluatie en de vooruitgangsrapportering - sneltoets van het mobiliteitsplan

De resultaten worden besproken in de GBC. Wegen waarop tellingen zullen worden uitgevoerd (op de secundaire en lokale wegen type I en type ll
(gewestwegen)en de E34/N49 door AWV, op de lokale wegen type ll (gemeentewegen) door de gemeente:

Secundaire wegen type ll
. N448 van centrum Ertvelde tot A1 1/N49, paralleltracé A1 1/N49 tussen N448 en R4 (Zelzate-west) min. wegvak R4le ZelzaÍe-west, tussen N448

(Asseneedsesteenweg) en knooppunt 1 R4-west.

Lokale wegen type I (lokale verbindingsweg)
o N448 tussen N456 en N458,
r N448 van kruispunt nieuwe parallelle weg tot kruispunt Zelzatestraat,
o N436 van kruispunt Zelzatestraat tot dorpskern Assenede,
o N436 tussen Bassevelde en Kaprijke.
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Lokale wegen type ll (gebiedsontsluitingsweg)

GEWESTWEGEN
r Nieuwburgstraat(N458)
r Ertveldesteenweg(N448)
. Oosteeklodorp (deeltussen Ertveldesteenweg en Ledestraat) (N448)
. Kapellestraat (deel tussen Kapelledreef en Basseveldestraat) (N436)
o Basseveldestraat(N436)
o Zelzatestraat (N436)
. Leegstraat (deel tussen Kapelledreef en Markt) (N436)
. Kapelledreef (N436)
r Markt (deel tussen Leegstraat en Diederikstraat) (N436)
. Hendekenstraat(N458)
. Haantjen (N436)
o Assenedestraat(N436)
o Noordstraat (deeltussen Boekhoutedorp en Tingelhoek) (N458)
. Boekhoutedorp (deel tussen Noordstraat en Weststraat) (N458)
o Weststraat (Na58)
o Stationsstraat(N458)

Op de gewestwegen zullen telposten geplaatst worden in overleg met de wegbeheerder AWV

GEMEENTEWEGEN
o Staakstraat,
. Sasdijkstraat
o Sint-Andrieslaan
. Dijkstraat
o Prins Boudewijnlaan
. Hoogstraat
o Markt (deel tussen de Diederikstraat en de Leegstraat)
o Molenstraat
. Burgstraat
r Kapellestraat (deel tussen de Posthoorn en de Basseveldestraat)
r Posthoorn
. Tingelhoek
. Oude Boekhoutestraat

lI
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o Dorp Bassevelde
o Bloksheule
o Gravenstraat
o Landsdijk
r Schare
. Meuleken
o Molenplein
. Spiegelstraat
o Heide
. Molenhoek
o Oosteeklo-dorp, (gedeelte tussen Ertveldesteenweg en Oosthoek)
o Oosthoek
o Stroomstraat
o Kraaigemstraat

Ook zullen fietstellingen uitgevoerd worden op het BFF en LFF.

De wegen waarop tellingen zullen doorgaan zijn weergegeven in de volgende tabel en de volgende plannen.
Alle tellingen worden uitgevoerd door de wegbeheerder en/of de politiediensten.

Om de tellingen op de gemeentewegen uit te voeren werden recent twee snelheidsinformatieborden aangekocht welke zowel de snelheid van de voertuigen
als het aantal voertuigen kunnen registreren.
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TABEL 3: VERKEERSTELLINGEN

Locaties telposten op de semeenteweeen

Locaties telposten

ln deel tussen de Burgstraat en N49
ln deel tussen de N49 en Oosteeklodorp
Ter hooqte van het beoin van de bebouwde kom
ln de buurt van de WeverstraaWVaalpoelstraat
ln de buurt van de ingang naar het kerkhof
Ter hooqt van het beqin van de bebouwde kom
Ter hoogte van de Doornendijkstraat
Ter hooote van de deelqemeenteorens tussen Boekhoute en Assenede
Ter hooqte van de zone 30 (buurt MeersmennestraaVKasteeldiikstraat)
ïer hooqte van het kruispunt met de Polderstraat
Ter hooqte van het kruisount met de Groenendiikstraat
Ter hoogte van het kruispunt met de Stadhuisstraat
Ter hoogte van het marktplein

Ter hooqte van het kruispunt met de Waalpoelstraat
ln de buurt van het kruispunt met de Braakmanstraat
Ter hooqte van het kruispunt met de Kapellepolderstraat
Aan het beqinq van de bebouwde kom
ln het gedeelte met de zijwegen
ln het gedeelte tussen de Kaprijkestraat en het kruispunt met de Bloksheule
Ter hooqte van het kruispunt met de Blokmeersstraat
Aan het begin van de straat komende van de Landsdiik
Aan het beqin van de straat komende van de Bloksheule
Ter hooote van het kruisount met de Soortstraat
Ter hooqte van het kruipunt met de St. Jorispolderstraat
Ter hoogte van de Laureinepolderstraat
Ter hooote van de inoanq naar het kerkhof

Telposten

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Straatnaam

Oosthoek

Stroomstraat
Molenstraat

Kraaigemstraat
Kapellestraat (deel tussen
Basseveldestraat en Posthoorn)
Staakstraat
Sasdiikstraat
Diikstraat en sint Andrieslaan
Hoogstraat
Markt (deeltussen de
Diederikstraat en de Leeqstraat)
Burqstraat
Posthoorn
Tinoelhoek
Oude Boekhoutestraat
Dorp

Bloksheule
Gravenstraat
Landsdiik
Prins Boudewiinlaan
Schare
Meuleken
Graafianstraat
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Locaties telposten

ln het midden van het gedeelte tussen de Molenhoek en het kruispunt met de
Abdiistraat
Ongeveer in het midden van de straat
Ter hoogte van het dorpsplein

Telposten

1

1

1

Straatnaam

Heide

Molenhoek
Oosteeklodorp ( deel tussen
Oosthoek en Ertveldesteenweo)

TABEL 2: VERKEERSIETIINGEN - TELPOSTEN OP DE GEMEENTEWEGEN

De technische dienst van de gemeente zal deze tellingen in een gepaste rapporteringen voorleggen aan de GBC. Verder zullen in deze rapportering
de verkeerstellingen van de buurgemeenten, welke van belang zijn voor Assenede opgenomen worden.

Het is de bedoeling om aan de hand van de telresultaten vast te stellen hoeveel verkeer er passeert en welk soort voertuigen gebruik maken van bepaalde
straten. Het is ook de bedoeling om vast te stellen of de maximum toegelaten snelheid gerespecteerd wordt en indien nodig aan de hand van de resultaten
te bepalen of verkeerstechnische ingrepen moeten worden uitgevoerd.
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De tellocaties zullen in overleg met de dienst Mobiliteit van de provincie Oost-Vlaanderen bepaald worden.
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3.4.6.2. Parkeren

Zoals in de uitwerkingsnota weergegeven en onderzocht zal het parkeren in de kernen van de deelgemeenten van Assenede de parkeerbezetting
gemonitord worden. lndien zich problemen i.v.m. de parkeerduur stellen, wordt gelijktijdig ook de parkeerduur onderzocht.

Oosteeklo

TABEL 3: PARKEREN OOSTEEKLO, onderzoek op een normale weekdag in oktober 2009

ln Oosteeklo is er voldoende parking indien de parkeerplaatsen langs de straten worden meegeteld.
ln het centrum zijn er net voldoende plaatsen op het dorpsplein en in de directe omgeving daarvan. Daarom werd in 2015 een bijkomende parking
gerealiseerd naast Oosteeklo-Dorp 5 ,welke plaats biedt aan een 35tal voertuigen.

Bassevelde

Yo

32

78
89
37
28
1 5
38
36

Bezettinq
15

109
25
40
28
45
56

315

Aantal parkeerplaatsen
47

í39
28
107
101
298
147
867

Straten in het centrum
Stroomstraat

Oosteeklodorp (N448)
-straten
-dorosolein
Ertveldesteenweq (N448)
Oosthoek
Ledestraat (N448)
Konin Albertstraat
Totaal

Opmerkinqen
Tiidens voetbal overbezettinq

Bij begin en einde school
overbezettino bii kiss&ride

Bij begin en einde school
overbezettinq bii kiss&ride

otfo

47
85
88
48
75
65

39
131

65
66

Bezettinq
65
61

36
29
47
42

23
55

11

369

Aantal parkeerplaatsen
137
72
41

60
63
65

59
42

17
556

Straten
Beekstraat (N436)
Dorp
Dorosolein
Eendrachtstraat
Kerkstraat
Nieuwe Boekhoutestraat

Rozemariinstraat
Sint-Bernardusstraat

Assenedestraat (N436)
Totaal
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TABEL 4: PARKEREN 8ÁSSEyEtDE, onderzoek op een normale weekdag in oktober 2009

In Bassevelde zijn er op gewone dagen zonder specifieke evenementen voldoende parkeerplaatsen. Enkel in het Dorp zelf is de parkeerdruk vrij hoog

Boekhoute

TABEL 5: PARKEREN BOEKHOUTE, onderzoek op een normale weekdag in oktober 2009

ln de deelgemeente Boekhout blijkt dat de parkeerdruk op een gewone dag zonder evenement niet bijzonder hoog is. Voor de bewoners en bezoekers zijn
er meestal parkeerplaatsen in de directe omgeving van het centrum beschikbaar.

Assenede

Aantal P na heraanleE
21

50
40
36
6

23
19
32
30
257

Opmerkinqen

Tiidens de markt

Waarvan 27 niet reqlementair tiidens de markt

lncl. kiss&ride school en tiidens markt
Tiidens de markt

o/o

69
117
86
184
47
6í
181

100
41

102

Bezettinq
I

54
57
59
8
14
49
32
13

295

Aantal parkeerplaatsen
13
46
66
32
17
23
27
32
32
288

Straten
Kapelledreef (N436)
Leeostraat (N436)

Markt (N436)
Centrum oarkino Kloosterstraat
Diederikstraat (N436)
Centrum parkinq Kriekeriistraat
Schoolstraat (N436)

Centrum parkinq Trieststraat
Trieststraat íN436)
Totaal

TABEL 6: PARKEREN ÁSSENEDI onderzoek op een normale weekdag in oktober 2009

ln Assenede blijkt dat er in het centrum niet voldoende parkeerplaatsen aanwezig zijn om alle voertuigen te kunnen parkeren op een marktdag waardoor er
op sommige plaatsen fout geparkeerd wordt.

o/o

20
19
35
5

17

Bezettinq
5
3
7
2
17

Aantal parkeerplaatsen
25
'16

20
40
10í

Straten
Boekhoutedoro parkino achter de kerk
Boekhoutedorp (N436) - parkeerplaatsen lanqs de riiweq - kant van de kerk
Boekhoutedoro (N436) - parkeerplaatsen lanqs de riiweo - kant van de woninoen
Graafianstraat - aan de inqanq van het nieuw qedeelte van het kerkhof
Totaal
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Of de gemeente al dan niet zal overgaan tot het samenwerken met een parkeerbedrijf om op bepaalde parkeerplaatsen met beperkte parkeerduur controles
uit te voeren, staat nog niet vast.
Momenteel (tweede helft 2016 en begin 2017) loopt een actie van ALEA (Adviesraad Lokale Economie Assenede) waarbij de gebruikers van de
parkeerplaatsen met een beperkte parkeerduur via een pamflet alert gemaakt worden op de beperkte parkeerduur. Afhankelijk van deze resultaten zal al dan
niet tot verdere acties worden overgegaan.

3.4.7. OVERLEG

De gemeente zal verder samen met de buurgemeenten grensoverschrijdende mobiliteitsaspecten overleggen. Verder worden maatschappelijke actoren en
de bewoners bijde uitvoering van het mobiliteitsbeleid betrokken, o.a.. bij herinrichtingsprojecten en wegeniswerken.
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3.5. LINK MET MILIEUTOETS

Met de milieuambtenaar zullen de milieuaspecten van het mobiliteitsbeleid in de tweejaarlijkse evaluatie bewaakt worden.

Versnipoerino: in Assenede worden door de gemeente geen verkeersinfrastructuren gepland die voor bijkomende versnippering kunnen zorgen.

Luchtvervuilinq:Assenede zal samen met de buurgemeenten de indicatoren voor concentraties van SO2, NOX, PM, ozon, ...(pg/m3) binnen een regionale
context monitoren. Voor het eigen voertuigpark wordt het programma Milieutoetsing Voertuigenpark toegepast. Verder wordt de toepassing van de integrale
zone 70 geïmplementeerd en opgevolgd en worden alternatieven voor de auto aangeboden om de kernen te bereiken.

Enerqieverbruik en emissie van broeikasqassen: het brandstofverbruik van de gemeentelijke voertuigen wordt bijgehouden en nadien geëvalueerd. De
gemeente kiest bij vervanging van voertuigen consequent voor de zuinigste types. Het fietsnetwerk zal continu uitgebouwd worden en er worden campagnes
gevoerd om korte ritten af te leggen met de fiets of te voet.

Lichthinder: De gemeente zal aangepaste lampen (spaarlampen) gebruiken en een aangepast verlichtingsregime toepassen. Door de gemeente wordt
geopteerd om voor de openbare verlichtingspunten gebruik te maken van de zuinigste en slimme verlichting (zie lichtplan).

Geluidshinder en trillinqen: verkeer is de belangrijkste bron van geluidshinder en trillingen. Deze zullen door geluidswerende infrastructuur en buffering
(bomen en struiken. wallen,...), de materiaalkeuze bijwegenaanleg en snelheidsbeperkingen bestreden worden.
Gevelgroen kan in wooncentra door geluidsdiffusie leiden tot een significante daling van het geluidsniveau ter hoogte van gevels.

Ruimteliike olannino: alle opties en acties binnen het ruimtelijke planningsbeleid worden aan een milieutoets ondenrorpen en op mobiliteitseffecten
onderzocht

Groeninrichtinq: de gemeente zal de groene sporen door de gemeente systematisch plannen en ecologisch beheren met als zwaartepunt het bermbeheer
langs (landelijke) wegen en het natuurtechnisch inrichten van bermen, taluds, grachten... ... .

Afval: opvolgen van de afvalstromen op het container- (milieu) park en door zelf milieuverantwoorde producten te gebruiken bij het onderhoud en de aanleg
van wegen.

Water: door gecontroleerd gebruik van strooizout, door het hemelwater eerst te laten infiltreren, daarna buffering en dan pas af te voeren,
Uitvoeren van watertoets bij de aanleg van infrastructuur.

Klachtenreqistraties: systematische registratie en opvolging van klachten.
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4. ACTIEPROGRAMMA

De volgende tabel geeft een overzicht van de geplande maatregelen om het mobiliteitsplan uit te voeren. Er wordt daarbij een indicatie gegeven van de
termijn waarbinnen de ingreep gepland wordt, samen met een eerste raming van de kostprijs.

Waar samenwerking is met andere overheidsdiensten/partners, worden deze vermeld.

Het actieprogramma wordt opgebouwd op basis van de 3 werkdomeinen:
Werkdomein A: ruimtelijke ontwikkelingen en hun beleidseffecten
Werkdomein B: netwerken,
Werkdomein C: ondersteunende maatregelen.

TABEL 7: ACTIEPROGRAMMA -werkdomein A

PARTNERS

Gemeente
VENECO

gemeente

gemeente

INITIATIEF
NEMER

Provincie
Oost-
Vlaanderen
privé,
sociale
woonmaat-
schappij,
OCMW

Vlaams
gewest

PRIORITEIT

hoog

hoog

hoog

RAMING €

PM

PM

PM

TIMING

Lopend

KT en MLT

lopend

KT en MLT

lopend

KT en MLT

LOCATIE

A11lE34 en
knooppunt Zelzate

PM

PM

ACTIE

uitbouw zone voor economische
activiteiten langs N49i E34

verder woonzones en
woonprojecten real iseren
op basis van het "STOP-
PRINCIPE"

behoud van het open landschap
van het Krekengebied

NR

WERKDOMEIN A

A1

A2

A3
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