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1

INLEIDING

Het mobiliteitsbeleid is geen vaststaand iets. Visies wijzigen, prioriteiten veranderen en nieuwe
mobiliteitsthema’s worden aangehaald. Met behulp van het instrument “sneltoets” is er een methode
ontwikkeld om het mobiliteitsplan grondig te evalueren. Het Mobiliteitsdecreet (Decreet betreffende het
mobiliteitsbeleid van 20 maart 2009 (B.S. 20/04/2009), gewijzigd door het decreet van 9 juli 2010 houdende
bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2010 (B.S. 28/07/2010) en door het decreet
van 10 februari 2012 (B.S. 20.03.12)) voorziet dat elke gemeente minstens éénmaal per legislatuur een
sneltoets uitvoert, die de actualiteitswaarde van het mobiliteitsplan toetst. Het mobiliteitsplan blijft geldig tot
het vervangen wordt door een nieuw plan.
De sneltoets werd goedgekeurd op de Gemeentelijke Begeleidingscommissie (GBC) van 30/05/2016
(eindbeslissing bij consensus) en conform verklaard op de Regionale Mobiliteitscommissie (RMC) van
7/07/2016.
In de sneltoets werd gesteld dat sinds de opmaak van het vorige mobiliteitsplan in 2001 de planningscontext
drastisch is veranderd. Eén van die veranderingen die een sterke impact heeft gehad op Kasterlee en haar
mobiliteit is de komst van de Kempische Noord-Zuidverbinding in 2014.
Daarnaast zijn er sinds 2001 tal van acties en maatregelen ondernomen en beschikt de gemeente niet
langer over een bruikbaar mobiliteitsplan (conform de decretale bepalingen) dat als kader kan dienen voor
het beleid van de gemeente. Er is nood aan een duidelijk overzicht waarin alle domeinen en
bestuursonderdelen zoals het parkeerbeleid, fietsbeleid,… in elkaar worden gepast. Een grondige
herwerking is dan ook nodig.
De keuze voor het spoor 1 biedt de kans om niet alleen te komen tot een nieuw plan waarin alle aspecten
rond mobiliteit hun plaats vinden en hierdoor meer geïntegreerd aangepakt kunnen worden, maar biedt ook
de mogelijkheid voor het formuleren van nieuwe ideeën rond het mobiliteitsbeleid in Kasterlee. Rekening
houdende dat het duurzame scenario dateert van 2001, het mobiliteitsbeleid in Kasterlee sindsdien terug
sterk geëvolueerd is en dit scenario deels verouderd is, zijn de opmaak van nieuwe mobiliteitsscenario’s
noodzakelijk. Het uiteindelijke voorkeurscenario zal het draaiboek dienen te vormen voor het toekomstig
mobiliteitsbeleid in Kasterlee en haar deelkernen.
De opmaak van een gedragen actieprogramma met een directe koppeling aan de doelstellingen en
taakstellingen die de gemeente hierdoor wenst te realiseren, zal niet alleen de uitvoering van dit plan ten
goede komen, maar ook de latere evaluatie hiervan.
Conform de richtlijnen van de Vlaamse overheid bestaat het mobiliteitsplan uit drie delen: oriëntatienota (1),
synthesenota of opbouw van het plan (2) en beleidsplan (3). De eerste twee delen werden reeds uitgevoerd
waarbij volgende data van belang zijn:
-

De oriëntatienota werd goedgekeurd op GBC van 22/09/2016 en gunstig geadviseerd op de RMC
van 20/10/2016.
De synthesenota werd goedgekeurd op de GBC van 01/12/2017 en gunstig geadviseerd op de RMC
van 21/12/2017

Het voorliggend rapport behelst de beleidsnota. Per deel zijn verschillende stappen te zetten zoals
onderstaand figuur aangeeft:
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1.1

Opzet van het beleidsplan

In deze nota wordt het duurzaam mobiliteitsscenario toegelicht volgens de werkdomeinen A, B en C. De
inhoud van deze domeinen bestaat uit het volgende:
-

Werkdomein A: ruimtelijke ontwikkelingen en hun mobiliteitseffecten
Werkdomein B: netwerken per modus
Werkdomein C: ondersteunende maatregelen

Ten slotte worden actieprogramma’s geschreven volgens de werkdomeinen.

1.2

Betrokken actoren

Bij het opstellen van een mobiliteitsplan zijn een aantal partijen betrokken. Deze partijen zijn gebundeld in
een aantal commissies.

1.2.1

Gemeentelijke Begeleidingscommissie

In de gemeentelijke begeleidingscommissie (GBC) gebeurt de voorbereiding van en de besluitvorming rond
elke fase van de opmaak van het mobiliteitsplan. Tijdens elke fase worden de tussenproducten besproken in
deze commissie.
De gemeentelijke begeleidingscommissie is samengesteld uit volgende leden:
Naam

Functie

Ward Kennes

Burgemeester Kasterlee

Guy van de Perre

Schepen Kasterlee

Geert Andries

Mobiliteitsambtenaar Kasterlee

Nikka Curinckx

MOW Beleid

Mustafa Aktas

AWV

Tim Cordemans

De Lijn

Staf Aerts

Provincie Antwerpen

Dirk Schoofs

Ruimte Vlaanderen

Joris Goethaert

Politie Kasterlee

1.2.2

Regionale Begeleidingscommissie

Het gemeentelijk mobiliteitsplan is feitelijk een uitwerking van het gewestelijk en provinciale mobiliteitsbeleid.
Op het einde van beleidsfase zal de beleidsnota besproken worden op de RMC. Deze commissie
beoordeelt de inhoud van het beleid. Er wordt met name gekeken naar de wijze waarop het beleid vorm
geeft aan duurzame mobiliteit.
Tijdens de RMC Synthesenota van 21 december 2017 werden de volgende aandachtspunten geformuleerd:
-

-

Voor trage wegen ligt de focus voornamelijk op de fiets en in mindere mate op de voetganger. De
gemeente benadrukt dat het de zeker de ambitie is van de gemeente om trage wegen ook in te
zetten voor voetgangers. Dit uit zich ook in de opmaak van RUP’s en de bouwdossiers. Hierbij zijn
zowel de opwaardering van bestaande trage wegen als het creëren van nieuwe trage wegen van
belang.
Er werd bij de opbouw van de scenario’s voor gekozen om te werken met twee beelden. Deze
beelden zijn bekend in de gemeente (en haar regio) en werden hier door vertaald in twee mogelijke
scenario’s op vlak van mobiliteit. Die doorvertaling gebeurt in een heldere taal. Die heldere taal is
belangrijk om draagvlak te creëren voor het mobiliteitsplan
11
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-

De focus ligt voornamelijk op 3 modi: gemotoriseerd verkeer, langzaam verkeer en Openbaar
Vervoer
Het verschil tussen beide scenario’s komt niet tot uiting op alle kaarten. Er is bvb. Geen verschil
tussen de kaarten 11 en 15 (gemotoriseerd verkeer). Nochtans is er in de tekst wel een uitgesproken
verschil wat betreft de functies van de verschillende wegen. Ook voor het fietsnetwerk komt het
verschil tussen beide scenario’s niet tot uiting op de kaarten 13 en 17 (slechts 2 kleine verschillen).

1.3

Overlegmomenten

Datum

Overleg

Sneltoets
30/05/2016

GBC Sneltoets

07/07/2016

RMC Sneltoets

Oriëntatiefase
23/08/2016

Werkoverleg Oriëntatienota

22/09/2016

GBC Oriëntatienota

20/10/2016

RMC Oriëntatienota

Synthesefase
28/11/2016

MORA (Participatie)

11/01/2017

Werkoverleg Synthesenota

13/02/2017 – 19/02/2017

Tentoonstelling Kasterlee

20/02/2017 – 26/02/2017

Tentoonstelling Lichtaart

26/02/2017 – 6/03/2017

Tentoonstelling Tielen

22/05/2017

MORA (Participatie)

06/09/2017

MORA (Participatie)

28/10/2017

MORA (Participatie)

1/12/2017

GBC Synthesenota

21/12/2017

RMC Synthesenota

Beleidsfase
27/02/2018

MORA (Participatie)

7/03/2018

Werkoverleg Beleidsnota

4/07/2018

GBC Beleidsnota

28/08/2018

Voorlopige goedkeuring gemeenteraad

20/09/2018

RMC Beleidsnota
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1.4

Participatieproces

In het decreet met betrekking tot het mobiliteitsbeleid is opgenomen dat het mobiliteitsplan een
participatietraject dient te doorlopen, indien dit niet wordt opgevolgd dient het aan een openbaar onderzoek
te worden onderworpen.
Voor het mobiliteitsplan Kasterlee werd volgend participatieproces wordt vooropgesteld en goedgekeurd op
de gemeenteraad van (27/09/2016):
FASE 1: Oriëntatienota
-

Bespreking in mobiliteitsraad bij aanvang van fase 2
Oriëntatienota online beschikbaar stellen op gemeentelijke website

FASE 2: Synthesenota
-

Organiseren van een tentoonstelling fase 2
Bespreking in mobiliteitsraad bij einde fase 2
Synthesenota online beschikbaar stellen op gemeentelijke website

FASE 3: Beleidsplan
-

Bespreking in mobiliteitsraad bij aanvang van fase 3
Organiseren van een mobiliteitsmarkt bij aanvang van fase 3
Beleidsplan online beschikbaar stellen op gemeentelijke website

Concreet kiest de gemeente Kasterlee voor een participatietraject in twee sporen
1.
•

2.

Betrekken van adviesraden in het globaal proces van het mobiliteitsplan via:
Mobiliteitsraad:
o Deze raad werd opgericht in het kader van het vernieuwen van het mobiliteitsplan. Via
deze mobiliteitsraad wordt de burger procesmatig geconsulteerd en betrokken bij de
opmaak van het mobiliteitsplan. De mobiliteitsraad kent een uitgebreide en
multidisciplinaire samenstelling. Ze bestaat uit een 15-tal leden en bevat zowel politieke,
economische als sociale actoren.
o De mobiliteitsraad wordt minstens een keer per fase van het mobiliteitsplan
geraadpleegd
Betrekken van bevolking in het globale proces van het mobiliteitsplan via:
o Publicatie van elke fase op de website
o Organisatie van tentoonstelling in fase 2
o Organisatie van mobiliteitsmarkt in fase 3

In bijlage 8.6 kunnen de uitgebreide beschrijving van het participatietraject, de goedkeuring op de
gemeenteraad, de verslagen van de mobiliteitsraden (welke in de synthesefase werden georganiseerd) en
de adviezen van de verschillende adviesraden teruggevonden worden.
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2

KNELPUNTEN, KANSEN EN DOELSTELLINGEN

Navolgend worden alle knelpunten, kansen en doelstellingen zoals geformuleerd in de synthesenota
hernomen.

2.1.1

Knelpunten

De knelpunten werden onderverdeeld naar knelpunten met betrekking tot gemotoriseerd verkeer, openbaar
vervoer, langzaam verkeer en ruimtelijke en verkeerskundige ontwikkelingen.

2.1.1.1

Knelpunten gemotoriseerd verkeer

Parkeren
-

-

Er worden conflicten vastgesteld tussen gemotoriseerd verkeer (parkerende voertuigen) en
langzaam verkeer (fietsers en voetgangers) in:
o Molenstraat
o Houtum
Er zijn geen locaties voor het parkeren van een vrachtwagen aangeduid waardoor deze in
centrumstraten geparkeerd worden
Vele parkeerplaatsen voor personen met een beperkte mobiliteit zijn niet conform de richtlijnen

Categorisering der wegen
-

-

-

De selectie in Kasterlee stemt niet altijd overeen met de selectie van de buurgemeenten. Zo worden
er afwijkingen vastgesteld voor:
o Olensesteenweg
o Zevendonkseweg
o Gierlebaan
De selectie in het mobiliteitsplan Kasterlee stemt niet helemaal overeen met de selectie uit het
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.
o Kleinrees
o Hoge Rielen – Kaliebaan – Molenstraat
o Olensesteenweg
De functie van een weg stemt niet altijd overeen met het effectief gebruik of het gewenst gebruik.
o Leistraat
o Hoge Rielen

Verkeersintensiteiten
-

-

Verkeersdruk door doorgaand (vracht)verkeer in de deelkernen van Kasterlee lijkt toe te nemen. Dit
zorgt ervoor dat het gemotoriseerd verkeer meer en meer domineert op de andere functies. Een
aantal wegen worden verkeerskundige barrières met plaatselijk een negatief effect op de
leefbaarheid, oversteekbaarheid en de woonkwaliteit.
Er worden hoge verkeersintensiteiten vastgesteld in de Hoge Mouw en de Hoge Rielen

Verkeersveiligheid
-

Volgende verkeersonveilige locaties worden vastgesteld:
o Noordlaan x Lichtaartsebaan
o Turnhoutsebaan x Kleinrees
o Tielensteenweg x Leistraat
o Lisseweg x Poedeleesteenweg
o Retiesebaan x Boekweitbaan
o Turnhoutsebaan x Pellemanstraat
o Prijstraat x Gierlebaan
o Pater Damiaanstraat x Geelsebaan

-

Volgende wegsegmenten kennen, los van de kruispunten, veel ongevallen:
o Turnhoutsebaan
o Geelsebaan
o Herentalsebaan
o Retiesebaan
o Leistraat
14
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o
o

Lichtaartsebaan
Olensteenweg

Sluipverkeer
-

Er wordt vastgesteld dat de oude N19 nog steeds drager is van doorgaand verkeer terwijl de N19g
dit verkeer dient aan te trekken
Doorheen Hoge Rielen en de Hoge Mouw worden hoge verkeersintensiteiten vastgesteld wat erop
wijst dat deze groendomeinen sluipomgevingen vormen

Leesbaarheid/ leefbaarheid
-

Ter hoogte van recreatiegebieden zoals Bobbejaanland, Houtum, Sportvelden Lichtaart,… worden
conflictsituaties tussen gemotoriseerd en langzaam verkeer vastgesteld
In schoolomgevingen (Mgr. Cardijnstraat, Schoolstraat,…) verdringt het (parkerend) autoverkeer de
fietser en de voetganger
In tal van woonstraten wordt er te snel gereden
o Kleinrees
o Turnhoutsebaan (binnen bebouwde kom Kasterlee)
o Hoge Rielen
o Poederleesteenweg
o Tielendorp
o Kaliebaan
o Molenstraat

2.1.1.2
-

Personen met een beperkte mobiliteit hebben weinig tot geen ontsluitingsmogelijkheden met het
openbaar vervoer
De busverbinding tussen de deelgemeente en het station van Tielen is beperkt

2.1.1.3
-

-

Knelpunten Langzaam verkeer

Tal van voorzieningen voor voetgangers zijn niet aangepast voor personen met een beperkte
mobiliteit
Het ontbreken van aangepaste en comfortabele fietsvoorzieningen langsheen en over een aantal
drukke verbindingswegen creëren een onveilige situatie voor fietsers;
Er ontbreekt een fijnmaziger netwerk voor langzaam verkeer;
Aandacht dient uit te gaan naar de verkeersveiligheid ter hoogte van de verschillende
schoolomgevingen, recreatiegebieden en sportvelden van de 3 deelgemeentes.
Verschillende verkeersassen (N19g/N19/Leistraat) vormen een barrière voor het langzaam verkeer
Een aantal locaties zijn gevaarlijk voor langzaam verkeer:
o Geelsebaan
o Herentalsesteenweg
o Lichtaartsebaan
o Markt
o Tielensteenweg
o Retiesebaan
o Duineneind
o Prijstraat aan sportvelden
o Kaliebaan
o Molenstraat

2.1.1.4
-

Knelpunten Openbaar Vervoer

Knelpunten ruimtelijke en verkeerskundige ontwikkelingen

Bij het project “woonwijk Hulst” wordt er onvoldoende gebruik gemaakt van de aanwezige
waterpartijen als drager van langzame relaties
Het ontbreekt aan een goede aanduiding van routes naar school vanuit de ruimtelijke ontwikkelingen
Er heerst onduidelijk over de inrichting van de Markt bij de bewoners

Kaart 1: Knelpunten
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2.1.2

Kansen

Ook voor de kansen werd een verder onderverdeling naar kansen met betrekking tot gemotoriseerd verkeer,
openbaar vervoer, langzaam verkeer en ruimtelijke en verkeerskundige ontwikkelingen doorgevoerd.

2.1.2.1
-

Aanpassing categorisering der wegen, rekening houdend met een betere afstemming op de selectie
van de buurgemeenten, de selectie uit het GRS en gewenst gebruik van de weg;
Door het invoeren van een helder snelheidsbeleid met snelheden van 90-70-50-30-20 km/u kan de
leesbaarheid verhoogd worden en de inrichting naargelang haar omgeving aangepast worden.
Een verbeterd en sneller openbaar vervoer- en fietsnetwerk is noodzakelijk om de concurrentie te
kunnen aangaan met de auto;
Door vaste telpunten te selecteren waar jaarlijkse verkeerstellingen worden uitgevoerd is een
monitoring van de verkeersintensiteiten mogelijk
De aanwezigheid van de nieuwe N19g als drager van doorgaand verkeer zorgt voor een ontlasting
van de lokale wegen
…

2.1.2.2
-

-

-

-

Kansen Langzaam verkeer

De verschillende beekvalleien kunnen in aanmerking komen als drager voor het fietsnetwerk.
Het verbeteren van de oversteekbaarheid van een aantal belangrijke verkeersassen kan de
barrièrewerking verminderen;
Veilige school- en recreatiegebieden kunnen de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid in deze
zones verbeteren;
Door vaste telpunten te selecteren waar jaarlijkse fietstellingen worden uitgevoerd is een monitoring
van de fietsintensiteiten mogelijk
…

2.1.2.4
-

Kansen Openbaar Vervoer

De buslijn tussen Geel en Turnhout wordt door De Lijn gezien als een sterke buslijn waarop verder
ingezet zal worden
Het Station van Tielen wordt door de bewoners van Kasterlee gezien als een goed station voor
treinverbindingen naar Brussel
De opmaak van masterplannen voor de verschillende deelkernen opent tevens de mogelijkheid om
te onderzoeken of bepaalde overwegen met de spoorlijn gesupprimeerd kunnen worden en
vervangen kunnen worden door ongelijkgrondse kruisingen (voor langzaam verkeer)
…

2.1.2.3
-

Kansen gemotoriseerd verkeer

Kansen ruimtelijke en verkeerskundige ontwikkelingen

Enkele woonwijken, waaronder de nieuwe verkaveling Hulst, lenen zich tot de mogelijkheid om deze
als woonerf in te richten waarbij de nadruk sterk op het langzaam verkeer ligt.
De aanpak van de invalswegen naar het centrum van Kasterlee (Masterplan De Met) opent
perspectieven om de langzame weggebruiker beter in beeld te brengen en de dominantie van het
autoverkeer te doorbreken

Kaart 2: Kansen
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2.1.3

Doelstellingen

2.1.3.1

Strategische doelstelling 1: het op een selectieve wijze vrijwaren en versterken
van de bereikbaarheid van de gemeente

De bereikbaarheid van de gemeente in zijn geheel, de deelruimtes binnen de gemeente, de toeristischrecreatieve infrastructuur (met in het bijzonder Bobbejaanland), en de handels- en voorzieningenclusters
moet op een selectieve wijze worden gewaarborgd en versterkt.
Met het op een selectieve wijze vrijwaren en versterken van de bereikbaarheid van de gemeente Kasterlee
wordt er gestreefd naar het uitbouwen van een multimodale vervoersstructuur die een optimale
mobiliteitsinteractie mogelijk maakt, zowel binnen de gemeente als binnen de ruime omgeving én met de
omliggende (gemeentegrensoverschrijdende) economische polen en stedelijke gebieden.
Een selectieve uitbouw van woon-, en tewerkstellings- en andere gemeentelijke functies
Het stimuleren en concentreren van woonactiviteiten in de gemeente: doordacht verweven en bundelen van
functies en activiteiten naargelang de visie op de deelruimte, en een goed gebruik en beheer van de
bestaande gemeentelijke voorzieningen en infrastructuur. Het ontwikkelen van woongebieden volgens hun
uitrustingsniveau en de identiteit van het gebied. Om dit te bekomen worden onderstaande operationele
doelstellingen geformuleerd:
-

Het voeren van een locatiebeleid voor belangrijke verkeersgeneratoren waardoor een beter ruimtelijk
evenwicht ontstaat, o.a. door:
o het voeren van een gebiedsgericht beleid wat betreft kleinhandel, diensten en voorzieningen
voor openbaar nut (onderwijs, sportcentra,…)
o het ondersteunen van toerisme in attractiepolen (Bobbejaanland,…) en het concentreren
van sport- en recreatieve infrastructuren in clusters.
o Het optimaliseren van de verschillende deelkernen
▪ Het uitvoeren van Masterplan De Met (reeds lopende)
▪ Het opmaken van een Masterplan voor de dorpskern Tielen om zo een visie en een
plan van aanpak op te maken voor de invulling site “Brandweer Tielen”
▪ Het uitwerken van een Masterplan voor de dorpskern Lichtaart

-

Het tegengaan van de versnippering door (zowel grootschalige als kleinschalige) bebouwing en
infrastructuren.
o De deelkernen dienen versterkt te worden
▪ Een bruto woningdichtheid van 15wo/ha wordt nagestreefd.
o Verlinting moet tegengegaan worden
▪ Een maximale dichtheid van 6wo/ha wordt nagestreefd

Het verbeteren, op een selectieve manier, van de bereikbaarheid van de gemeente in zijn geheel en van de
deelruimten binnen de gemeente – de deelruimten omvatten de woonzones, de economische knooppunten,
de toeristisch-recreatieve infrastructuur, en de handels- en voorzieningenclusters
Volgende operationele doelstellingen zullen de gemeente helpen om de gemeente Kasterlee en haar
attractiepolen bereikbaar te maken en te houden:
-

Het afstemmen van de inrichting van wegen aan hun functie, en het afstemmen van de categorie
aan de functie van de weg – dit geldt zowel voor auto-, vracht-, fiets- als OV-verbindingen.

-

Afstemming van de verschillende netwerken op elkaar (auto-, vracht-, OV-, fiets- en
voetgangersnetwerk)

-

De verschillende modi beter op elkaar afstemmen, door de realisatie van een samenhangend
netwerk van overstappunten (met o.a. ruime fietsstallingen aan OV-haltes).

-

Het communiceren van de aanwezige modimogelijkheden en verstoringen
o Het tijdig communiceren van wegwerken aan de bevolking en vervoersmaatschappijen

-

Doelstellingen i.v.m. langzaam verkeer
o Het verbeteren van langzame verkeersrelaties binnen de ganse gemeenten
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▪
▪
▪

-

Het herwaarderen van Trage Wegen tegen 2020
Het aanleggen van voetgangers- en fietsdoorsteken
Het uitvoeren van minimaal 1 project voor de aanleg en/of renovatie van fiets- en/of
voetpaden per jaar
Doelstellingen i.v.m. Openbaar vervoer
o Het behouden van de huidige busverbinding tussen de deelgemeenten met stops op
drukbezochte plaatsen in de gemeente
o Het aanmoedigen van multimodaliteit zowel voor de werknemers als voor de bezoekers

-

Doelstellingen i.v.m. bovenlokaal autoverkeer
o Het gebruik van N19g als doorgaande verkeersas

-

Doelstellingen i.v.m. lokaal autoverkeer
o Afstemming zoeken met de buurgemeenten m.b.t. de wegcategorisering
o Optimaliseren van wegcategorisering
o Snelheidsbeleid afstemmen met wegcategorisering en buurgemeenten

2.1.3.2

Strategische doelstelling 2: het garanderen van de toegankelijkheid van de
gemeente

Opdat iedereen binnen de gemeente Kasterlee de mogelijkheid zou krijgen zich op een selectieve manier te
verplaatsen, en bijgevolg op een volwaardige manier zou kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven,
dienen volgende operationele doelstellingen te worden gerealiseerd:
-

-

-

Toegankelijk maken van de ganse gemeente via openbaar vervoer, andere collectieve systemen en
fietsverkeer, met prioriteit voor de belangrijke woon-, werk-, handels- en recreatiezones
o Communicatie van wegenwerken naar betrokkenen/ vervoersmaatschappijen dient tijdig te
gebeuren
Vervoersalternatieven moeten concurrentieel aantrekkelijk zijn (door verbeteren netwerk ov, fiets en
voetganger)
“Design for all”: Volwaardige vervoersalternatieven (openbaar vervoer, fiets- en voetgangersstructuur)
moeten voor iedereen, met bijzondere aandacht voor andersvaliden, toegankelijk zijn en de haltes
moeten goed uitgerust zijn (stallingen, informatie, diensten, inrichting,… ).
Het bewaken van de toegankelijkheid voor alle doelgroepen door middel van ondersteunende en
flankerende maatregelen
o Het aanmoedigen van analyses door de adviesraden (knelpuntenanalyse)
o Het opvolgen van de uitvoering van de oplossingen

2.1.3.3

Strategische doelstelling 3: het verzekeren van de verkeersveiligheid in de
gemeente

Met het oog op een wezenlijke vermindering van het aantal verkeersslachtoffers, moet de
verkeersonveiligheid in de gemeente Kasterlee verder
worden terug gedrongen. Volgende operationele doelstellingen dienen te worden gehaald:
-

Het aantal verkeersongevallen en verkeersslachtoffers gevoelig doen dalen overeenkomstig de
doelstellingen beschreven in het “Ontwerp
Mobiliteitsplan Vlaanderen” met bijzondere aandacht voor de ongevallen met fietsers
o Meten is weten
• De constante monitoring van de ongevallengegevens in samenwerking met de Politie

-

Realiseren van gerichte infrastructurele maatregelen om de verkeersveiligheid te bevorderen:
o

Afstemmen van de inrichting van wegen aan hun functie, en het afstemmen van de categorie
aan de functie van de weg – dit geldt zowel voor auto-, vracht-, fiets- als OV-verbindingen:
• Het consistent en herkenbaar inrichten van lokale wegen type I (verbindingswegen),
lokale wegen type II (‘lokale verzamelwegen’ of ‘hoofdstraten’) en lokale wegen type III
(‘lokale ontsluitingswegen’ of ‘verblijfsstraten’)
o Het uitwerken van een consistent snelheidsbeleid naargelang het type weg
o De N19 dient een ontsluitingsfunctie te krijgen waarbij het openbaar vervoer een
voorrangfunctie dient te krijgen en het autoverkeer zo veel mogelijk dient
gefilterd te worden
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•

Wegwerken van conflicten tussen fietsroutes en wegen met een bepaalde functie voor
gemotoriseerd verkeer:
o Optimaliseren en beveiligen van bestaande fietsroutes
▪ Het uitvoeren van de fietsprojecten langs de Poederleesteenweg,
Olensteenweg, Gierlebaan, Tielensteenweg…
o Gericht inpassen van eventuele nieuwe fietsroutes
o Verbeteren van kruisingen voor fietsers op een aantal grote verkeersaders

-

Het terugdringen van het onveiligheidsgevoel (subjectieve onveiligheid)
o Een afname van de V85-snelheid in school- en woonomgevingen

-

Het bereiken van een gedragsverandering bij de verschillende verkeersdeelnemers.
o Strenger aanpakken van verkeersovertredingen
o Meer gerichte handhavingscontroles uitvoeren in woonstraten en aan schoolomgevingen
• Het verhogen van de helmdracht
• Verbod op vrachtverkeer
• Snelheidscontroles
o Voeren van informatie- en sensibiliseringscampagnes naar specifieke doelgroepen
• Het optimaliseren en communiceren van de bestaande schoolroutekaarten

2.1.3.4

Strategische doelstelling 4: het verbeteren van de verkeersleefbaarheid in de
gemeente

Ondanks het feit dat de mobiliteit op een selectieve manier zal toenemen, dient de verkeersleefbaarheid in
de gemeente te worden verbeterd.
Onderstaande operationele doelstellingen helpen daarbij:
-

Het terugdringen van de overlast in woon- en verblijfsomgevingen en creëren van een gezonder
leefklimaat.
o De verkeersdruk in de kernen, woon- en recreatiegebieden verminderen.
▪ Inzetten op een verhoogde multimodaliteit en duurzame verplaatsingen waarbij de
bestaande verbindende buslijnen zo goed mogelijk behouden dienen te worden
▪ De leefbaarheid in de dorpskernen terug verhogen door het aantal vrachtwagens te
beperken
o

De parkeeroverlast in de kernen, woon- en recreatiegebieden verminderen.
▪ Het structureren van de parkeerplaatsen in de kern van Kasterlee waarbij parkeren
op het marktplein beperkt wordt. Het marktplein dient een leefbare omgeving te
omhelzen dat de aanwezige horeca en handel extra aantrek oplevert.
▪ Elke woningbouwproject dient minimaal 1.5 parkeerplaats per wooneenheid te
voorzien.
▪ Het verbeteren van parkings op drukbezochte plaatsen (sportcentra Lichtaart en
Tielen)

o

Terugdringen van het sluipverkeer (personenverkeer) door:
▪ Afstemmen van de inrichting van wegen aan hun functie (uit wegencategorisering)
▪ Het nemen van snelheidsremmende of verkeersontmoedingende maatregelen
▪ Handhaving

o

Het bereiken van een belangrijker aandeel van de alternatieve vervoerswijzen in de modale
verdeling.
▪ De reeds aanwezige dienstfietsen op gemeentelijke sites dienen verder te worden
uitgebreid om zo mee minstens een 20%-reductie van de CO2-uitstoot te
bewerkstelligen tegen 2020.
▪ Tegen 2020 wordt 8% van de kilometers die in 2011 met personenwagens werden
gereden vervangen door fietser of te voet
▪ De gemeente wenst het belang van de aanleg van de fiets o’strade in het westen
van de gemeente te benadrukken

o

Het spreiden van de verplaatsingen in de tijd.
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▪

o
o

-

-

Het gemeentepersoneel wordt nu reeds financieel aangemoedigd om woonwerkverplaatsingen op een duurzame manier af te leggen. Een volgende stap is de
introductie van flexibele werkuren waarbij verplaatsingen buiten de spitsmomenten
worden aangemoedigd.
Het beheersen / terugdringen van trillings- en geluidsoverlast door personen- en
vrachtverkeer
Het beheersen / terugdringen van luchtverontreiniging (fijn stof, CO, NOx, SO2,…) door
personen- en vrachtverkeer
▪ Een efficiëntere en hogere inzet van openbaar vervoer, technologische
vernieuwingen in het wagenpark en overstap op alternatieve brandstoffen dient
tegen 2020 een afname van 10% in CO2 uitstoot te realiseren.

Het terugdringen van de overlast in schoolomgevingen en creëren van een gezonder leefklimaat:
o Strenge handhaving van het parkeren nabij school- en handelsomgevingen door de politie
▪ Strikte naleving dient afgedwongen worden met scherpere controles
o Het bereiken van een belangrijker aandeel van de alternatieve vervoerswijzen in de modale
verdeling.
Meten is weten
o Het selecteren van definitieve telposten ter monitoring en evaluatie van de verkeersstromen

2.1.3.5

Strategische doelstelling 5: het realiseren van een gemeentelijk taakstelling
met aandacht voor de omgevingswaarden (milieu)

De concentratie aan functies in en om de gemeente Kasterlee, waarbij de bovenlokale functie
Bobbejaanland er met kop en schouders bovenuit steekt, legt een druk op de omgevingswaarden
(landschap, ecologisch waardevolle gebieden, ...). Het vrijwaren en zelfs versterken van de
omgevingswaarden geeft een meerwaarde aan de gemeente. Tevens vormt de uitvoering van het
milieubeleidsplan een leidraad binnen dit mobiliteitsplan dat het behalen van de algemene milieudoelstelling
(20% reductie van CO2) mee dient te bewerkstelligen.
Onderstaande operationele doelstellingen helpen daarbij:
•

Bundelen en verweven van gemeentelijke functies (wonen, werken, ontspannen) in een goed
gestructureerd geheel.

•

Aandacht hebben voor kenmerkende natuur- en landschapselementen in de beekvalleien
o Waardevolle natuurgebieden zoals de Tikkebroeken zijn belangrijk als buffergebieden en
dienen als dusdanig behouden en indien mogelijk versterkt te worden
o Behoud en accentueren van “overgangspoorten” zoals aangehaald in het GRS
▪ Noordelijke poort: Duingordel Zandhoef – Kleinrees
▪ Oostelijke poort: bebost karakter van Terlo
▪ Zuidelijk poort: uitloper Kempense Heuvelrug – Geelsebaan
▪ Openruimtecorridor tussen Lichtaart en Tielen
▪ Herkenbaarheid van de heuvelrug aan de westzijde van Lichtaart

•

Vrijwaren en versterken van de openruimteverbindingen, door de open ruimte functies zoals natuur
te stimuleren
o In de Vallei van Grote Kaliebeek en Broekloop dient er voorkomen te worden dat bebouwde
gebieden aan elkaar groeien
o De bossen (van Terlo en Zandhoef – Kleinrees) dienen gevrijwaard te worden om de grens
van het bebouwde weefsel te markeren

•

Multimodaal ontsluiten van belangrijke woon-, werk- en recreatiezones met een bijzondere aandacht
voor de minst belastende wijze van ontsluiten (fiets- en voetgangersnetwerken) aangevuld met OVontsluiting

•

Aanleg van infrastructuren met milieuverantwoorde materialen
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3

DUURZAME MOBILITEITSSCENARIO’S

De tweede fase van een mobiliteitsplan omhelst de opbouw en toetsing van verschillende
toekomstscenario’s, wat uiteindelijk zal resulteren in een beleidsscenario en het formuleren van concrete
maatregelen in de derde fase. De problemen en kansen worden benut bij de opbouw van de
toekomstscenario’s. De strategische en operationele doelstellingen worden op hun beurt gebruikt bij de
toetsing van deze scenario’s.
In de synthesenota werden verschillende toekomstscenario’s uitgewerkt. Deze toekomstscenario’s omvatten
een scenario dat zich baseert op het beslist beleid voor Kasterlee: het nulscenario en 2 alternatieve
toekomstscenario’s: het scenario “De Pompoengemeente” en het scenario “De Slapende Reus wordt
wakker”
Navolgend worden de onderzochte scenario’s uit de synthesenota bondig toegelicht.

3.1.1

Nulscenario

Het nulscenario betreft het scenario waarbij de beleidskeuzes vanuit het oude mobiliteitsplan of beslist beleid
voorop staan maar waarbij er voornamelijk op het vlak van verkeersveiligheid wordt bijgestuurd.
Werkdomein A
De gewenste ruimtelijke structuur vanuit het structuurplan van de gemeente Kasterlee (2005) staat
voorop. De nadruk ligt voornamelijk op het behoud van de natuurlijke structuur in en rond de grenzen en het
verminderen van de barrièrewerking van verkeersassen zoals de Herentalsesteenweg, N19 ter hoogte van
Zaarden, Bobbejaanland, Steenweg Lichtaart – Tielen en Steenweg Kasterlee – Retie (N123)
De huidige categorisering der wegen blijft behouden.
Werkdomein B
Het snelheidsplan zoals vandaag van toepassing is blijft eveneens behouden.
Inzake parkeren wordt het huidige beleid verder getrokken.
Inzake vrachtverkeer wordt de N19g als lokale vrachtroute geselecteerd waarbij er in Kasterlee centrum
een vrachtverbod kan ingevoerd worden (uitgezonderd plaatselijk en openbaar vervoer). Op deze manier
wordt ook het sluipverkeer vanuit Retie ontmoedigd. Dit beleid zal in dit scenario behouden blijven waarbij
regelmatige controles nodig zijn.
Een aantal gevaarlijke kruispunten zullen worden aangepakt en er worden vaste telpunten voorzien waar
regelmatig verkeerstellingen worden uitgevoerd. Dit om de verkeersveiligheid alsook de monitoring van
verkeersintensiteiten, snelheid en sluipverkeer te kunnen verbeteren.
In het nulscenario zal inzake langzaam verkeer ook het huidige fiets- en voetgangersnetwerk behouden
blijven. Om de verkeersveiligheid te verbeteren worden gevaarlijke segmenten en kruispunten aangepakt en
zullen er enkele vaste tellocaties geselecteerd worden om een beter inzicht te verkrijgen in de
fietsintensiteiten.
Verder zal het huidige openbaar vervoersnetwerk integraal behouden worden en zullen er constructieve
gesprekken aangegaan worden bij de opmaak van de nieuwe vervoersregio.
Werkdomein C
Het programma van ondersteunende of flankerende maatregelen voor het nulscenario wordt grotendeels
overgenomen uit het oude mobiliteitsplan. Deze maatregelen zijn gericht op dynamisch
verkeersmanagement (gericht op de N19 en het Openbaar Vervoer), signalisatie, vervoersmanagement en
educatie.
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3.1.2

Scenario “De pompoen gemeente”

Dit duurzaam scenario gaat uit van een verbeterde
verkeersleefbaarheid in Kasterlee. De kern hierbij is om
Kasterlee een beschermde (pompoen)schil aan te bieden en
het aantal externe relaties te beperken en te concentreren tot
enkele toegangspoorten. Deze toegangspoorten zullen een
link leggen tussen de externe netwerken en het lokaal
fijnmazig netwerk (zoals het dradig vruchtvlees van een
pompoen). Kasterlee kan op deze manier haar waardevolle
troeven blijven uitspelen, maar zelf beslissen hoe het verkeer
zich binnen haar gemeentegrenzen ontplooid. Op deze
manier kan Kasterlee haar groen en levendig karakter
behouden en ten volle beschermen.
Navolgend wordt dit scenario per werkdomein beschreven.
Werkdomein A
Dit scenario blijft uitgaan van de algemene gewenste ruimtelijke structuur zoals beschreven in het
structuurplan van de gemeente Kasterlee (2005), maar laat enkele bijkomende of aangepaste krijtlijnen
noteren.
Bij de uitwerking van de strategische ruimtelijke projecten, zoals het Masterplan De Met, wordt het lokale
karakter van Kasterlee verder benadrukt door de inzet op langzame modi. Verder worden de drie
toegangspoorten tot de gemeente geïntegreerd in hun ruimtelijke omgeving en wordt de inrichting van de
toegangsassen afgestemd op de omgeving (doortochten).
Deze krijtlijnen dienen onderdeel uit te maken van het te vernieuwen Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan
waarbij de nadruk dient te liggen op nabijheid, leefbaarheid en fijnmazigheid voor trage verbindingen.
De huidige categorisering der wegen wordt bijgestuurd. In dit scenario wordt het aantal verbindingswegen
terug gedrongen tot een sterke noord-zuidrelatie en een oost-westrelatie:
-

De N19g (Primaire weg type 2 zoals beschreven in het RSV)
De N123 tussen de N19g en de R15 te Herentals (doortrekking van Secundaire weg type 2
categorisering als ontsluiting van Bobbejaanland en als ontsluiting naar twee primaire wegen)

Op deze manier worden er drie “toegangspoorten” gecreëerd naar de gemeente Kasterlee. Voor
Bobbejaanland wordt er op bovenlokaal niveau gezocht naar een betere ontsluiting richting het zuiden.
Uiteraard betekent dit niet dat alle andere wegen stoppen aan de gemeentegrens. De huidige verbindende
wegen zullen meer een lokale en ontsluitende functie opnemen. Deze wegen verzamelen het lokaal verkeer
en brengen deze naar de sterke bovenlokale verkeers(slag)aders, waarbij de nodige aandacht gaat naar de
leefbaarheid en veiligheid van de kernen.
Werkdomein B
Inzake snelheid zal de snelheid in de centra van de drie deelgemeenten Kasterlee, Lichtaart en Tielen op
een gefaseerde manier afgebouwd worden naar 30 km/u. De hoofdbedoeling van zone 30 is het tot stand
brengen van veilige verblijfsgebieden, zodat de oversteekbaarheid en het veiligheidsgevoel verbeterd. In de
bestaande toestand beperkt de 30 km/u – zonering zich tot de schoolomgevingen.
Op deze manier wordt het doorgaand verkeer door de kernen ontmoedigd. De nodige aandacht dient te
gaan naar de herinrichting van de doortocht N123 door Lichtaart. Deze N123 vormt in dit scenario de
bovenlokale verbinding naar Herentals en is tevens belast met de ontsluiting van Tielen en Lichtaart alsook
van Bobbejaanland naar de N19g. Met een herinrichting van deze N123 door Lichtaart wordt het evenwicht
tussen de verschillende verkeersdeelnemers hersteld waarbij de ruimtelijke kwaliteit en de nadruk op
duurzame modi centraal staan.
Voor het doorgaand verkeer wordt de N19g ten volle ingezet waarbij de opmaak van een streefbeeld inzet
op ongelijkgrondse kruispunten en doorstroming.
Daarnaast zullen ook in dit scenario een aantal gevaarlijke kruispunten worden aangepakt en er worden
vaste telpunten voorzien waar regelmatig verkeerstellingen worden uitgevoerd. Dit om de verkeersveiligheid
alsook de monitoring van verkeersintensiteiten, snelheid en sluipverkeer te kunnen verbeteren.
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Inzake vrachtverkeer zal er samen, naar analogie van de studie Midden Kempen, met de buurgemeenten
een systeem van vrachtwagensluizen worden opgezet. Het bovenlokaal en doorgaand vrachtverkeer is
enkel toegelaten op de N19g. De lokale bedrijventerreinen blijven bereikbaar maar het vrachtverkeer dient
zo spoedig mogelijk naar het bovenlokaal netwerk gebracht te worden. De aandacht zal hierbij ook gaan
naar de bereikbaarheid voor het landbouwverkeer.
Op het vlak van parkeren worden de huidige blauwe zones op periodieke basis geëvalueerd en
systematisch uitgebreid naar noodzaak. De huidige insteek en afstemming met het economisch apparaat
blijft behouden.
Het langparkeren wordt bij voorkeur ter hoogte van de invalswegen van Kasterlee (Station Tielen,
Bobbejaanland en Centrum Kasterlee bij de N19g) gefaciliteerd waarbij hoogwaardige fiets- en
busverbindingen tussen deze parkeerzones en de recreatiezones essentieel zijn. Bijzondere aandacht bij dit
parkeerbeleid gaat naar de noden van personen met een beperking.
Voor de vrachtwagens worden in de buurt van de lokale bedrijventerrein enkele parkeerzones ingericht om
te vermijden dat vrachtwagens zich in de woonstraten parkeren. Om dit te ondersteunen wordt er in de
woonstraten een zonaal parkeerverbod voor vrachtwagens ingesteld waarbij de opvolging door de
ordediensten van cruciaal belang is.
In dit scenario zal inzake langzaam verkeer het huidige netwerk sterk verfijnd worden met een aantal
bijkomende selecties als lokale fietsroute waarbij de verschillende recreatiegebieden en educatieve
functies (bibliotheek, school, …) met elkaar worden vertakt. Deze lokale fietsroutes vinden hun drager op
verkeersluwere landelijke wegen zodoende Kasterlee al haar troeven kan uitspelen tijdens de fietstocht. Op
deze landelijke wegen dient er voldoende aandacht te gaan naar de conflicten tussen landbouwverkeer
en de langzame gebruikers van deze wegen. Bijkomende aandacht gaat uit naar de realisatie van
fietsverbindingen. Zo vormen de beekvalleien ideale dragers voor vlotte en kwalitatieve fietsrelaties en is
de gemeente vragende partij voor de aanleg van de fietssnelweg langs het spoor. Voor voetgangers wordt er
voornamelijk ingezet op het creëren van trage doorsteken en het creëren van aantrekkelijke en veilige
looproutes (de welke worden uitgevoerd met voldoende ruime breedtes). Hierbij wordt de inventarisatie van
Trage Wegen omgezet in een uitvoerbaar actieplan. In natuurgebieden zoals de Hoge Mouw en de Hoge
Rielen worden de recreatieve trage wegen blijvend onderhouden zodoende Tielen en Lichtaart met een
uitgebreid netwerk verbonden wordt met Kasterlee.
Verder wordt de oversteekbaarheid en de verkeersveiligheid op de gevaarlijke kruispunten en
wegsegmenten verbeterd en worden de fietsintensiteiten in samenwerking met de Provincie Antwerpen
jaarlijks op een aantal vaste tellocaties verzameld.
Dit scenario zet verder in op de sterke bus- en treinlijnen. Zo worden de bestaande frequenties van de
treinlijn Turnhout – Herentals en de buslijnen op de as Turnhout – Geel en Kasterlee – Herentals behouden
en waar mogelijk versterkt. Het station van Tielen en de bushalte “Kasterlee Centrum” en “Bobbejaanland”
fungeren hier als lokale overstappunten. Ter hoogte van deze overstappunten worden hoogwaardige
fietsvoorzieningen voorzien en wordt de nodige aandacht aan personen met een beperking geschonken.
Het bovenlokaal busnetwerk van De Lijn wordt aangevuld met een lokaal busnetwerk dat de deelgemeenten
met hoge frequentie aandoet, alsook de verbinding legt tussen de overstappunten Bobbejaanland, Tielen
Station en Kasterlee Centrum en de recreatiegebieden. Dit lokaal busnetwerk kan met een publiek private
samenwerking (bv. met Bobbejaanland, kaderend binnen het project van de Slapende Reus, …) tot stand
komen. Bij de verschillende haltes wordt de nodige aandacht besteed aan de accommodatie
(fietsenstallingen, schuilmogelijkheden, …) alsook aan de toegankelijkheid voor personen met een
beperking.
Verder wordt er actief mee gewerkt aan de ontwikkeling van de vervoersregio en het bijhorend
netwerkvormen.
Werkdomein C
Het programma van ondersteunende of flankerende maatregelen voor het scenario wordt eveneens
grotendeels overgenomen uit het oude mobiliteitsplan. Er wordt in dit scenario bijkomend aandacht gegeven
aan de monitoring en evaluatie van maatregelen en verkeersintensiteiten, waarbij op jaarlijkse basis
tellocaties worden geselecteerd. Daarbij komt er verhoogde inzet op sensibilisatie, marketing en
accommodatie voor fiets- en voetgangersverkeer.
Een ander belangrijk aandachtpunt is de bewegwijzering van de vrachtwagenparkings en de verschillende
vrachtroutes.
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3.1.3

Scenario “De Slapende Reus wordt wakker

Dit duurzaam scenario gaat uit van een verhoogde bereikbaarheid
van Kasterlee waarbij het meer aansluiting en voeling zoekt met de
buurgemeenten. Dit zal het doen door haar recreatieve kaarten
(zoals de Hoge Rielen, de Hoge Mouw, …) meer in de etalage te
plaatsen. Dit kadert binnen het toeristisch ontwikkelingsplan “De
Slapende Reus” voor de Kempische Heuvelrug waarbij het scenario
de bovenlokale aantrek en bereikbaarheid van de verschillende
attractiepolen ten volle ondersteunt, rekening houdend met de
ecologische en omgevingsgrenzen van Kasterlee.
Navolgend wordt dit scenario per werkdomein beschreven.
Werkdomein A
Met het openzetten van alle “poorten” van Kasterlee voor het bovenlokaal verkeer om een optimale aantrek
naar de verschillende attractiepolen te bekomen, zal de druk op de omgeving van de verschillende
verbindingswegen (in het bijzonder de N123 door Lichtaart en de Tielensesteenweg/ Gierlebaan door Tielen)
verder toenemen. De ruimtelijke structuur dient de barrièrewerking van deze verbindingswegen op te vangen
waarbij er een harmonie/ compromis dient gevonden te worden voor de bovenlokale aantrek van verkeer en
de lokale draagkracht van de infrastructuur.
Verder dienen de krachtlijnen van het Ruimtelijke Structuurplan (2005) verder uitgewerkt en toegepast te
worden.
De huidige categorisering der wegen wordt bijgestuurd in functie van het optimaliseren van de bovenlokale
bereikbaarheid. Op deze manier wordt het verkeer komende van de hoofdwegen op een zo direct mogelijke
manier naar de gemeente en haar attractiepolen gebracht door een netwerk van verbindingswegen.
Werkdomein B
Met tal van verbindingswegen naar de verschillende attractiepolen vanuit verschillende windrichtingen,
dienen de snelheidszones de verkeersstromen op een vlotte manier naar hun bestemming te leiden. In de
gemeentelijke kernen blijft een snelheidsregime van 50 km/u gelden, op de verbindingswegen in het
buitengebied geldt een regime van 70 km/u. Belangrijk echter is de inrichting van de wegen. De doortochten
door Tielen (Tielendorp – Gierlebaan) en Lichtaart (N123) dienen heringericht te worden met de nodige
aandacht voor leefbaarheid en oversteekbaarheid.
Inzake vrachtverkeer blijft de N19g als bovenlokale vrachtroute aangeduid waarbij de overige verbindende
wegen enkel lokaal en bestemmingsvrachtverkeer dient te verwerken.
Op het vlak van parkeren blijven de huidige parkeerregimes behouden maar wordt het parkeeraanbod rond
de attractiepolen uitgebreid. Zo worden er lange duurparkings voorzien ter hoogte van de attractiepolen
(Hoge Mouw, Hoge Rielen) alsook ter hoogte van de bovenlokale poorten. Het parkeeraanbod nabij het
station van Tielen wordt verder uitgebreid en blijft toegankelijk voor alle gebruikers (zowel van Kasterlee als
daarbuiten). Een nieuwe publieke parking nabij Bobbejaanland zal dienst doen voor de overstap op de
hoogfrequente buslijn Kasterlee – Turnhout te faciliteren terwijl een nieuwe parking nabij de N19g het
centrum van Kasterlee zal bedienen.
Voor de vrachtwagens worden in de buurt van de lokale bedrijventerrein enkele parkeerzones ingericht om
te vermijden dat vrachtwagens zich in de woonstraten parkeren.
Typerend aan dit scenario is de inzet op bovenlokale en intergemeentelijke fietsrelaties waardoor de
gemeentegrens doorspekt wordt met fietspoorten. Deze intergemeentelijke fietsrelaties takken vervolgens
aan op het lokaal en gemeentelijk fietsnetwerk dat bijkomend sterk verfijnd wordt om zo de attractiepolen
van Kasterlee ook voor het langzaam verkeer bereikbaarheid te houden.
Gezien de verhoogde inzet op bovenlokale aantrek en verbindingswegen, dient er bijkomende aandacht te
gaan naar de fietsveiligheid van de verschillende fietsroutes alsook voor de oversteekbaarheid van deze
wegen. Bijkomend zullen de fietsroutes voornamelijk samenvallen met landelijke wegen waarbij tevens de
nodige aandacht dient te gaan naar conflicten met landbouwverkeer.
Om het netwerk voor fiets- en voetgangersverkeer verder de verfijnen, maar ook om deze zwakke
weggebruikers een alternatief te bieden voor de wegen die gebruikt worden als (boven)lokale
verbindingsweg, worden er fietsroutes langs beekvalleien en in de spoorzate gerealiseerd.
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Ter hoogte van de multimodale knooppunten en de randparkings worden er tevens voldoende
fietsaccommodaties voorzien, zodat de verschillende recreatiepolen tevens met de duurzame modi te
bereiken zijn.
Voor voetgangers wordt er voornamelijk ingezet op het creëren van trage doorsteken en het creëren van
aantrekkelijke en veilige looproutes (de welke worden uitgevoerd met voldoende ruimte breedtes). In
natuurgebieden zoals de Hoge Mouw en de Hoge Rielen worden de recreatieve trage wegen blijvend
onderhouden zodoende Tielen en Lichtaart met een uitgebreid netwerk verbonden wordt met Kasterlee.
Net zoals in het voorgaande scenario steunt het openbaar vervoer op de sterke buslijn “Turnhout – Geel”
alsook op de treinlijn “Turnhout – Herentals”. Bijkomend komt de buslijn “Herentals – Kasterlee” in beeld als
buslijn voor de Hoge Mouw en Bobbejaanland. Deze bussen blijven een sterke frequentie kennen en dienen
zowel voor de aanvoer van bovenlokale reizigers als voor het lokale openbaar vervoersnetwerk. Voor een
meer lokale bediening wordt er beroep gedaan op private initiatieven (taxi) of op een onderliggend fijnmazig
fietsroutenetwerk.
Bij de verschillende haltes wordt de nodige aandacht besteed aan de accommodatie (fietsenstallingen,
schuilmogelijkheden, …) alsook aan de toegankelijkheid voor personen met een beperking.
Werkdomein C
Het programma van ondersteunende of flankerende maatregelen voor het scenario wordt eveneens
grotendeels overgenomen uit het oude mobiliteitsplan.
Er wordt in dit scenario bijkomend aandacht gegeven aan de monitoring en evaluatie van maatregelen en
verkeersintensiteiten, waarbij op jaarlijkse basis tellocaties worden geselecteerd. Daarbij komt er verhoogde
inzet op sensibilisatie, marketing en accommodatie voor fiets- en voetgangersverkeer, alsook van de
recreatiepolen en de bereikbaarheid ervan. Gezien de verhoogde aantrek van bovenlokaal verkeer dient er
enerzijds voldoende gehandhaafd te worden zodat de regels in Kasterlee voldoende nageleefd worden,
maar dienen er anderzijds voldoende maatregelen genomen te worden die de negatieve effecten van
bovenlokaal autoverkeer verminderen.
Een ander belangrijk aandachtpunt is de bewegwijzering van de vrachtwagenparkings en de verschillende
vrachtroutes, alsook de bewegwijzering naar de verschillende lange duurparkings.
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4

RELATIE MET ANDERE BELEIDSPLANNEN

Onderstaande beleidsplannen werden reeds aangehaald in de oriëntatienota dd. En vormen het
beleidskader waarbinnen het mobiliteitsplan zal fungeren.

4.1

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) vormt een richtinggevend en deels bindend beleidskader .
Het uitgangspunt van het RSV is een ontwikkeling die voorziet in de behoefte van de huidige generatie
zonder daarmee de toekomstige generaties de mogelijkheid in gevaar te brengen om ook in hun behoeftes
te voorzien. Het RSV werd goedgekeurd op 23 september 1997. De eerste herziening werd bekrachtigd door
het Vlaams Parlement op 19 maart 2004, de tweede herziening op 16 februari 2011.
Voor Kasterlee zijn volgende elementen opgenomen die relevant zijn bij de vernieuwing van het
mobiliteitsplan:
-

-

-

Kasterlee behoort tot het buitengebied van Vlaanderen, hierbij horend de volgende doelstellingen:
o Een dynamische en duurzame ruimtelijke ontwikkeling garanderen zonder het functioneren
van de structuurbepalende functies van het buitengebied (landbouw, natuur, bossen, wonen
en werken op niveau van het buitengebied) aan te tasten.
o Een halt toeroepen aan de versnippering van de open ruimte en de verbrokkeling van de
landelijke structuur door verkeersinfrastructuren en bebouwing.
o Wonen en werken ontwikkelen zich vanuit de eigen groei in de gemeente en worden
ruimtelijk geconcentreerd in of aansluitend bij de kernen van het buitengebied.
o De landbouw-, natuur- en bosfunctie inbedden in goed gestructureerde onderdelen ter
garantie van een goede ruimtelijke ontwikkeling en een vermindering van ruimtelijke
conflicten tussen de verschillende structuren.
o Het bereiken van gebiedsgerichte ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied voornamelijk met
betrekking tot de rivier- en beekvalleien, het fysisch systeem, de landbouw en het
nederzettingspatroon.
o Het afstemmen van het ruimtelijk en milieubeleid op basis van het fysisch systeem.
De N19 is een primaire weg type II van aan de E34/A21 (afrit 24 Turnhout – centrum) tot aansluiting
N19g te Kasterlee
De N19g is een primaire weg type II van aansluiting N19 te Kasterlee tot aansluiting R14 te Geel
o Bij primaire wegen II staan een aantal inrichtingsprincipes voorop. Het verkeer dient op alle
kruispunten gereguleerd te worden (voorrangsweg, verkeerslichten, rotondes of
ongelijkvloerse kruisingen). Er worden geen nieuwe rechtstreekse particuliere toegangen
voorzien (geen nieuwe kruispunten, verkeersafwikkeling via ventwegen op basis van
bestaande kruispunten). Er wordt een bouw- en gebruiksvrije zone van 30m (vanuit de as)
ingesteld als erfdienstbaarheid buiten de stedelijke gebieden. Wegen met bestaande
erffuncties zullen moeten omgevormd worden zodat een scheiding van verkeerssoorten kan
worden bekomen (2x1 autoweg voor doorgaand verkeer met parallelle rijbanen of
vervangende wegen voor lokaal verkeer). Rondwegen en parallelle wegtracés voor
doorgaand verkeer worden slechts uitzonderlijk aangelegd (zo dicht mogelijk aansluitend bij
de kern om bijkomende versnippering van open ruimte te beperken)
De spoorverbinding Brussel-Mechelen-Lier-Turnhout met opstapplaats te Tielen wordt bij het
hoofdspoorwegennet voor personenvervoer geselecteerd als verbinding van Vlaams niveau. Het
station van Turnhout wordt geselecteerd als hoofdstation en is daardoor structuurbepalend voor het
regionaalstedelijk gebied. Het spoortracé door Kasterlee kan aan belang winnen aangezien de
spoorverbinding tussen Tilburg en Turnhout als traject voor toekomstige spoorverbinding wordt
aangegeven (momenteel is Turnhout het eindstation).

Relatie:
De ruimtelijke en verkeerskundige bepalingen betreffende Kasterlee in het RSV worden geïncorporeerd in
het beleidsplan. De wegencategorisering qua hoofdwegen en primaire wegen is opgenomen als startpunt
van de wegencategorisering op lokaal niveau.
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4.2

Mobiliteitsplan Vlaanderen

De Vlaamse Overheid werkt al enkele jaren aan een nieuw mobiliteitsplan voor Vlaanderen. In
dat plan zullen de hoofdlijnen staan om duurzame mobiliteit te realiseren op korte termijn (2020)
en op middellange termijn (2030). Het Mobiliteitsplan Vlaanderen formuleert 5 doelstellingen die
de basis vormen van een mobiliteitsbeleid:
-

Vrijwaren van de bereikbaarheid
Garanderen van de toegankelijkheid
Verzekeren van de veiligheid
Verbeteren van de verkeersleefbaarheid
Terugdringen van de schade aan natuur en milieu

Relatie:
Deze 5 doelstellingen van het Mobiliteitsplan Vlaanderen zijn verankerd als basisdoelstellingen in het
gemeentelijke mobiliteitsplan.

4.3

Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen

Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 10 juli
2001. Het RSPA onderging een partiële herziening in 2010. Het Addendum werd goedgekeurd bij
ministerieel besluit van 4 mei 2011. Volgende elementen zijn beschreven met betrekking tot Kasterlee en
zijn meegenomen in de vernieuwing van het mobiliteitsplan:
-

-

-

-

Kasterlee maakt deel uit van het Gebied van de Kleine Nete. Dit gebied blijft een kostbaar,
kleinschalig, kwetsbaar en verweven gebied dat een bijzondere plaats bekleedt in de provincie
Antwerpen. Het gebied heeft een recreatieve betekenis (zowel voor daguitstappen als voor
verblijfstoerisme). De recreatieve rol van het gebied van de Kleine Nete kan worden uitgebaat voor
zover de natuurlijke draagkracht ten opzichte van bijbehorende voorzieningen niet wordt
overschreden. Bijkomende druk vanuit wonen of andere voorzieningen kan echter in geen geval
worden verdragen. Het gebied mag niet verder verstedelijken. Het bestaand evenwicht tussen
natuur, beperkt wonen, recreatie en verbrede landbouw in een kleinschalig gebied met beperkte
draagkracht en met hoge landschappelijke kwaliteit moet behouden blijven.
Verder wordt Kasterlee geselecteerd als woonkern waarbij Kasterlee Centrum, Tielen en Lichtaart
onderdeel vormen van de woonkern Kasterlee. Kasterlee wordt geselecteerd als hoofddorp type II.
De rug van Lichtaart (Herentals – Lichtaart – Kasterlee) wordt gezien als een structurerend
reliëfelement dat bijdraagt tot de herkenbaarheid van belangrijke morfologische eenheden.
Kasterlee vormt onderdeel van het toeristisch-recreatief netwerk “Kempen” waarbij Bobbejaanland
als toeristisch recreatief knooppunt is geselecteerd. Dit knooppunt is verbonden met het verbindend
openbaar vervoersstelsel met behulp van het ontsluitend net.
De N123 tussen Lichtaart en Kasterlee voldoet aan de verschillende criteria van een secundaire weg
type II en staat tevens in voor de ontsluiting van Bobbejaanland.
De buslijn Turnhout – Aarschot via Kasterlee bevindt zich op niveau C: intergemeentelijk en/of
voorstedelijk niveau. Het is belangrijk dat hier een goede doorstroming van het openbaar vervoer
wordt gegarandeerd.
Het station Tielen wordt geselecteerd als een knooppunt van intergemeentelijk niveau.

Relatie:
De bepalingen van het Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen worden meegenomen in het mobiliteitsplan. Ze
kregen een doorvertaling in het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kasterlee, waarop het werkdomein
A1: Ruimtelijke planning gebaseerd is. Op deze wijze wordt een maximale afstemming van het
mobiliteitsplan op het Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen gegarandeerd.
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4.4

Nota Ruimte

De provincie Antwerpen werkte samen met alle gemeentebesturen, de Vlaamse administraties,
provincieraadsleden, experten en een aantal middenveldorganisaties zoals Boerenbond, Bond Beter
Leefmilieu, Natuurpunt, Unizo, VOKA en Universiteit Antwerpen. Het resultaat is de ontwerpversie van de
Nota Ruimte, goedgekeurd door de provincieraad op 26 april 2018.
Om te komen tot een duurzame, leefbare en kwaliteitsvolle ruimte formuleert de Provincie Antwerpen vier
ruimtelijke principes die aan de basis liggen van zowel de strategische visie als van het provinciaal ruimtelijk
beleid: zuinig ruimtegebruik, veerkracht, nabijheid en bereikbaarheid, en eigenheid. Deze principes zijn
algemeen en robuust en kunnen op lange termijn blijven doorwerken, ook al verandert de context.
Aan de basis van dit provinciale ruimtelijk beleid liggen de vier voorgaand beschreven ruimtelijke principes.
Deze principes werden doorvertaald naar zeven strategieën. De strategieën zijn eerder tactisch van aard en
spelen in op opportuniteiten zoals nieuwe technologieën en maatschappelijke trends. Binnen de strategieën
maken we keuzes die cruciaal zijn voor het vormgeven van de ruimte in de toekomst. Belangrijk is dat deze
strategieën, net zoals de ruimtelijke principes, de basis zijn voor de nieuwe ruimtelijke visie op lange termijn.
Om de ruimtelijke weerslag van de zeven strategieën te verduidelijken, werd er een ruimtelijke doorvertaling
gemaakt voor wat dit zou kunnen betekenen voor de ruimte in de provincie:
-

Offensieve open ruimte: natuur, landbouw, water en recreatie vormen een samenhangend en
functioneel geheel
Versterkte vervoercorridors: synergie tussen de uitbouw van multimodale assen en ruimtelijke
ontwikkeling
Sluitend locatiebeleid voor hoogdynamische functies
Levendige kernen met kwalitatieve ruimtelijke clustering van woonomgevingen
Samenhangend ecologisch netwerk met onafgebroken netwerken doorheen open en bebouwde
ruimte
Energie efficiëntie: een fundamentele bijdrage van het ruimtelijk beleid aan de energietransitie
Van versnippering naar bundeling

Het provinciaal ruimtelijk beleid zal de komende decennia inhoudelijk inzetten op de concrete uitwerking van
vijf grote provinciale doelstellingen om de visie te concretiseren:
-

Ruimtelijke ontwikkelingen koppelen aan multimodale knooppunten en hoogdynamische locaties;
Een gedifferentieerd beleid voor bedrijvigheid;
Een gedifferentieerd beleid op maat van de levendige kernen;
Inschakelen van het landschap als productiefactor;
Versterken van de groene infrastructuur in de open en bebouwde ruimte.

Relatie:
De bepalingen van de Nota Ruimte worden meegenomen in het mobiliteitsplan. Ze kregen een doorvertaling
in het de uitwerking van de wegencategorisering en het fietsnetwerk terwijl de doelstellingen en strategieën
tevens de basis zullen vormen van het nieuwe Gemeentelijk Ruimtelijke Structuurplan. Op deze wijze wordt
een maximale afstemming van het mobiliteitsplan op de Nota Ruimte gegarandeerd.
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4.5

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kasterlee

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Kasterlee (GRS) werd definitief goedgekeurd door de
provincieraad op 26/01/2006. De visies en gewenste structuren beschreven in het GRS zijn van belang bij
de opmaak van het vernieuwde mobiliteitsplan.
Het GRS vertrekt vanuit de volgende concept dewelke de basis vormen voor de gewenste ruimtelijk en
verkeerkundige structuur
Kasterlee buitengebiedgemeente
Regionaal is Kasterlee ingebed tussen de stedelijke
gebieden van Turnhout, Geel en Mol. Het noordelijke deel
van de gemeente grenst onmiddellijk aan het stedelijk
gebied Turnhout, van waaruit een belangrijke ruimtevraag
uitgaat. Dit noordelijk deel van Kasterlee contrasteert met
het stedelijk gebied doordat het gekenmerkt wordt door
uitgestrekte en aaneengesloten open ruimte. Het integraal
vrijwaren van deze open ruimte, met de gemeentegrens als
harde grens voor de urbanisatiedruk, is dan ook het
uitgangspunt om een feitelijke en psychologische buffer te
behouden tussen het stedelijk gebied en het landelijke
Kasterlee. Functioneel biedt dit openruimtegebied blijvend
mogelijkheden voor dominant landbouw- en natuurgebruik.

Woonkernen ontwikkelen op maat met behoud van identiteit
Om de deelkernen te laten groeien in
harmonie met hun specifieke karakter en
omgeving, wordt voor de woonkernen
Kasterlee, Lichtaart en Tielen een hiërarchie
opgesteld inzake de ontwikkeling van het
voorzieningenniveau en m.b.t. de
woningbouwprogrammatie. Nieuwe handelsen bedrijfsactiviteiten worden verweven in de
drie kernweefsels of gebundeld op een lokaal
bedrijventerrein aansluitend op de kern. Dit
voorkomt niet alleen verdere uitwaaiering van
de dorpskernen, het reduceert tevens het
woon-werkverkeer en draagt bij tot kernversterking. Ruimtelijk kan de identiteit van de deelkernen worden
benadrukt door het behoud van een duidelijke morfologische scheiding tussen de verschillende kernen,
waarbij vermeden moet worden dat verderschrijdende lintbebouwing de kernen aan elkaar vast zou linken.
Deze openruimtestructuren zijn respectievelijk het beboste en reliëfrijke landschap van de Kempense
Heuvelrug tussen Kasterlee en Lichtaart, de vallei van de Groten Kaliebeek tussen Lichtaart en Tielen en het
bosrijke domein van de Hoge Rielen tussen Kasterlee en Tielen. Een andere ondersteunende strategie van
kernversterking is het aflijnen van de kernen waarbij binnen de aangegeven contouren een verdichtings- en
verwevingsbeleid wordt voorgesteld.
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Parallelle rug - vallei structuur als ruimtelijke en visuele hoofddrager
Ruimtelijke ontwikkelingen moeten afgestemd worden
op het fysisch systeem, dat in Kasterlee nog steeds
een duidelijke stempel drukt op het bodemgebruik en
het landschapsbeeld. De meeste markante sturing
gaat uit van de combinatie Kempense Heuvelrug Kleine Netevallei; hetgeen samenhangt met hun
parallelle ligging, het reliëfverschil en het
landschappelijk contrast van beboste rug en open
vallei. Ook de uitgestrektheid en continuïteit van deze
landschappelijke structuur speelt een belangrijke rol.
Ruimtelijke ontwikkelingen moeten afgestemd worden
op de landschappelijke kwaliteiten en mogen de
morfologische samenhang van heuvelrug en vallei
niet in het gedrang brengen. Hoogdynamische functies en grootschalige infrastructuren zijn niet gewenst
indien ze een te sterke segmentering zouden vooroorzaken. Waar de Heuvelrug de dorpscentra raakt of
doorkruist, moeten nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen de herkenbaarheid behouden of versterken, zodat de
link tussen het toeristisch profiel en openruimtekwaliteiten geaccentueerd wordt.

Gevorkte valleien dwars op de hoofdoriëntatie met ruimte voor de landbouw
Het fysisch systeem met de afwisseling van
valleien, interfluvia en duinenruggen geeft
Kasterlee ook buiten de heuvelrug zijn specifieke
uitstraling. Op een aantal plaatsen hebben
grootschalige ontwikkelingen van de laatste
decennia de herkenbaarheid van het fysisch
systeem vervaagd. In de gewenste ruimtelijke
structuur is het visueel vertalen van het fysisch
systeem opnieuw het uitgangspunt, ongeacht het
hoofdbodemgebruik. Dit impliceert dat onder meer
valleien sturend moeten werken bij de differentiatie
van functies. Met de ruimtelijk – economische eisen
van de grondgebonden landbouw als
hoofdgebruiker en –beheerder zal dit onvermijdelijk
aanleiding geven tot een evenwichtsoefening. Het
fysisch systeem en in het bijzonder het watersysteem vormt tevens steeds een toetskader bij het maken van
ruimtelijke keuzes. Deze “watertoets” voorkomt mogelijke schadelijke effecten op het watersysteem.
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Toeristisch-recreatieve (parel)snoeren
Aan de basis van de bovenlokale toeristischrecreatieve uitstraling van Kasterlee liggen een aantal
bijzondere natuur- en landschapskwaliteiten met
recreatief medegebruik als uitgangspunt. Parallel
hieraan zijn ook horeca en verblijfsrecreatieve
voorzieningen meegegroeid. Enerzijds versterken
deze voorzieningen het toeristisch recreatief profiel
vanwege de economische waardering; anderzijds
moet vermeden worden dat infrastructuur en de
dynamiek die ermee samenhangt, een bedreiging
gaan vormen voor de kwaliteiten zelf. De troeven van
Kasterlee op dit vlak zijn immers meteen ook haar
kwetsbare punten: een onvoldoende gebiedsgerichte
afstemming van recreatieve activiteiten op de
draagkracht van de omgeving zou op termijn een stelselmatige aftakeling van het “speelterrein” betekenen.
Een ongecontroleerde en verspreide inplanting van voorzieningen moet alleszins vermeden worden. Het
langs assen bundelen van infrastructuur waarop de voorzieningen als parels geënt zijn, kan hiervoor een
goed uitgangspunt bieden. Door de ligging van de assen nabij de attractiepolen van de natuurlijke structuur
kunnen op die manier de harde functies gebundeld worden zonder afbreuk te doen aan hun relatie met de
groene omgevingskwaliteiten. De “parels” staan daarbij voor infrastructuur met voldoende aandacht voor
ruimtelijke kwaliteit. Gelet op het feit dat de snoeren ingebed zijn in of aansluiten op zwaartepunten van de
natuurlijke of landschappelijke structuur, gelden een aantal beperkingen voor elk van de parels. Het aantal
(nieuwe) parels dat aan de snoeren kan opgehangen worden, is niet onbeperkt.
Cultuurhistorisch interessant gehuchtenpatroon met bakenfunctie in een gave open ruimte
Het vrijwaren van de gave open ruimte
ondersteunt diverse gewenste ruimtelijke
ontwikkelingen in de gemeente Kasterlee. Een
belangrijke strategie is de bijkomende bewoning
of infrastructuur maximaal in te bedden in de
bestaande centra, waardoor de open ruimte
ontlast wordt. Buiten de kernen wordt
infrastructuur van andere dan agrarische functies,
in zoverre gewenst, gebundeld in de gehuchten,
op maat en met respect voor de eigenheid. De
identiteit van het grote aantal gehuchten, meestal
met een historische aanzet, moet maximaal
behouden blijven via een aangepast
ontwikkelingsprofiel. Dit impliceert het vermijden
van een te sterk residentieel karakter in een aantal agrarische gehuchten. Vooral de traditionele
landbouwgehuchten op kleine landruggen vervullen als geïsoleerde nederzetting in de open ruimte een
bakenfunctie, die moet behouden blijven.
Relatie:
De krachtlijnen van het GRS dienen als basis voor het beleidsplan, maar worden, na goedkeuring van het
mobiliteitsplan, herwerkt/ herzien zodoende het GRS het mobiliteitsverhaal van Kasterlee ondersteund.
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Richtinggevend deel
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5

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

Voor een opsomming van de operationele doelstellingen voor dit mobiliteitsplan wordt er verwezen naar
hoofdstuk 2.1.3 ‘Doelstellingen’.
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6

BELEIDSSCENARIO

6.1

Inleiding/ voorwoord

De voorbije 15 jaren is de mobiliteit in onze gemeente grondig gewijzigd. Het station van Tielen is sterk
opgewaardeerd, de Noord-Zuid Kempen (N19g) is in 2014 opengesteld voor het doorgaand verkeer, er is
fors geïnvesteerd in fietsinfrastructuur, elektrisch aangedreven fietsen en auto’s duiken op in het straatbeeld,
het ganse grondgebied is opgedeeld in snelheidszones, de eerste fietsstraten zijn ingevoerd, met ANPRcamera's worden trajectcontroles uitgevoerd en voor de Midden-Kempen werd in de periode 2014-2018 een
gemeentegrensoverstijgende mobiliteitsvisie ontwikkeld. Tijd dus om ook voor de gemeente Kasterlee over
een nieuw mobiliteitsplan te beschikken.
Daar hebben we in de periode 2016-18 met steun van Arcadis, de Mobiliteitsraad (MoRa), de ambtelijke
werkgroep verkeer (awv), de gemeentelijke mobiliteitsdienst, de politie, de actoren van de Gemeentelijke
Begeleidingscommissie (GBC) en de Regionale Mobiliteitscommissie (RMC), het schepencollege en de
gemeenteraad onze schouders onder gezet. Een oprecht woord van dank wil ik richten tot alle inwoners die
tijdens de info- en inspraakmomenten in de 3 deelgemeenten of online hun stem hebben laten horen. En ook
wil ik mijn waardering uitspreken voor de vrijwilligers uit verschillende maatschappelijke geledingen die in de
MoRa mee de juiste keuzes hebben gemaakt voor een duurzaam en efficiënt lokaal mobiliteitsbeleid. Het
scenario dat na grondige afwegingen en evaluaties unaniem de voorkeur genoot, droeg als werknaam
'Kasterlee, de pompoengemeente'.
De kern van dit scenario spiegelt zich aan de groente waaraan de Kasterleenaren hun bijnaam te danken
hebben. Haar harde schil staat in het netwerk symbool voor de lokaliteit van Kasterlee waarbij het verkeer
niet langs alle kanten kan binnenstromen maar zich dient te bundelen op de grote verkeersassen van de
N19g en de N123. Deze assen zullen als poorten met de omliggende gemeenten communiceren en krijgen
dan ook een bovenlokale categorisering aangemeten (N19g als primaire weg type 2 en de N123 als
secundaire weg type 2). Op deze bovenlokale assen worden telkens overstappunten naar het lokaal netwerk
voorzien, een netwerk dat gesymboliseerd kan worden als een complex zadenpatroon van de pompoen. Dit
zadenpatroon getuigt van het fijnmazig netwerk van fietsers en voetgangers dat Kasterlee wenst te
ontwikkelen tussen diverse recreatieve attractiepolen zoals de dorpskernen, sportcentrum Meulestraat, de
Hoge Mouw, de Hoge Rielen … Dit netwerk staat in direct contact met het bovenlokaal openbaar
vervoersnetwerk dat de gemeente in de toekomstige Vervoersregio zal bepleiten. Zo zal er verder ingezet
worden op de belangrijke lijnen tussen Geel, Herentals en Turnhout als bovenlokaal openbaar
vervoersassen van waaruit de gemeente een lokaal netwerk wenst uit te bouwen tussen de drie deelkernen
met Kasterlee Markt, Bobbejaanland en Tielen Station als belangrijke entpunten. Verder wenst de gemeente
in te zetten op de leefbaarheid van haar kernen door doorgaand verkeer te beperken, het vrachtverkeer
enkel toe te laten op de hoofdassen en het snelheidsregime op niveau van de trage weggebruikers te
brengen. In het mobiliteitsplan worden deze visies in verschillende netwerken en aanpakken onderverdeeld
in ABC-domeinen. De A domeinen omvatten de ruimtelijke aspecten, de B domeinen leggen zich toe op de
netwerken voor de verschillende verkeersdeelnemers en de C domeinen bestaan voornamelijk uit
ondersteunende maatregelen.
Ons mobiliteitsplan heeft bijgevolg oog voor leefbaarheid, doorstroming, veiligheid, klimaatdoelstellingen,
parkeerbeleid, snelheidsregimes, infrastructurele ingrepen, wegencategorisering en handhaving. Zowel de
voetganger, de fietser, de gebruiker van het openbaar vervoer, de private auto's als het wegvervoer vinden
er hun plaats in, maar wel volgens een bepaalde hiërarchie. Mobiliteit biedt kansen op ontplooiing,
tewerkstelling, vorming, recreatie en ontmoeting. Het is een wezenlijk onderdeel van ons leven geworden.
Daarom hebben we de lat voor het mobiliteitsplan van Kasterlee hoog gelegd, zoals u dat van ons ook op
andere terreinen gewend bent.
Mobiliteitsbeleid vergt afstemming met buurgemeenten en de ruimere Kempense regio. Het vraagt ook
coördinatie met andere beleidsdomeinen zoals ruimtelijke ordening, leefmilieu, lokale economie en bij ons
zeker ook landbouw en toerisme. Alleen op die wijze kan ons mobiliteitsplan duurzaam en succesvol zijn.
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Het nieuwe mobiliteitsplan is tijdig klaar geraakt om voor de nieuwe legislatuur 2019-2024 een stevig kader
aan te reiken. De krachtlijnen van het plan zullen onder meer tot uiting komen in de grote masterplannen De
Met (Kasterlee), Bloemenwijk (Lichtaart) en Masterplan Tielen. Maar daarnaast maakt het mobiliteitplan ook
fundamantele keuzes om alle andere mobiliteitsvraagstukken in onze gemeente op een consequente en
duurzame wijze aan te pakken.

Ward Kennes
Burgemeester

6.2

Uitwerking in de werkdomeinen ABC

In het beleidsplan komen volgende thema’s per werkdomeinen aan bod:
Werkdomein A – ruimtelijke ontwikkelingen:
•
•
•

A.1 Ruimtelijke planning
A.2 Strategische ruimtelijke projecten met voorbeeldfunctie en/of grote invloed op verkeer en
mobiliteit
A.3 Categorisering van wegen en hun ruimtelijke gevolgen

Werkdomein B- netwerken per modus:
•
•
•
•
•
•

B.1 Verblijfsgebieden en voetgangersvoorzieningen
B.2 Fietsnetwerk
B.3 Openbaar vervoernetwerk
B.4 Herinrichting van wegen
B.5 Parkeerbeleid
B.6 Vervoer over water

Werkdomein C – ondersteunende maatregelen:
•
•
•
•
•
•

C.1 Vervoersmanagement met bedrijven, diensten, scholen, evenementen
C.2 Tarifering
C.3 Algemene sensibilisering, marketing, informatie en promotie naar doelgroepen
C.4 Handhaving
C.5 Beleidsondersteuning
C.6 Monitoring en evaluatie

Binnen deze werkdomeinen wordt per thema een beleidsvisie uitgewerkt met daaraan gekoppelde acties.
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6.2.1

Werkdomein A – Ruimtelijke ontwikkelingen

6.2.1.1

A.1 Ruimtelijke planning

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van Kasterlee dateert van 2005 en is toe aan vernieuwing. Het
beleidsplan van dit mobiliteitsplan zal bijgevolg vertrekken van de algemene krijtlijnen van het GRS 2005 en
vormt mee het uitgangspunt van het vernieuwde GRS.
De belangrijkste krachtlijnen zijn de volgende:
- De structuurbepalende elementen en processen die aan de basis liggen van de natuurlijke structuur
moeten worden behouden en versterkt.
- Voor het duurzaam behoud van de natuurlijke structuur in Kasterlee is de uitbouw van de
ecologische infrastructuur noodzakelijk. Het aanduiden van de elementen van de ecologische
infrastructuur is een expliciete taak voor het gemeentelijk niveau
- De valleien moeten gevrijwaard worden van bebouwing of andere infrastructuur
- Er dienen ruimtelijke condities geschept te worden voor een integraal waterbeheer
- Er dient gezocht te worden naar harmonie tussen de openruimtefuncties
- Aandacht voor natuur in versteende omgevingen
- Effectvermindering van barrièrewerking, zoals de Herentalsesteenweg, N19 ter hoogte van Zaarden,
Bobbejaanland, Steenweg Lichtaart – Tielen en Steenweg Kasterlee – Retie (N123)
De gemeente zal in haar ruimtelijk beleid rekening houden met de verkeers- en vervoerstructuur zoals
uitgetekend in dit mobiliteitsplan. Concreet betekent dit:
-

dat voorafgaand aan een stedenbouwkundig ontwerp maatregelen ter bevordering van de
verkeersveiligheid en leefbaarheid bij strategische projecten worden onderzocht
dat nieuwe stedenbouwkundige verordeningen die te maken hebben met het mobiliteitsbeleid (bijv.
parkeerverordeningen) de doelstellingen uit dit mobiliteitsplan mee zullen realiseren;
dat in toekomstige RUP’s de acties en maatregelen uit dit mobiliteitsplan doorwerken, indien relevant
ook in het verordenend deel;
dat stedenbouwkundige vergunningsaanvragen en verkavelingsvergunningsaanvragen worden
getoetst aan het mobiliteitsplan.
Dat gehuchten-, en dorpscentra zowel ruimtelijk als verkeerskundig worden vormgegeven (cfr.
Bebouwingsstop …)

6.2.1.2

A.2 Strategische ruimtelijke projecten met voorbeeldfunctie en/of grote invloed
op verkeer en mobiliteit

6.2.1.2.1 Woonwijk Hulst
Dit woonproject omvat de verkaveling van een 70 woningen in Hulst waarbij er één centrale as wordt
gevormd voor het gemotoriseerd verkeer, namelijk tussen Hulst en de Dijkstraat.
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6.2.1.2.2 Masterplan De Met
Eind 2011 lanceerde de gemeente Kasterlee het Masterplan de Met waarmee de dorpskern van Kasterlee
grondig zal veranderen. Het masterplan is momenteel in uitvoering en is opgedeeld in drie fases.
Fase 1 (2014 – 2017)
In de eerste fase wordt er een ontmoetingscentrum gebouwd op de vroegere locatie van de brandweer en
technische dienst. Dit ontmoetingscentrum heeft teven een ondergrondse parkeergarage met 72
parkeerplaatsen. Het centrum is opgebouwd uit twee volumes:
Het rechtervolume bevat een ruime keuken, een
polyvalente zaal en een podium met bijhorende
ruimtes.
-

Het linkervolume omvat het sanitair, een
bureelruimte, vergaderzalen en een
cafetaria

Daarnaast wordt het Binnenpad heraangelegd. De
huidige parking achter het gemeentehuis wordt
heringericht als plein. Op het plein komen 38
nieuwe parkeerplaatsen waarvan 4 plaatsen
voorbehouden voor personen met een beperking.
Bij evenementen en feesten kan het plein
verkeersvrij gemaakt worden vanaf de ingang van
de parkeergarage van het ontmoetingscentrum en
is er een ruimte van 2.000 m2 beschikbaar. Om
de grenzen van het plein sterker aan te duiden
wordt aan de noord- en oostzijde een pergola in
een stalen, gelakt frame geplaatst. Onder de

37

MOBILITEITSPLAN KASTERLEE

pergola worden 58 gedeeltelijk overdekte fietsparkeerplaatsen voorzien.
Ten noordoosten van het ontmoetingscentrum wordt een rustige groene ruimte ingericht. De ruimte rond het
Okra gebouw wordt heraangelegd. De petanquevelden, 7 parkeerplaatsen en de fietsenstalling blijven wel
behouden. Naast de terreinen van Okra gebouw komen 2 grasvelden die doorkruist worden door een
bedieningsweg. Deze weg is enkel bedoeld om occasionele leveringen aan het ontmoetingscentrum,
gemeentediensten en brandweer toe te laten. De ruimte wordt langs de kant van de Karekietstraat visueel
afgebakend door de bestaande oude hoogstammen, een nieuwe hoogstam en een groene buffer van 5
meter diep langs de zijde van de woningen van de Karekietstraat.
De huidige parking langs de Rulloop wordt opnieuw ingericht als een groene parking met waterdoorlatende
materialen en hoogstammen. De 39 parkeerplaatsen blijven behouden. Langs het Binnenpad en de
Karekietstraat wordt een voetpad aangelegd dat verbinding geeft met het rust- en verzorgingscentrum
enerzijds en de ingang van het ontmoetingscentrum aan de noordzijde anderzijds. Aan de zijde van de
woningen van de Karekietstraat krijgt de parking een 5m diepe groene buffer.
Fase 2 (2018 – 2020)
Sinds de aanleg van de Kempense
Noord-Zuidverbinding wordt de
dorpskern van Kasterlee ontlast van
het doorgaand verkeer tussen
Turnhout (en de E34) en Geel (en de
E313) en zijn de Turnhoutsebaan en
Geelsebaan niet langer gewestwegen
maar gemeentewegen. Het
gemeentebestuur engageerde zich
om na de overdracht van deze wegen
de Markt en toegangswegen opnieuw
in te richten. Het bestuur wil de Markt
omvormen tot een verkeersluw
dorpsplein, een gezellige groene plek
die eenheid en harmonie uitstraalt en
waar de kerk geïntegreerd is in de
publieke ruimte.
Na de heraanleg van het marktplein
worden ook de toegangswegen heringericht in materialen die aansluiten bij de Markt. De definitieve
vormgeving zal door de architecten mee bepaald worden in het traject dat in 2016 start

6.2.1.2.3 Masterplan Tielen – Kasterlee
De concrete aanleiding voor Masterplan Tielen is de herbestemming van de vroegere brandweerkazerne en
haar omgeving in het centrum van Tielen. Een aantal jaren geleden zijn de posten van Tielen en Kasterlee
samengevoegd naar de nieuwbouw langs de Noord-Zuidlaan. De oude kazerne heeft een tijdelijke invulling
gekregen, maar de tijd is rijp om dit oude gebouw en de ruimere omgeving onder de loep te nemen in het
ruimere kader van een ambitieus dorpsvernieuwingsproject. Het projectgebied omvat naast de
brandweerkazerne ook de gebouwen van de vroegere gemeenteschool waar momenteel diverse
muziekverenigingen een plek hebben. Een onderdeel van het masterplan is ook een nieuwe, eigentijdse
buitenschoolse kinderopvang.
Het Masterplan is momenteel in opmaak.

6.2.1.2.4 Strategisch Project “De Slapende Reus”
Het bijzondere landschap van de Kempense Heuvelrug oefent al lang grote aantrekkingskracht uit op
bezoekers. De cultuurhistorische, ecologische en visuele waarden van het gebied zijn groot, maar nog niet
goed in beeld gebracht. In die landschappelijke waarden schuilt nog veel potentieel voor de verdere uitbouw
van het toeristisch-recreatieve aanbod en het vergroten van het draagvlak voor natuur, landschap en
streekidentiteit. Tegelijkertijd heef het huidige recreatieve gebruik op sommige plaatsen de grenzen bereikt
van wat het gebied aankan. Naast het in beeld brengen van de landschappelijke waarden en een
samenhangende visie op het verder ontwikkelen daarvan, is er dus ook een visie nodig op het toeristischrecreatieve gebruik van die kwaliteiten.
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De ambitie van de gemeente Kasterlee, provincie Antwerpen, Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete en
Toerisme provincie Antwerpen is een sterke toeristisch recreatieve werking uit te bouwen, geënt op een
beleefbaar en duurzaam landschap. Deze partijen hebben het initiatief genomen voor het opmaken van een
landschapsvisie en toeristisch ontwikkelingsplan voor de Kempense Heuvelrug in Kasterlee, waarin deze
ambitie tot uiting moet komen.

Onderstaande relevante actie kwamen naar voren uit dit ontwikkelingsplan:
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6.2.1.3

A.3 Categorisering van wegen en hun ruimtelijke gevolgen

De wegencategorisering is opgebouwd vanuit de gewenste ruimtelijke structuur en de toewijzing van de
gewenste functies. De wegencategorisering is, conform de bepalingen uit het ruimtelijk structuurplan
Vlaanderen (RSV), gebaseerd op het selectief prioriteit geven aan ofwel de bereikbaarheid ofwel de
leefbaarheid.
De categorisering der wegen werd bijgestuurd ten opzichte van het vorige mobiliteitsplan, rekening houdend
met de vaststellingen uit het aanvullend onderzoek inzake afstemming met buurgemeenten, GRS en
afwijkingen tussen functie en gebruik.
De gemeente Kasterlee stelt volgende categorisering der wegen voorop:
Primaire weg type 2 (Verzamelen op Vlaams niveau):
-

N19g

Secundaire weg type 2 (Verzamelen op Regionaal niveau):
-

N123 tussen de N19g en de grens met Herentals (bestaande uit de Herentalsesteenweg en de
Lichtaartsebaan) als ontsluiting van Bobbejaanland naar de primaire wegen N19g en R15
(grondgebied Herentals)

Lokale weg type 1 (Verbinden op Lokaal niveau)
-

Tielensteenweg/ Tielendorp (als verbinding tussen Lichtaart en Tielen)

Lokale weg typ 2 (Verzamelen op Lokaal niveau)
-

Pastorijstraat (N123)
Retiesebaan (N123)
Tielensteenweg – Gierlebaan tot aan het kruispunt met Zevendonksesteenweg
Zevendonksesteenweg
Poederleesteenweg
N19 Geelsebaan tot kruispunt Pastorijstraat
Olensteenweg

Lokale weg type 3 (Erftoegangswegen)
Alle overige wegen betreffen lokale wegen type 3. De verkeersfunctie op deze wegen is ondergeschikt, de
weg kent enkel bestemmingsverkeer, de verblijfsfunctie is het belangrijkst.
Onder deze categorie vallen tevens de fietsstraten, waar de fietser de belangrijkste verkeersdeelnemer
wordt en het autoverkeer duidelijk onderschikt verloopt
Concreet werden volgende selecties bijgestuurd ten opzichte van het vorige mobiliteitsplan:
-

Pastorijstraat (N123): van lokale weg type 1 naar lokale weg type 2
Retiesebaan (N123): van lokale weg type 1 naar lokale weg type 2
Turnhoutsebaan – Geelsebaan (N19): van lokale weg type 2 naar lokale weg type 3
Tielensteenweg – Gierlebaan tot aan kruispunt met Zevendonksesteenweg: van lokale weg type 1
naar lokale weg type 2
Zevendonksesteenweg: van lokale weg type 1 naar lokale weg type 2
Poederleesteenweg: van lokale weg type 1 naar lokale weg type 2
De Hese: van lokale weg type 2 naar lokale weg type 3
N123 Herentalsesteenweg van Lichtaart tot R15: van lokale weg type 1 naar Secundaire weg type 2

Een verlaging van de wegencategorisering dient doorvertaald te worden in haar typologische beeldvorming
(leesbaarheid). De weginrichting en ondersteunende maatregelen zoals bewegwijzering en de
snelheidslimieten moeten de weggebruiker informeren over de status van de weg. Het beeld dat een
weggebruiker voor zich ziet, bepaalt hoe hij/zij de omgeving ervaart wat op haar beurt het verkeersgedrag
beïnvloedt. Het ontwerp en de weginrichting moet daarom een ruimtelijk beeld opleveren dat herkenbaar is
voor de weggebruiker en geassocieerd wordt met de wegcategorisering.
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6.2.2

Werkdomein B- netwerken per modus

6.2.2.1

B.1 Verblijfsgebieden en voetgangersvoorzieningen

6.2.2.1.1 Voetpaden en – voorzieningen
Het garanderen van de (be)leefbaarheid van de ruimte, de toegankelijkheid en de verkeersveiligheid staan
voorop bij de ontwikkeling van het voetgangersnetwerk. Concreet betekent dit dat er geopteerd dient te
worden voor verdichting en aaneengesloten verblijfsgebieden, voor het wegwerken van hiaten in het
voetgangersnetwerk (door bijvoorbeeld het inschakelen van Trage Wegen) en door het versterken van
groenzones. Gezien Trage wegen vaak de kortste weg vormen tussen wijken en het centrum, vormen ze
een nuttige aanvulling op de fiets- en voetgangersnetwerken. Daarnaast zijn het vaak ook veilige
verbindingen tussen scholen en speelpleinen. Daarom wordt de opwaardering van deze speelweefsels en
mobiliteitsschakels naar voor geschoven.
De richtlijnen voor de uitbouw van voetgangersnetwerken zijn opgenomen in het Vademecum
Voetgangersvoorzieningen.
Bij het ontwerp van voetgangersvoorzieningen worden de ontwerprichtlijnen zoals beschreven in het
hoofdstuk 5 van het Vademecum Voetgangersvoorzieningen gevolgd. Deze hebben betrekking op de
maatvoering, het materiaalgebruik, … van voetgangersvoorzieningen.
In hoofdstuk 2.4 van het Vademecum Toegankelijkheid Publiek Domein wordt er ingegaan op de
toegankelijkheid van halteplaatsen voor openbaar vervoer. De ‘Bushaltegids – Standaardisatie van
toegankelijke bushaltes’ bouwt voort op dit Vademecum en zet alle richtlijnen en aandachtspunten op een rij
om bushaltes voor alle reizigers zelfstandig en comfortabel toegankelijk te maken.
Verder dient bijzondere aandacht te gaan naar het bijkomend beveiligen van voetgangersoversteken ter
hoogte van sterke attractiepolen (scholen, OV-knooppunten, recreatiegebieden zoals de Hoge Rielen en
sportvelden).
Specifieke aandacht dient er tevens te gaan naar voorzieningen voor personen met beperkte mobiliteit. Met
veelal kleine en vrij eenvoudige ingrepen (bijvoorbeeld verlaagde boordstenen) kan de openbare ruimte
goed toegankelijk gemaakt worden voor personen met beperkte mobiliteit. In centrumgebieden en bij
openbare voorzieningen dient met deze groep mensen zeker rekening te worden gehouden, evenals bij
haltes van het openbaar vervoer. Hierbij dient op microniveau te worden ontworpen. Elke weg en straat moet
worden bekeken en de in de buurt gelegen voorzieningen dienen in beeld gebracht te worden. Op plaatsen
waar men nieuwe voetpaden aan gaat leggen kan meteen rekening gehouden worden met de eisen/wensen
van deze groep. In bestaande centrumgebieden dient elk voetpad toegankelijk te zijn voor personen met
beperkte mobiliteit. Hieronder worden de eisen opgesomd waaraan voetpaden dienen te voldoen wanneer
deze voor personen met beperkte mobiliteit geschikt worden gemaakt (Vademecum Personen met beperkte
Mobiliteit in de openbare ruimte).

Om de verkeersleefbaarheid, toegankelijkheid en verkeersveiligheid binnen de gemeente Kasterlee te
garanderen, worden de volgende maatregelen getroffen:
-

-

Uitwerking van het herwaarderings- en actieplan voor Trage Wegen
Uitwerken van de voetgangersvoorzieningen bij strategische projecten
o Kaliebaan (verbinding Hoge Rielen en de Kerkstraat)
o De Bergen Lichtaart (werd opgenomen in het Masterplan)
o Binnenpad (ter hoogte van woonzorgcentrum De Aquamarijn)
Uitwerken van trage doorsteken
o Over de Kaliebeek
Invoeren aangepast snelheidsplan
Aandacht voor personen met beperkte mobiliteit bij uitwerking/ heraanleg voetgangersvoorzieningen
in overeenstemming met de natuurwaarden.
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6.2.2.1.2 Oversteekbaarheid verkeerswegen
De gemeente wordt doorkruist door enkele drukke assen waarbij deze als barrière kunnen gezien worden.
Nochtans is een vlotte oversteekbaarheid cruciaal in het promoten van langzaam verkeer, de
verkeersveiligheid en de verkeersleefbaarheid van de omgeving. De oversteekbaarheid van deze belangrijke
wegen zoals de N19g, de N19, Poederleesteenweg, Tielensteenweg, Leistraat en Lichtaartsebaan dient
bijgevolg te worden verbeterd.
Naast deze wegvakken wordt tevens aandacht en actie gevraagd voor onveilige kruispunten zoals Kleinrees
x N19 en onveilige oversteekplaatsen zoals Schransstraat x Leistraat. De eerstvernoemde actie werd reeds
uitgevoerd door de AWV.
Ook bij oversteekvoorzieningen die niet kruispuntgebonden zijn dient er prioritair extra aandacht te gaan
naar veiligheid (signalisatie en markering). Hierbij wordt er gedacht aan de ontbrekende oversteekplaatsen
ter hoogte van attractiepolen (scholen, rusthuizen, …) zoals ter hoogte van de Aquamarijn, ter hoogte van
Kempenrust op de Geelsebaan,

6.2.2.1.3 Schoolomgevingen
Schoolomgevingen worden ingericht in functie van voetgangers, fietsers en openbaar vervoer. Ruimtelijke
ingrepen zoals het creëren van een fiets- en voetgangersvriendelijke omgeving ontmoedigt het gebruik en de
aanwezigheid van autoverkeer.
Deze ruimtelijke ingrepen worden ondersteund door duidelijke signalisatie die éénduidig de automobilisten
waarschuwen voor het naderen van een schoolomgeving en ze aansporen tot extra voorzichtig rijgedrag. Er
wordt aandacht besteed aan ruimte voor het wegbrengen en afhalen van kinderen waarbij verder gelegen
parkeervoorzieningen worden gepromoot zodat het laatste stuk naar school al wandelend wordt afgelegd.
Op de piekmomenten dient de veiligheid gegarandeerd te worden. De (gefaseerde) uitbreiding van de
bestaande zone dertig biedt samen met de herinrichting van de schoolomgeving een oplossing. De
halteaccommodatie van het busvervoer dient royaal en netjes te zijn opgezet; ook hier geldt dat de veiligheid
van de gebruiker voorop moet staan.
Verder dient er blijvend aandacht te gaan naar de woon-schoolroutes. Er werden reeds schoolroutekaarten
opgemaakt. Deze kaarten dienen, naast de infrastructurele aanpak van verkeersonveilige knelpunten,
gecommuniceerd te worden en dynamisch aangepast te worden aan de steeds veranderende
verkeerssituaties.
Dit resulteert in de volgende maatregel(en):
-

-

-

Verdere aanpak van de verschillende schoolomgevingen
o De schoolomgeving in de Pastorijstraat staat momenteel op de gespreksagenda van de
gemeente en AWV
o De aanpak van de schoolomgeving in de Poederleesteenweg is lopende
Uitbouw van fietsstratennetwerk
Aanleg van fietspark in natuurlijke omgeving
Campagnes met betrekking tot verkeersveiligheid (Go to Zero in opstart)
Opstart van Parkeer & Wandelcampagne met communicatie van parkeerplaatsen en wandeltijd om
zo verder gelegen parkings te promoten en geparkeerde wagens te vermijden in de directe
omgeving van scholen
Monitoring en evaluatie bestaande schoolroutekaarten
Goede zichtbaarheid van de schoolomgeving door signalisatie en ruimtelijke vormgeving
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6.2.2.2

B.2 Fietsnetwerk

6.2.2.2.1 Trage wegen
Doorheen de gemeente lopen veld- en voetwegen. Deze hebben een belangrijke functionele en recreatieve
functie. Zo ontsluiten ze de woningen en maken ze recreatieve wandeltochten door de natuur mogelijk.
Algemeen moet het behoud en onderhoud van de nuttige publiek toegankelijke paden vooropgesteld
worden, zeker daar waar ze een veilige alternatieve wandelverbinding vormen. Om het te voet gaan aan te
moedigen, zowel functioneel als recreatief, alsook om de fijnmazigheid van het fietsnetwerk te bevorderen,
werden deze trage wegen reeds (gedeeltelijk) geïnventariseerd. Er zal nu werk gemaakt worden van de
uitwerking van een herwaarderings- en actieplan voor deze Trage Wegen.
Belangrijk bij de uitvoering van deze trage wegen is de aandacht voor de conflicten tussen de verschillende
weggebruikers, alsook de manier waarop deze wegen aantakken op het wegennetwerk.

6.2.2.2.2 Fietsnetwerk
In het mobiliteitsplan is er een lokaal functioneel fietsroutenetwerk opgenomen dat complementair is aan het
bovenlokaal functioneel fietsnetwerk zoals uitgetekend door de provincie. De aanduiding van de fietsroutes
in het lokaal functioneel netwerk is gebeurd op basis van deze criteria:
-

-

-

Samenhang: de fietsinfrastructuur vormt een netwerk zonder missing links, waarbij alle deelruimten
en attractiepolen worden aangedaan. De aansluiting op de bovenlokale fietsnetwerken (functioneel
en recreatief) is gegarandeerd.
Directheid: de fietsinfrastructuur biedt de fietsers steeds een zo direct mogelijke route (omrijden blijft
dus tot het minimum beperkt), en dit tussen alle deelruimten en attractiepolen onderling.
Barrièrewerking wordt vermeden.
Afstemming met openbaar vervoersnetwerk: het fietsnetwerk sluit aan op de locaties voor OV-haltes,
en specifiek op de haltes van hoogwaardige OV-verbindingen.
Afstemming met wegencategorisering: er is een afstemming gebeurd tussen het fietsnetwerk en het
netwerk voor gemotoriseerd verkeer. Er is nagegaan of een bepaalde toebedeelde functie van een
weg (= categorie) een opname in het fietsnetwerk niet in de weg stond. De voorrang ging hierbij naar
de meest duurzame verkeersmodus, in casu de fiets.

Naar analogie van de wegcategorisering, wordt het fietsnetwerk op het grondgebied van Kasterlee
opgedeeld en optimaal opgebouwd in drie routes:
1. De hoofdroutes, de welke voornamelijk doorgaande en snelle fietsrelaties faciliteren, worden
optimaal uitgebouwd met oog voor verknoping en fietsveiligheid
a. Langsheen de spoorweg Turnhout – Herentals wordt de fietsostrade aangelegd.
2. De Bovenlokale Functionele fietsroutes, de welke het bovenlokaal en het lokaal fietsverkeer
verzamelen en ontsluiting richting de hoofdroutes, worden verbeterd met speciale aandacht voor:
a. aantrekkelijkheid,
b. veiligheid
c. betere verbinding tussen de kernen van Kasterlee, Tielen en Lichtaart, en met de kernen in
de omgeving (Lille, Vosselaar, Turnhout, Oud-Turnhout, Retie, Geel, Olen en Herentals).
3. De overige wegen vormen het lokaal “thuis”-netwerk. Deze thuis-breng-routes vinden voornamelijk
hun drager op lokale wegen type 3. Het lokaal gemeentelijk fietsnetwerk zorgt hierbij voor de
aanduiding van enkele belangrijke lokale kortsluitingen tussen de hogere netwerken.
Ook de recreatieve fietsroutes worden verder uitgebouwd op vlak van voorzieningen, veiligheid,
bewegwijzering en aansluitingen.
Deze netwerken dienen zich dynamisch op te stellen en mee te groeien met de ruimtelijke projecten die de
komende jaren worden opgestart. Zo kan de ontwikkeling van woonwijken of de ontwikkeling van
strategische projecten zoals de uitvoeringen van de Masterplannen een verfijning van het functioneel
fietsroutenetwerk teweegbrengen.

43

MOBILITEITSPLAN KASTERLEE

Daarnaast zijn volgende bijkomende maatregelen wenselijk:
-

-

-

Goede bewegwijzering van het fietsroutenetwerk;
Bij herinrichting van fietsvoorzieningen het opvolgen van richtlijnen uit het vademecum
fietsvoorzieningen + occasionele controle van fietscomfort met meetfiets;
o De gemeente streeft hierbij naar het gebruik van de maximale richtlijnen (op het vlak van
breedtes, veiligheidsafstanden, gebruikte materialen …)
Uitbouw van goede fietsstalplaatsen op strategische locaties (vb. Ov haltes, attractiepolen, pleinen,
strategische projecten, sportvelden …);
o De gemeente is sinds 2018 gestart met een samenwerking met Fietspunt
Onderzoek en mogelijke uitbouw van deelfietssysteem in combinatie met buurgemeenten en/of
stations
Uitbouw laadpalennetwerk elektrische fietsen (zoals reeds voorzien in de uitwerking van het
Masterplan De Met)

6.2.2.2.3 Inrichtingseisen en maatregelen
Fietspaden
Een fietsroutenetwerk vereist niet steeds een fietspad of andere nieuwe fietsvoorzieningen. In een zeer
rustige woonwijk kan gemengd verkeer bijvoorbeeld voldoende veiligheid bieden voor de fietsers, ook op
een fietsroute. Soms is een fietspad wel een vereiste om de veiligheid van de fietsers op een fietsroute te
garanderen. Zo dient een veilig en comfortabele fietsvoorziening te worden voorzien in volgende straten:
-

Walravens - Loozijde
Molenstraat
Houtum
Leistraat (N123) – onderdeel van BFF
Kaliebaan
Kleinrees – onderdeel van BFF
Landbouwwegen als onderdeel van het lokaal functioneel fietsroutenetwerk (onderzoek)

Er zijn ook een aantal bestaande fietspaden die niet voldoen aan de normen van veiligheid en comfort:
-

Retiesebaan– onderdeel van BFF
Poederleesteenweg– onderdeel van BFF
Geelsebaan (N19) – onderdeel van BFF
Tielensteenweg– onderdeel van BFF
Kerkstraat Tielen – onderdeel van BFF
Molenspoor
Fietssnelweg (F2) – onderdeel van BFF

Verder worden sterke fietsrelaties in de kerngebieden versterkt door het de uitbouw van een
fietsstratennetwerk. De prioriteiten liggen hierbij op de:
-

Zagerijstraat
Schoolstraat Lichtaart

Uiteraard dient tevens de veiligheid en het comfort van fietsers in gemengd verkeer ten allen tijden
gewaarborgd te worden door een goede opvolging van de ongevallenstatistieken en regelmatig onderhoud
van de wegen.
Veiligheid-oversteekbaarheid
In de omgeving van de scholen primeert de veiligheid van de zwakke weggebruiker en deze dienen in
functie hiervan te worden ingericht.
Speciale aandacht gaat hierbij naar het verbeteren van de oversteekbaarheid van enkele gevaarlijke
kruispunten:
-

Schransstraat x Leistraat (N123) – aanpak is lopende
Kleinrees x Turnhoutsebaan (N19) – werd reeds uitgevoerd
Lichtaartsebaan x Holleweg
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Fietsstallingen
Daarnaast dienen er bij belangrijke polen (zoals in kernen, bushaltes, station, sportvoorzieningen,…)
voldoende en hoogwaardige fietsenstallingen te worden voorzien. Hierbij worden tevens deelsystemen
voorzien of uitgebreid, waarbij niet alleen het station een interessant ankerpool kan vormen, maar ook
belangrijke bushaltes zoals Kasterlee Markt. Ook aan recreatiepolen zijn fietsenstallingen noodzakelijk, naar
voorbeeld van de geplande fietsenstallingen aan het Sportcentrum in de Molenstraat.
Bij deze fietsstallingen dient er voldoende rekening gehouden te worden met nieuwe ontwikkelingen zoals
bakfietsen, pedelecs, elektrische fietsen, … Ook dienen er positieve incentives gecreëerd te worden ter
aanmoediging voor het plaatsen van degelijke stallingsmaatregelen bij nieuwe ruimtelijke
(woon)ontwikkelingen.

6.2.2.3

B.3 Openbaar vervoernetwerk

6.2.2.3.1 Van basismobiliteit naar basisbereikbaarheid
Het openbaar vervoer wordt verder uitgebouwd. De kwaliteitseisen die door het decreet op de basismobiliteit
worden opgelegd, kunnen in een buitengebiedsgemeente als Kasterlee niet voldaan worden met de
traditionele lijnbussen. Het decreet basismobiliteit stelt tot doel een vast minimumaanbod van geregeld
vervoer aan te bieden aan elke bewoner van een woongebied (volgens gewestplan) in Vlaanderen. De
gemeente Kasterlee valt hierbij in het landelijk buitengebied.
Het niveau van het aanbod wordt beschreven aan de hand van criteria, die globaal als volgt worden
gekenmerkt:
-

Amplitude: nl. op weekdagen van 6 u tot 21 u, op weekenddagen van 8 u tot 23 u
Frequentie, afhankelijk van het moment van de dag (spitsuur, daluur, laatavonduur).

Voor buitengebied gelden volgende bedieningsfrequentie:
-

Week-spits (van 6u-9u en van 16u tot 19u; ’s woensdags van 11u45 tot 13u45): minimale frequentie
bedraagt 2 per uur met een maximale wachttijd van 40 minuten
Week-dal en avond: minimale frequentie bedraagt 1 per uur met een maximale wachttijd van 75
minuten
Weekend: minimale frequentie bedraagt 1 per twee uur met een maximale wachttijd van 140
minuten

Afstand tot dichtst bijgelegen halte, afhankelijk van de locatie van het woongebied (stedelijk, rand- of
kleinstedelijk, buitengebied). Voor buitengebied bedraagt de maximale afstand tot een halte van geregeld
openbaar vervoer 750m.
In december 2015 werd door de Vlaamse Regering de conceptnota “Basisbereikbaarheid” goedgekeurd. De
concrete uitwerking van dit begrip wordt momenteel ingevuld in drie proefprojecten. In tussentijd blijft het
principe van basismobiliteit nog gelden.
De concrete invulling van wat Basisbereikbaarheid betekent voor openbaar vervoer in Kasterlee, wordt
besproken en ontwikkeld in de schoot van de Vervoersregio.

6.2.2.3.2 Lijnvoering
Het huidige Openbaar vervoersnetwerk van De Lijn is sterk gericht op de stedelijke gebieden Turnhout, Geel
en Herentals en worden hierbij ondersteund door de treinlijn Turnhout – Herentals. De bestaande
frequenties van deze lijnen worden behouden en war mogelijk versterkt. Het station van Tielen en de
bushalte “Kasterlee Markt” en “Bobbejaanland” in Lichtaart fungeren hier als overstappunten waarbij de
nadruk tevens blijft liggen op de aanwezige streeklijnen . Het bovenlokaal busnetwerk van De Lijn en NMBS
wordt aangevuld met een lokaal busnetwerk dat de deelgemeenten met hoge frequentie aandoet, alsook de
verbinding legt tussen de overstappunten Bobbejaanland, Tielen Station en Kasterlee Centrum en de
recreatiegebieden. Dit lokaal busnetwerk kan met een publiek private samenwerking (bv. met
Bobbejaanland, kaderend binnen het project van de Slapende Reus, …) tot stand komen.
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6.2.2.3.3 Doorstromingsmaatregelen
Om een vlotte openbaar vervoersrelatie tussen de kernen van Kasterlee enerzijds en tussen de gemeente
en de stedelijk gebieden anderzijds te waarborgen, zijn doorstromingsmaatregelen wenselijk. Zo zijn op de
N19 Geelsebaan – Turnhoutsebaan en op de N123 verkeerslichtenbeïnvloeding en infrastructurele
maatregelen ten voordele van het busverkeer en rekening houdend met de andere verkeersstromen op deze
assen, noodzakelijk.

6.2.2.3.4 Haltevoorzieningen en multimodaliteit
Haltes van het openbaar vervoer worden uitgebouwd tot plaatsen voorzien van het nodige comfort (goede
wachtaccommodatie beschut tegen weer en wind, rittabellen, afvalbakken, verlichting; …) met aandacht voor
een veilige en goede bereikbaarheid. Een aantal haltes zoals Bobbejaanland, Kasterlee Markt en het station
zijn uitgerust in functie van de multimodaliteit, namelijk het mogelijk maken om zonder problemen van het
ene op het andere vervoersmiddel over te stappen. Voor Bobbejaanland en het station worden
respectievelijk bovenlokale en lokale Park&Ride en Bike&Ride-voorzieningen ingericht wat zich uit in een
parkeeraanbod voor wagens en fietsen en een comfortabele ontsluiting naar de netwerken voor openbaar
vervoer, fietsen en gemotoriseerd verkeer.
Een eerste stap werd genomen met het voorzien van een Fietspunt aan het Station van Tielen.

6.2.2.4

B.4 Herinrichting van wegen

6.2.2.4.1 Inrichtingsprincipes
In hoofdstuk 4 van de uitgave ‘Categorisering van lokale wegen - Richtlijnen, toelichting en aanbevelingen’
(AWV, 2004) worden er concrete inrichtingsvoorstellen gedaan voor de verschillende types lokale wegen.
De verschillende gehuchten en dorpscentra van Kasterlee worden infrastructureel afgebakend waarbij de
nadruk op leesbaarheid en uniformiteit komt te liggen. Zo worden er duidelijke poortconstructies voorzien en
dient het einde van de bebouwde omgeving landschappelijk ondersteund worden (bouwstop buiten
bebouwde kom). Deze poortconstructies vallen samen met de overgang tussen snelheidsregimes alsook
met het tonnageverbod in gehuchten.

6.2.2.4.2 Afbakening snelheidsregimes
Bij het bepalen van de snelheidslimieten wordt rekening gehouden met de bebouwing, verkeersleefbaarheid,
de verkeersveiligheid, de functie van de weg en de potentiële conflicten. Op lokale wegen wordt er best geen
te hoge snelheid toegelaten. Hogere snelheidslimieten maken het gebruik van die weg net aantrekkelijker
waardoor de kans op doorgaand verkeer groter wordt. Een lagere snelheid op de lokale wegen kan dus het
gebruik van deze wegen door doorgaand verkeer ontmoedigen.
Om veilige verblijfsgebieden te creëren (met een betere oversteekbaarheid en een hoger veiligheidsgevoel)
wordt ervoor gekozen om de snelheid in de centra van de drie deelgemeenten Kasterlee, Tielen en Lichtaart
op een gefaseerde manier naar 30 km/u af te bouwen.
90 km/u
Deze snelheid is enkel van toepassing op de N19/ N19g (Primaire weg type II) van aan de grens van
Turnhout tot aan de grens met Geel.
70 km/u
Deze snelheid is van toepassing bij alle situaties buiten het bebouwde kom, tenzij signalisatie anders
aangeeft.
50 km/u
Binnen de bebouwde kom geldt een snelheidslimiet van 50km/u, tenzij signalisatie anders aangeeft.
Gehuchten zoals Terlo, Vorsel, Goor, Heide, Achterlee, Groot-Rees en Houtum krijgen tevens een
snelheidsregime van 50km/u toegewezen. Deze gehuchten worden tevens duidelijk afgebakend met de
nodige infrastructurele maatregelen en worden tevens ruimtelijk afgebakend (afstemming met domein A)
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30 km/u
Zone 30 wordt ingesteld in leefomgevingen. Doorgaand verkeer wil men immers vermijden in de bebouwde
kernen en het bestemmingsverkeer moet oog hebben voor voetgangers en fietsers. Veiligheid van de
zwakke weggebruiker is hier, nog meer dan in het buitengebied, de prioriteit. Dit snelheidsregime telt ook
voor het langzaam verkeer (met speed pedelecs).

6.2.2.4.3 Sturing verkeer
Wegencategorisering heeft geen of weinig effect zonder bijkomende sturing. De sturing van het
gemotoriseerd verkeer dient conform de wegencategorisering te gebeuren op drie niveaus, namelijk op
primair niveau (gewestelijk) op secundair (provinciaal) en op lokaal niveau. De wegencategorisering gaat uit
van het afschermen van de dorpscentra van doorgaand verkeer. De verkeerscirculatie en hieraan gekoppeld
de inrichting van de straten in het centrum hangt hiermee samen. Hierbij wordt het gebruik van het openbaar
vervoer, het fietsen en het lopen gestimuleerd. Dit is immers noodzakelijk voor het behoud en de verbetering
van de kwaliteit van de woonomgeving, het waarborgen van de verkeersveiligheid en van de bereikbaarheid
van economisch en recreatief belangrijke voorzieningen in de gemeente.
Kernpunten hierbij zijn:
-

-

langzaam verkeer (lopen en fietsen) stimuleren door creëren van zo direct mogelijke veilige routes
naar veel bezochte voorzieningen en door lokaal auto gebruik te ontmoedigen;
openbaar vervoer gebruik stimuleren door de doorstroming te verbeteren en het inzetten op
combimobiliteit. Realiseren van goede bereikbaarheid van de halten door deze en het transport er
naartoe te verbeteren (door b.v. betere fietsenstallingen en vervoer op maat);
wegen inrichten volgens de principes van Duurzaam Veilig (zie Duurzaam Veilig: Mens is maat der
dingen). Autoverkeer concentreren op de zogenaamde hoofdontsluitingsweg en doorgaande
autorelaties op landelijke wegen beperken. Op de overige wegen binnen de bebouwde kom is de
auto ondergeschikt aan langzaam verkeer. Op de doorgaande en verbindende assen (zoals de
N19g) wordt ingezet op doorstroming waardoor het verkeer zich geen snellere weg dient te zoeken
door de lokale kernen. De wegen geven ook duidelijk het snelheidsregime weer.
o Op bovenlokaal niveau zijn er momenteel gesprekken gaande om een betere (bovenlokale)
ontsluiting te voorzien voor Umicore te Olen waardoor kernen gevrijwaard worden van
doorgaand zwaar verkeer. Dergelijke ontsluitingsweg opent tevens opportuniteiten voor
Kasterlee om zo de ontsluiting van Bobbejaanland te organiseren.
o Op lokaal niveau zal de gemeente haar huidige inzet op circulatie en bewegwijzering verder
versterken en blijvend inzetten op duidelijke en correcte circulatie en signalisatie.

Voor de landelijke wegen wordt er gewerkt met een aangepaste inrichting met een afstemming op de
ruimtelijke omgeving en rekening houdend met de groenwaarden. Bij deze inrichting wordt er rekening
gehouden met de aanwezigheid van fietsers en voetgangers en worden er tevens uitwijkhavens voorzien om
kruisende landbouwvoertuigen op een veilige manier elkaar te laten kruisen.

6.2.2.4.4 Bewegwijzering
Kasterlee wordt gekenmerkt door enkele bovenlokale attractiepolen zoals Bobbejaanland die elk jaar
duizenden bezoekers aantrekken. Deze bezoekers zijn voornamelijk afkomstig van buiten de
gemeentegrenzen en komen hierbij van de E34 in het noorden en van de E313 in het zuiden afgezakt naar
Kasterlee. Om te vermijden dat dit bovenlokaal recreatief verkeer de dorpskernen van Tielen en Lichtaart
belasten door gebruik te maken van de lokale wegen, wordt de N19g en de N123 als verkeersdrager
gedefinieerd. De routes van en naar de attractiepolen via deze verkeersdragers dienen reeds op de
E34/E313 te worden aangeduid.
De nadruk mag echter niet alleen liggen op de bewegwijzering van recreatiepolen voor het gemotoriseerd
verkeer. Met de (toekomstige) aanwezigheid van de fietssnelweg langs het spoor en de verhoogde inzet op
de fietsnetwerken en bijhorende voorzieningen, is het noodzakelijk om de bestaande fietssignalisatie grondig
te screenen en te optimaliseren. Fietsers dienen de meest directe route naar de verschillende attractiepolen
alsook naar het hoofdroutenetwerk te vinden, en dienen steeds de nodige informatie te krijgen over de
locatie van fietsherstelpunten, fietsenstallingen, …
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6.2.2.4.5 Verkeersveiligheidsmaatregelen
Gevaarlijke punten worden verkeersveilig gemaakt. Zowel onveilige straten als kruispunten worden zoveel
mogelijk vermeden als onderdeel van netwerken voor langzaam verkeer, met in het bijzonder aandacht voor:
-

Oversteekplaatsen N19 Geelsebaan – Turnhoutsebaan
Wegsegmenten
o Leistraat
o Lichtaartsebaan
o Olensteenweg
o Turnhoutsebaan
o Geelsebaan
o Herentalsebaan
o Retiesebaan

In functie van de verhoging van de algemene verkeersveiligheid (voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en/of
voetgangers) worden volgende kruispunten aangepast:
-

Turnhoutsebaan x Kleinrees – Uitgevoerd
Tielensteenweg x Leistraat
Lisseweg x Poedeleesteenweg – In uitvoering
Retiesebaan x Boekweitbaan
Turnhoutsebaan x Pellemanstraat
Prijstraat x Gierlebaan
Pater Damiaanstraat x Geelsebaan
Poederleesteenweg x Herentalsesteenweg

6.2.2.4.6 Zwaar verkeer
Vrachtverkeer wordt geweerd uit de dorpskernen en woongebieden (op basis van de categorisering) om zo
de leefbaarheid in deze verblijfsgebieden te verbeteren. Concreet betekent dit dat het lokaal vrachtverkeer
steeds zo direct mogelijk naar de N19g geleid moet worden en dat de verblijfsgebieden een tonnageverbod
krijgen opgelegd. Dit tonnageverbod geldt enkel voor doorgaand vrachtverkeer: lokaal vrachtverkeer van de
bedrijventerreinen in Kasterlee (zoals Rode Akkers, …) alsook landbouwverkeer dat geen andere
routemogelijkheid hebben, mogen gebruik maken van deze lokale wegen om de bestemmingspercelen te
bereiken. Verder wordt er in elk gehucht een tonnageverbod van +3.5 ton ingevoerd.
Ook dient er een onderzoek te worden gedaan naar de parkeermogelijkheden van vrachtwagens en waar dit
al dan niet gewenst is. Een selectief verbod op parkeren van vrachtwagens in woongebieden waar dit
parkeren niet gewenst is, zal dan worden ingesteld. De gemeente zal hierbij het initiatief nemen om percelen
om te vormen tot gemeentelijke vrachtwagenparkings waarbij enkel vrachtwagenchauffeurs van de
gemeente hun vrachtwagen mogen stallen. Verder zal er tevens aandacht geschonken worden aan de
woon-parkingverplaatsingen waarbij veilige en kwalitatieve fietsenstallingen voorzien dienen te worden.
Verder dient het vrachtbeleid afgestemd zijn op de huidige economie waarbij e-commerce steeds meer haar
opwachting maakt. Om te vermijden dat kleine bestelwagens de kernen overrompelen dient er ingezet te
worden op leveringen op een centrale plaats zoals het station Tielen en Kasterlee Markt. Hierbij kan er een
voorbeeld worden genomen aan het concept van een Mobipunt.

6.2.2.5

B.5 Parkeerbeleid

Het regelen van het parkeren is een belangrijk beleidsinstrument om de leefbaarheid te waarborgen. Het
parkeerbeleid dient geïntegreerd te worden in het gemeentelijk mobiliteitsbeleid. Het systeem van parkeren
wordt ondersteund door een uit te werken parkeerverwijssysteem.
Als aanzetten tot parkeren wordt het volgende voorgesteld:
-

-

Standstill principe als uitgangspunt voor het beleid (d.w.z. grosso modo behoud van het aantal
parkeerplaatsen over het ganse grondgebied van de gemeente) waarbij het monitoren en evaluatie
noodzakelijk zijn om een goede afstemming tussen gebruik en aanbod te verkrijgen
Er gaat aandacht naar de optimalisatie van de parkeerplaatsen in de kern van Kasterlee, Tielen en
Lichtaart met speciale aandacht voor de parkeersituatie in de schoolomgevingen (vb. Parkeer &
wandel).
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-

De parkeerplaatsen dienen kwalitatief ingericht te zijn, rekening houdend met de noden van
verschillende gebruikers waarbij de wandelroutes veilig en direct zijn.
Goede en consequente bewegwijzering naar de parkeergelegenheid in Tielen, Lichtaart en
Kasterlee
Parkeerverbod voor vrachtwagens in bebouwde omgeving (woonwijken, schoolomgevingen…)
Parkeren als onderdeel van de deeleconomie waarbij deelauto’s- en scooters prominent aanwezig
zijn in het straatbeeld

Concreet betekent dit:
-

In de schoolomgevingen wordt hinderend parkeren bestreden door het promoten van verder
afgelegen parkeerplaatsen en het verbeteren van de wandelroutes van en naar school
Signalisatie van en naar randparkings
Verdere uitbouw van de Park and Ride voorzieningen aan het station met beveiligde
fietsenstallingen naar noodzaak
Verhoogde inzet op elektrische oplaadpunten voor zowel fietsers als voertuigen waarbij tevens de
nodige beveiliging van opladende batterijen wordt voorzien
Uitbouwen van deelsystemen van auto- en scootersystemen
Opname van verplichting om parkeerplaatsen voor deelauto’s en elektrische auto’s te voorzien bij
nieuwbouwprojecten in bouwcode en stedenbouwkundige verordening.
Voorzien van vrachtwagenparking en het invoeren en handhaven van een vrachtparkeerverbod in de
woonstraten.

6.2.3

Werkdomein C – ondersteunende maatregelen

6.2.3.1

C.1 Vervoersmanagement met bedrijven, diensten, scholen, evenementen

6.2.3.1.1 Schoolvervoerplannen
Elke school dient een schoolvervoerplan op te stellen en deze uit te voeren. Een schoolvervoerplan is een
geheel van maatregelen dat ervoor moet zorgen dat de verkeersveiligheid aan de schoolpoort en op de
routes van en naar school verhoogt en dat het aantal milieubewuste verplaatsingen naar school toeneemt en
zo de autodruk aan de schoolpoort doet afnemen. In dit opzicht dient er zeker eveneens aandacht te gaan
naar fietspoolprojecten opdat leerlingen het traject woonplaats-school veilig en aangenaam met de fiets
kunnen afleggen.

6.2.3.1.2 Evenementenvervoerplan
Voor grote evenementen zoals de Pompoendag (met 10.000 bezoekers) wordt aangeraden om een
evenementenvervoerplan op te stellen. In dit vervoerplan worden de vervoersstromen van de bezoekers
geanalyseerd en geëvalueerd waarbij maatregelen worden voorgesteld om deze stromen te verduurzamen
en de negatieve effecten ervan op de dorpskernen te beperken. Ook voor overige evenementen in Kasterlee
is zo’n vervoerplan wenselijk (zo kan er bij de verkiezingen gebruikt gemaakt worden van de mobiele
fietsenstalling van Fietspunt om de kiezers op een duurzame manier te laten gaan kiezen).

6.2.3.1.3 Duurzaam woon werkverkeer
Om het woon-werkverkeer van en naar de bedrijven een duurzamer karakter te geven, engageert de
gemeente zich om de bedrijven aan te zetten tot het nemen van concrete acties en maatregelen. De nadruk
ligt hierbij op het duurzaam verplaatsen waarbij de fiets, te voet en het Openbaar Vervoer aangemoedigd
wordt.

6.2.3.2

C.2 Tarifering

Binnen de gemeente Kasterlee is geen parkeertarifering actief. Het parkeren wordt veelal gestructureerd
volgens een blauwe zone structuur met een beperkte parkeertijd. De gemeente zal dit beleid verder
doortrekken
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6.2.3.3

C.3 Algemene sensibilisering, marketing, informatie en promotie naar
doelgroepen

6.2.3.3.1 Informatie
Zowel de bewoners, middenstand als de bezoekers van Kasterlee worden inzake mobiliteit geïnformeerd.
Voor de inwoners kunnen er informatieavonden over het mobiliteitsplan of over infrastructuurprojecten
worden georganiseerd waar ruimte is voor vragen en discussies. Het is immers belangrijk dat de inwoners
op de hoogte zijn van plannen als het mobiliteitsplan, gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, en dergelijke.
Naast de informatieavonden kan ook een tentoonstelling worden opgesteld met plannen, kaarten, een
maquette,… waardoor de burgers de ruimtelijke en verkeersstructuur beter kunnen inschatten.
Mededelingen in verband met het mobiliteitsplan kunnen ook in het gemeenteblad/de streekkrant/of
dergelijke opgenomen worden.
Daarnaast is ook informatie naar de bezoekers van Kasterlee belangrijk. De gemeente kan zich afficheren
als een gemeente die een mooie omgeving heeft voor toeristen, die meer te bieden heeft en die zich
uitstekend leent tot fietsen. Naar bezoekers toe is het van belang per vervoerswijze aan te geven hoe
Kasterlee kan bereikt worden.

6.2.3.3.2 Educatie
Verkeerseducatie in relatie tot verkeersveiligheid en verkeersgedrag is een ander onderwerp. De initiatieven
naar educatiemateriaal dienen verder uitgebouwd te worden. De Vlaamse Stichting Verkeerskunde beschikt
bijvoorbeeld over pakketten voor scholen rond verkeers- en mobiliteitseducatie. Specifieke aandacht dient
hierbij te gaan naar het verkeersgedrag op een fietssnelweg, fietsstraten, gebruik van elektrische fietsen …

6.2.3.3.3 Carpooling
Om tot een meer verantwoord gebruik van de wagen te komen, wordt er een sensibiliseringsactie opgezet
voor carpooling, alsook voor de promotie van autodelen.
De verhoogde inzet op deze deeleconomie door het prominent in het straatbeeld brengen van deelwagens, scooters en -fietsers alsook door het toegankelijker maken van deze systemen, zal het gebruik ervan
verhogen.

6.2.3.3.4 Promotie openbaar vervoer, fiets en voetgangers
Daarnaast worden alternatieven voor de auto gepromoot. Er kan een promotiecampagne opgestart worden
voor meer gebruik van het openbaar vervoer. Voor korte afstanden wordt de fiets zeker gepromoot. Dit kan
onder meer door fiscale voordelen voor woonwerkverkeer. Ook te voet gaan dient gestimuleerd te worden.
Aandacht moet gaan naar de veiligheid van fiets- en voetgangersroutes, naar de netheid ervan, voldoende
fietsenstallingen bij diensten, multimodale knooppunten en winkels,… Ook de oversteekplaatsen,
voornamelijk deze aan de verkeerswegen dienen voortdurend te worden onderhouden en gecontroleerd op
veiligheid.

6.2.3.4

C.4 Handhaving

6.2.3.4.1 Controles
De aandacht van de politie dient uit te gaan naar regelmatig terugkerende controles op snelheid,
tonnageverbod en foutparkeren (zowel voor auto’s als voor vrachtwagens). De snelheidscontroles dienen
een combinatie te zijn van aangekondigde en niet aangekondigde snelheidscontroles door politiediensten.

6.2.3.4.2 Controles en aandacht mobiliteit bij evenementen
Bij de organisatie van evenementen dient de verkeersveiligheid in alle facetten aandacht te krijgen. Dit kan
vorm krijgen in het opstellen van veilige alternatieve routes, wegomleggingen, het organiseren van openbaar
vervoer, maar ook in het houden van extra alcohol- en snelheidscontroles.
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6.2.3.5

C.5 Beleidsondersteuning

Het hele mobiliteitsgebeuren wordt in dit scenario steeds professioneler benaderd. Dit wordt ook op het
niveau van Kasterlee van belang, zodat kan ingespeeld worden op het stijgende belang van mobiliteit en de
problematieken die daarmee samenhangen.
Volgende aspecten zijn van belang:
-

-

Een mobiliteitsraad werd in het kader van de opmaak van dit mobiliteitsplan opgericht. De gemeente
zal de werking ervan evalueren;
Het streven naar een goede samenwerking tussen de verschillende gemeentelijke diensten en
politiezone Turnhout (Turnhout – Baarle-Hertog, Beerse, Kasterlee, Lille, Oud-Turnhout en
Vosselaar)
Regelmatig intergemeentelijk overleg met betrekking tot mobiliteitsprojecten;
Klachten, opmerkingen en vragen blijvend behandelen in klachtenopvolgsysteem;

Meer informatie hieromtrent kan teruggevonden worden onder hoofdstuk 9.2 ‘Voorstel voor organisatie en
evaluatie’.

6.2.3.6

C.6 Monitoring en evaluatie

De gemeente wenst sterk in te zetten op monitoring en evaluatie, volgende acties worden hierbij
vooropgesteld:
-

Jaarlijkse controle van de verkeersintensiteiten op de verschillende telposten voor autoverkeer en de
telposten voor fietsverkeer;
Monitoring van de blauwe zones
Monitoring van parkeeroverlast;
Monitoring en evaluatie van recente maatregelen;
Jaarlijkse monitoring van ongevallengegevens;
Opzetten van een registratiesysteem voor het melden van knelpunten;
…

Meer informatie hieromtrent kan teruggevonden worden onder hoofdstuk 9.2 ‘Voorstel voor organisatie en
evaluatie’.
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7

ACTIEPLAN

7.1

Actieprogramma

Het actieprogramma A-B-C is een overzichtelijke, verkorte en schematische weergave van het
mobiliteitsplan. Het actieprogramma A-B-C is een nuttig beleidsinstrument voor het opstellen van het
jaarprogramma van de gemeenten. Het kan in het midden van de legislatuur of vroeger worden aangepast
via een voortgangsverslag.
Het wordt opgebouwd op basis van de 3 werkdomeinen:
-

Werkdomein A: Ruimtelijke ontwikkelingen en hun mobiliteitseffecten;
Werkdomein B: Netwerken per modus (voetganger, fietser, openbaar vervoer, auto, vrachtverkeer);
Werkdomein C: Ondersteunende maatregelen.

Het actieprogramma A-B-C is een tabel die geordend per werkdomein alle acties weergeeft. Per actie wordt
het volgende aangegeven:
-

-

Het nummer van de actie;
De inhoud van de actie;
De deelruimten waar de actie zich situeert;
Het werkdomein waartoe de actie behoort;
De hoofddoelstelling;
De timing:
o Korte termijn 0-3 jaar (KT): 2018 – 2021;
o Middellange termijn 4-10 jaar (MLT): 2021 – 2028;
o Lange termijn +10 jaar (LT): vanaf 2028.
De initiatiefnemer;
De overige actoren;
De prioriteit.
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Werkdomein

Actie

Locatie

Hoofddoelstelling

Tijdshorizon

Initiatiefnemer

1

WERKDOMEIN A
A.1 - Ruimtelijke planning

Herziening GRS - opmaak beleidsplan ruimte

Gemeente Kasterlee

Leefbaarheid
Bereikbaarheid

MT

Gemeente

Hoog

2

A.1 - Ruimtelijke planning

Ontmoediging lintbebouwing en woonuitbreidingsgebieden langs
verkeerswegen

Gemeente Kasterlee

Verkeersveiligheid
Leefbaarheid

MT

Gemeente

Middel

3

A.1 - Ruimtelijke planning

Afbakening van gehuchten en dorpscentra

Gemeente Kasterlee

Verkeersveiligheid
Leefbaarheid

MT

Gemeente

Middel

4

A.1 - Ruimtelijke planning

Voorzien van parkeerplaatsen voor deelauto's en elektrische auto's bij Gemeente Kasterlee
nieuwbouwprojecten

Leefbaarheid

KT-MT-LT

Gemeente

Middel

5

A.2 - Strategische ruimtelijke projecten met
voorbeeldfunctie en/of grote invloed op verkeer en
mobiliteit

Opmaak Masterplan Tielen - Kasterlee

Gemeente Kasterlee

Leefbaarheid
Bereikbaarheid

KT

Gemeente

Hoog

6

A.2 - Strategische ruimtelijke projecten met
voorbeeldfunctie en/of grote invloed op verkeer en
mobiliteit
A.2 - Strategische ruimtelijke projecten met
voorbeeldfunctie en/of grote invloed op verkeer en
mobiliteit
A.3 - categorisering der wegen en hun ruimtelijke
gevolgen

Opmaak streefbeeld N19

Kasterlee

MT

AWV

Uitvoeren actie's ontwikkelingsplan "De Slapende Reus"

Gemeente Kasterlee

Leefbaarheid
Bereikbaarheid
Veiligheid
Leefbaarheid
Bereikbaarheid
Veiligheid

KT-MT-LT

Gemeente

Leefbaarheid
Bereikbaarheid
Veiligheid
Leefbaarheid
Bereikbaarheid
Veiligheid
Leefbaarheid
Bereikbaarheid
Veiligheid
Leefbaarheid
Bereikbaarheid
Veiligheid
Leefbaarheid
Bereikbaarheid
Veiligheid

KT

Gemeente

KT

Gemeente

Hoog

LT

Gemeente

Laag

MT

Gemeente

Laag

MT

Gemeente

AWV

Provincie

Middel

Leefbaarheid
Bereikbaarheid
Veiligheid
Bereikbaarheid

MT

Gemeente

AWV

Provincie

Middel

KT

Gemeente

Buurgemeenten

7

N123 - Pastorijstraat

Kasterlee

9

Tielensteenweg - Gierlebaan (tot aan kruispunt met
Zevendonksesteenweg)

Tielen

10

Zevendonksesteenweg

Tielen

11

Poederleesteenweg

Lichtaart

12

N123 - Herentalsesteenweg

Lichtaart

13

14

A.3 - categorisering der wegen en hun ruimtelijke
gevolgen

gemeente

Partner 2

provincie

Prioriteit

Middel

Middel

Herinrichting categorisering voor lokale wegen type 2:

8

A.3 - categorisering der wegen en hun ruimtelijke
gevolgen

Partner 1

AWV

Hoog

Herinrichting categorisering voor lokale wegen type 3:
N19 - Turnhoutsebaan

Kasterlee

Afstemming categorisering buurgemeenten

Gemeente Kasterlee

Laag

WERKDOMEIN B
15
16
17

B.1 - verblijfsgebieden en voetgangersvoorzieningen
B.1 - verblijfsgebieden en voetgangersvoorzieningen
B.1 - verblijfsgebieden en voetgangersvoorzieningen

Opmaak herwaarderings- en actieplan herinrichting Trage wegen
Voorzien van Trage Wegen bij strategische projecten
Aanleg voetpaden volgens toegankelijkheidsprincipe

Gemeente Kasterlee
Gemeente Kasterlee
Gemeente Kasterlee

18
19

B.1 - verblijfsgebieden en voetgangersvoorzieningen
B.1 - verblijfsgebieden en voetgangersvoorzieningen

Uitwerken trage doorsteek over de Kaliebeek
Aanleg voetpaden Kaliebaan

Tielen Lichtaart
Tielen

20

B.1 - verblijfsgebieden en voetgangersvoorzieningen

Aanleg voetpaden De Bergen

Lichtaart

21

B.1 - verblijfsgebieden en voetgangersvoorzieningen

Aanleg voetpaden Binnenpad (De Aquamarijn)

Kasterlee

22

B.1 - verblijfsgebieden en voetgangersvoorzieningen

Optimaliseren oversteekbaarheid verkeerswegen

Gemeente Kasterlee

23

B.1 - verblijfsgebieden en voetgangersvoorzieningen

Aanpak oversteekplaatsen N19 Geelsebaan - Turnhoutsebaan

Kasterlee

24

B.1 - verblijfsgebieden en voetgangersvoorzieningen

25

B.1 - verblijfsgebieden en voetgangersvoorzieningen

Evaluatie en indien nodig bijsturing aanpak oversteekplaats Kleinrees x Kasterlee
N19
Aanpak oversteekplaats Schransstraat x Leistraat
Lichtaart

26

B.1 - verblijfsgebieden en voetgangersvoorzieningen

Voorzien oversteekplaats Aquamarijn

Kasterlee

27

B.1 - verblijfsgebieden en voetgangersvoorzieningen

Voorzien oversteekplaats Kempenrust (N19-Geelsebaan)

Kasterlee

28

B.1 - verblijfsgebieden en voetgangersvoorzieningen

Monitoring en evaluatie bestaande schoolroutekaarten

Gemeente Kasterlee

29

B.1 - verblijfsgebieden en voetgangersvoorzieningen

Verdere aanpak schoolomgevingen

Gemeente Kasterlee

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

B.2 - fietsroutenetwerk
B.2 - fietsroutenetwerk
B.2 - fietsroutenetwerk
B.2 - fietsroutenetwerk
B.2 - fietsroutenetwerk
B.2 - fietsroutenetwerk
B.2 - fietsroutenetwerk
B.2 - fietsroutenetwerk
B.2 - fietsroutenetwerk
B.2 - fietsroutenetwerk
B.2 - fietsroutenetwerk
B.2 - fietsroutenetwerk
B.2 - fietsroutenetwerk
B.2 - fietsroutenetwerk
B.2 - fietsroutenetwerk
B.2 - fietsroutenetwerk
B.2 - fietsroutenetwerk
B.2 - fietsroutenetwerk
B.2 - fietsroutenetwerk
B.2 - fietsroutenetwerk
B.2 - fietsroutenetwerk

Onderzoek comfort fietspaden
Aanleg fietspark in natuurlijke omgeving
Aanleg fietsvoorzieningen Walravens - Loozijde
Aanleg fietsvoorzieningen Molenstraat
Aanleg fietsvoorzieningen Houtum
Aanleg fietsvoorzieningen N123-Leistraat
Aanleg fietsvoorzieningen Kaliebaan
Aanleg fietsvoorzieningen Kleinrees
Aanleg fietssnelweg
Onderzoek naar fietsvoorzieningen op landbouwwegen
Heraanleg conforme fietsvoorzieningen N123-Retiesebaan
Heraanleg conforme fietsvoorzieningen N134-Poederleesteenweg
Heraanleg conforme fietsvoorzieningen N19-Geelsebaan
Heraanleg conforme fietsvoorzieningen Tielensteenweg
Heraanleg conforme fietsvoorzieningen Kerkstraat Tielen
Heraanleg conforme fietsvoorzieningen Molenspoor
Uitbouw fietsstratennetwerk (Zagerijstraat, Schoolstraat)
Aanpak kruispunt Lichtaartsebaan x Holleweg
N134-Poederleesteenweg x N123-Herentalsesteenweg
Locatieonderzoek hoogwaardige fietsenstallingen
Bewegwijzering fietslocaties

Gemeente Kasterlee
Gemeente Kasterlee
Tielen
Lichtaart
Kasterlee
Lichtaart
Tielen
Kasterlee
Kasterlee
Gemeente Kasterlee
Kasterlee
Lichtaart
Kasterlee
Tielen
Tielen
Lichtaart
Lichtaart
Lichtaart
Lichtaart
Gemeente Kasterlee
Gemeente Kasterlee

Bereikbaarheid
Bereikbaarheid
Bereikbaarheid,
Veiligheid,
Toegankelijkheid
Bereikbaarheid
Bereikbaarheid,
Veiligheid,
Toegankelijkheid
Bereikbaarheid,
Veiligheid,
Toegankelijkheid
Bereikbaarheid,
Veiligheid,
Toegankelijkheid
Bereikbaarheid,
Veiligheid
Bereikbaarheid,
Veiligheid
Bereikbaarheid,
Veiligheid
Bereikbaarheid,
Veiligheid
Bereikbaarheid,
Veiligheid
Bereikbaarheid,
Veiligheid
Bereikbaarheid,
Veiligheid
Bereikbaarheid,
Veiligheid
Verkeersveiligheid
Verkeersveiligheid
Verkeersveiligheid
Verkeersveiligheid
Verkeersveiligheid
Verkeersveiligheid
Verkeersveiligheid
Verkeersveiligheid
Verkeersveiligheid
Verkeersveiligheid
Verkeersveiligheid
Verkeersveiligheid
Verkeersveiligheid
Verkeersveiligheid
Verkeersveiligheid
Verkeersveiligheid
Verkeersveiligheid
Verkeersveiligheid
Veiligheid
Verkeersleefbaarheid
Bereikbaarheid

KT
Lopende + continu
Lopende + continu

Gemeente
Gemeente
Gemeente

Middel
Middel
Hoog

MT
KT

Gemeente
Gemeente

Middel
Hoog

MT

Gemeente

Middel

KT

Gemeente

Hoog

Lopende + continu

Gemeente

KT

Gemeente

KT

Gemeente

KT

Gemeente

Hoog

MT

Gemeente

Middel

MT

Gemeente

Middel

Continu

Gemeente

Middel

MT

Gemeente

Hoog

KT
KT
KT
KT
MT
KT
MT
MT
KT
KT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
KT
KT
KT
KT

Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Provincie
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente

AWV

Hoog
Hoog

AWV

Hoog

Provincie

AWV

Provincie

Gemeente
AWV
AWV
AWV
Provincie
Provincie

Provincie
Provincie
Provincie

Laag
Laag
Hoog
Hoog
Hoog
Hoog
Hoog
Hoog
Hoog
Hoog
Hoog
Hoog
Hoog
Hoog
Hoog
Hoog
Hoog
Hoog
Hoog
Middel
Laag

51
52
53
54

B.3 - openbaarvervoernetwerk
B.3 - openbaarvervoernetwerk
B.3 - openbaarvervoernetwerk
B.3 - openbaarvervoernetwerk

Gemeente Kasterlee
Gemeente Kasterlee
Gemeente Kasterlee
Gemeente Kasterlee

B.3 - openbaarvervoernetwerk
B.4 - herinrichting van wegen

Optimalisering doorstroming openbaar vervoer
Onderzoek lokaal busnetwerk
Opvolgen basisbereikbaarheid
Uitbouw haltes in fuctie van multimodaliteit en op het vlak van
veiligheid, wachtaccomodatie en fietsvoorzieningen
Opvolging Vervoersregio
Herinrichting wegen volgens wegcategorisering (zie hoger)
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B.4 - herinrichting van wegen

Herinrichting Leistraat

Lichtaart

58

B.4 - herinrichting van wegen

Herinrichting Lichtaartsebaan

Lichtaart

59

B.4 - herinrichting van wegen

Herinrichting Olensteenweg

Lichtaart

60

B.4 - herinrichting van wegen

Herinrichting Geelsebaan

Kasterlee

61

B.4 - herinrichting van wegen

Herinrichting Herentalsebaan

Lichtaart

62

B.4 - herinrichting van wegen

Herinrichting Retiesebaan

Kasterlee

B.4 - herinrichting van wegen

Aanpassen kruispunten in functie van verkeersveiligheid

Gemeente Kasterlee

Bereikbaarheid
Bereikbaarheid
Bereikbaarheid
Veiligheid
Bereikbaarheid
Bereikbaarheid

LT
MT
KT/MT/LT
KT

Gemeente
Gemeente
Vervoersregio
Gemeente

De Lijn
Private partijen
Mobiliteitspartners
De Lijn

Vervoersregio
Vervoersregio

Middel
Middel
Middel
Hoog

MT

Gemeente

Vervoersregio

Bereikbaarheid,
Veiligheid
Bereikbaarheid,
Veiligheid
Bereikbaarheid,
Veiligheid
Bereikbaarheid,
Veiligheid
Bereikbaarheid,
Veiligheid
Bereikbaarheid,
Veiligheid

KT

Gemeente

Hoog

MT

Gemeente

Hoog

KT

Gemeente

Hoog

MT

Gemeente

Middel

MT

Gemeente

Middel

LT

Gemeente

Laag

Middel
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Tielensteenweg x N123-Leistraat

Lichtaart

Veiligheid

KT

Gemeente

Hoog

64

Lisseweg x N134-Poederleesteenweg

Lichtaart

Veiligheid

KT

Gemeente

Hoog

65

N123-Retiesebaan x Boekweitbaan

Kasterlee

Veiligheid

KT

Gemeente

Hoog

66

N19-Turnhoutsebaan x Pellemanstraat

Kasterlee

Veiligheid

KT

Gemeente

Hoog

67

Prijstraat x Gierlebaan

Tielen

Veiligheid

KT

Gemeente

Hoog

68

Pater Damiaanstraat x N19-Geelsebaan

Kasterlee

Veiligheid

KT

Gemeente

Hoog

69

B.4 - herinrichting van wegen

Inrichting landelijke wegen naar gebruik

Gemeente Kasterlee

Leefbaarheid

MT

Gemeente

Middel

70

B.4 - herinrichting van wegen

Zwaar vervoer - tonnagebeperkingen

Gemeente Kasterlee

Leefbaarheid

KT

Gemeente

Hoog

71

B.4 - herinrichting van wegen

Voorzien van drop off points e-commerce/ Mobipunten

Gemeente Kasterlee

Leefbaarheid

KT

Gemeente

Hoog

72

B.4 - herinrichting van wegen

Invoering snelheidsbeleid in Kasterlee

Gemeente Kasterlee

Leefbaarheid

KT

Gemeente

Hoog
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B.4 - herinrichting van wegen

Screening en optimalisatie signalisatie

Gemeente Kasterlee

Bereikbaarheid

KT

Gemeente

AWV

Middel
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B.4 - herinrichting van wegen

Opvolgen bovenlokale studie ontsluiting Umicore

Gemeente Kasterlee

Bereikbaarheid

LT

Gemeente

AWV

Hoog

75

B.4 - herinrichting van wegen

Circulatieplannen evalueren en waar nodig bijsturen

Gemeente Kasterlee

Bereikbaarheid

KT

Gemeente

Hoog

76

B.5 - parkeerbeleid

Evaluatie parkeergebruik

Gemeente Kasterlee

Leefbaarheid

Continue

Gemeente

Continue

77

B.5 - parkeerbeleid

Voorzien van vrachtwagenparking

Gemeente Kasterlee

Leefbaarheid

KT

Gemeente

Hoog

78

B.5 - parkeerbeleid

Invoeren vrachtparkeerverbod in woonstraten

Gemeente Kasterlee

Leefbaarheid

KT

Gemeente

Hoog

79

B.5 - parkeerbeleid

Uitbreiding elektrische laadlocaties (auto en fiets)

Gemeente Kasterlee

Leefbaarheid

KT

Gemeente

Hoog

80

B.5 - parkeerbeleid

Uitbouw deelsystemen auto- en scootersystemen

Gemeente Kasterlee

Leefbaarheid

KT

Gemeente

Middel

81

B.5 - parkeerbeleid

Uitbouw P&R-voorzieningen

Gemeente Kasterlee

Bereikbaarheid

KT

Gemeente

Middel

82

B.5 - parkeerbeleid

Optimalisatie parkeervoorzieningen in functie van gebruikers

Gemeente Kasterlee

Toegankelijkheid

KT

Gemeente

Hoog

WERKDOMEIN C
83

C.1 - vervoersmanagement met bedrijven, diensten,
scholen en evenementen

Opmaak schoolvervoersplannen en uitvoering

Gemeente Kasterlee

84

Vervoersmanagement bij evenementen

Gemeente Kasterlee

Stimuleren van duurzaam woon-werkverkeer

Gemeente Kasterlee

Sensibilisatiecampagne carpoolen en autodelen

Gemeente Kasterlee

Go to Zero Campagne

Gemeente Kasterlee

Parkeer & wandelcampagne

Gemeente Kasterlee

Inspelen op promotiecampagnes Openbaar Vervoer, Fiets, Te voet

Gemeente Kasterlee

Mededelingen in het gemeenteblad

93
94
95

C.1 - vervoersmanagement met bedrijven, diensten,
scholen en evenementen
C.1 - vervoersmanagement met bedrijven, diensten,
scholen en evenementen
C.3 - algemene sensibilisering, marketing, informatie en
promotie naar doelgroepen
C.3 - algemene sensibilisering, marketing, informatie en
promotie naar doelgroepen
C.3 - algemene sensibilisering, marketing, informatie en
promotie naar doelgroepen
C.3 - algemene sensibilisering, marketing, informatie en
promotie naar doelgroepen
C.3 - algemene sensibilisering, marketing, informatie en
promotie naar doelgroepen
C.3 - algemene sensibilisering, marketing, informatie en
promotie naar doelgroepen
C.3 - algemene sensibilisering, marketing, informatie en
promotie naar doelgroepen
C.4 - handhaving
C.4 - handhaving
C.5 - beleidsondersteuning

96
97
98
99

C.6 - monitoring en evaluatie
C.6 - monitoring en evaluatie
C.6 - monitoring en evaluatie
C.6 - monitoring en evaluatie

85
86
87
88
89
90
91
92

Leefbaarheid
Verkeersveiligheid
Bereikbaarheid
Veiligheid

KT

Gemeente

Middel

Continue

Gemeente

Hoog

Leefbaarheid
Bereikbaarheid

KT

Gemeente

KT

Gemeente

Middel

KT

Gemeente

Middel

KT

Gemeente

Middel

KT

Gemeente

Middel

Gemeente Kasterlee

Continue

Gemeente

Hoog

Verder uitbouw van verkeers- en mobiliteitseducatie

Gemeente Kasterlee

KT

Gemeente

Hoog

Promoten Parkeer & Wandelcampagnes

Gemeente Kasterlee

Leefbaarheid

KT

Gemeente

Hoog

Handhaving snelheid, parkeren,…
Handhaving vracht(parkeer-)verbod
Intergemeentelijk overleg mbt mobiliteitsprojecten

Gemeente Kasterlee
Gemeente Kasterlee
Gemeente Kasterlee

Verkeersveiligheid
Leefbaarheid
Toegankelijkheid

Continue
Continue
Continue

Gemeente
Gemeente
Gemeente

Politie
Politie

Middel
Middel
Hoog

Jaarlijkse monitoring ongevallengegevens
Monitoring blauwe zones
Monitoring intensiteiten (fiets en auto)
Opzetten registratiesysteem voor het melden van knelpunten

Gemeente Kasterlee
Gemeente Kasterlee
Gemeente Kasterlee
Gemeente Kasterlee

Verkeersveiligheid
Leefbaarheid
Leefbaarheid
Verkeersveiligheid

Continue
Continue
Continue
KT

Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente

Politie

Hoog
Hoog
Hoog
Hoog

Leefbaarheid
Bereikbaarheid
Leefbaarheid
Bereikbaarheid
Leefbaarheid
Bereikbaarheid

Bedrijven

Provincie

Hoog

MOBILITEITSPLAN KASTERLEE

7.2

Voorstel tot wijziging van beleidsplannen

Bij de herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, dient de categorisering te worden afgestemd
op de aangepaste categorisering der wegen uit het nieuwe mobiliteitsplan.
Bij de herziening van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan dient de doortrekking van de secundaire
categorisering van de N123 tot de R15 op grondgebied Herentals opgenomen te worden.
Daarnaast dienen de buurgemeenten, bij de actualisatie van hun mobiliteitsplan, rekening te houden met de
gewijzigde wegencategorisering. Hierbij wordt gedacht aan:
-

Lichtaartseweg – Olensteenweg (Geel)
Poederleesteenweg (Lille)
Retiesebaan (Retie)
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7.3

Voorstel voor organisatie en evaluatie

7.3.1

Organisatie

Beleidsvorming in het algemeen, of meer bepaald het streven naar coherentie en continuïteit in het beleid, of
het heroriënteren van het beleid op zich aandienende maatschappelijke tendensen, noodzaakt een duidelijk
organisatiesysteem, zowel op gemeentelijk als bovengemeentelijk vlak. Dit mobiliteitsbeleidsplan wordt
echter niet beschouwd als een eindpunt doch als een startpunt om te komen tot een kwaliteitsvol
mobiliteitsbeleid. Het spreekt voor zich dat een aantal acties en maatregelen niet meteen resultaat zullen
opleveren.
Opvolging door middel van monitoring en evaluatie is noodzakelijk om eventuele aanpassingen door te
voeren. De GBC staat in voor deze opvolging vanuit de principes van het mobiliteitsplan. Jaarlijks wordt er
een verslag gemaakt van de uitgevoerde projecten en bestaande mobiliteitsknelpunten. Afhankelijk van dit
verslag kan er budget voorzien worden voor nadere studie of uitwerking.
Het organisatiesysteem dient uitgebouwd te worden op een tweeledig niveau:
-

Op het niveau van de praktische uitvoering
Op het niveau van de beleidsvoorbereiding en –beslissingen

Het niveau van de praktische uitvoering
De opzet en implementatie van het mobiliteitsplan moet geïntegreerd worden in de dagelijkse taken van de
gemeentelijke diensten. Het verzekeren van deze continue opvolging van het plan in al haar componenten,
omvat een full-time aangelegenheid. Een regelmatig overleg met de dienst- en beleidsverantwoordelijke met
andere planologische disciplines (ruimtelijke ordening, milieu, economie, …) is noodzakelijk.
Het niveau van besluitvorming
De beleidsopvolging en –implementatie is geen uitsluitend gemeentelijke aangelegenheid. De uitwerking van
het mobiliteitsconvenantenbeleid is hiervan een goed voorbeeld. In de schoot van de Gemeentelijke
begeleidingscommissie zal de gerichte bijsturing van het mobiliteitsplan Kasterlee plaatsvinden. In die zin
zal een breder overleg, meer dan enkel bilateraal, tot stand komen. Naast de courante gesprekspartners
zoals de gemeente zelf, de Provincie Antwerpen en het Vlaams gewest (MOW en AWV) zullen ook de
openbaar vervoersbedrijven (NMBS en De Lijn) en RWO op directe wijze bij de besprekingen worden
betrokken.

7.3.2

Evaluatie

Bij de evaluatie van het mobiliteitsplan tegen de vooropgestelde doelstellingen dient inzake frequentie een
zekere gelaagdheid ingebouwd te worden.
In de tussentijdse evaluatie kan op basis van de bevindingen van het betroffen dienstjaar het vooropgestelde
actieprogramma worden geactualiseerd, verfijnd of bijgestuurd worden. Op het gemeentelijk niveau is de
periode van de begrotingsopmaak hiervoor het uitgelezen moment. Er kan onder andere een inhoudelijke
balans opgemaakt worden van de gerealiseerde projecten, en tevens bekeken worden in welke mate de
achtergestelde projecten kunnen ingepast worden in de nieuwe investeringsbudgetten. Bijgevolg dient de
tussentijds evaluatie minstens jaarlijks gehouden te worden. Deze toetsingsmomenten kunnen rond
bepaalde indicatoren opgebouwd worden. Verkeersveiligheid is hiervan het meest treffende voorbeeld.
Cijfers rond verkeers(on)veiligheid kunnen aanleiding geven tot het flexibel bijsturen van het
actieprogramma. De tussentijdse evaluatie dient te gebeuren in de schoot van de begeleidingscommissie
van het mobiliteitsplan. De besluitvoering dient aansluitend vertaald te worden naar de programmatie-cel bij
de verschillende beleidsactoren.
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De globale evaluatie van het mobiliteitsplan kenmerkt zich door een meer fundamentele toetsing van het
plan. Globale ontwikkelingen en tendensen in het landschap van verkeer en vervoer noodzaken om het
mobiliteitsplan te actualiseren, en te beslissen over een eventuele noodzaak tot een integrale herziening van
het mobiliteitsplan. Hiertoe dient elke gemeente minstens éénmaal per legislatuur een sneltoets uit te
voeren. Een fundamentele herziening van (een dele van) het mobiliteitsplan kan zich tevens aandienen
wanneer in de gemeente (of zelfs een regio) een dermate invloedrijk nieuw ruimtelijk project of
infrastructurele voorzieningen tot ontwikkeling komt, en daardoor het mobiliteitspatroon ten gronde wordt
gewijzigd. Bij de globale evaluatie van het mobiliteitsplan kan het zelfs wenselijk zijn de doelstellingen aan te
scherpen, steeds rekening houdend met de actuele verkeers- en vervoersproblematiek en –beleid op hoger
niveau. De globale evaluatie situeert zich bijgevolg meerjaarlijks. Ook in dit evaluatieproces speelt de
begeleidingscommissie een sleutelrol. Terugkoppeling met de RMC (na volledige herziening van het plan) is
aangewezen.
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8

BIJLAGEN

8.1

Verslag RMC Oriëntatienota
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8.2

Verslag RMC Synthesenota
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8.3

Verslag GBC Beleidsnota
GEMEENTELIJKE BEGELEIDINGSCOMMISSIE VAN
KASTERLEE

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 04/07/2018
Verslaggever: Brent Spelmans- Arcadis

Aard van de GBC-beslissing

Verslag versie 04/07/2018

Eindbeslissing bij consensus

Onderwerp: Beleidsnota

Aanwezigheidslijst
1. Vaste leden
Naam

Dienst

Telefoon/e-mail

Ward Kennes
Geert Andries

Burgemeester
Mobiliteitsambtenaar
Kasterlee
MOW – Beleid
AWV
De Lijn

Ward.kennes@vlaamsparlement.be
Geert.andries@kasterlee.be

Aanwezig (A)
Aanwezig via
volmacht (V)
Afwezig (N)
A
A

Nikka.curinckx@mow.vlaanderen.be
Mustafa.aktas@mow.vlaanderen.be
Tim.cordemans@delijn.be

A
V
V

Nikka Curinckx
Mustafa Aktas
Tim
Cordemans

2. Variabele leden
Naam

Dienst

Telefoon/e-mail

Mathias De
Beucker
Dirk Schoofs

Provincie –
Mobiliteitsadviseur
Departement RO

Mathias.debeucker@provincieantwerpen.be

Aanwezig (A)
Aanwezig via
volmacht (V)
Afwezig met
schriftelijke
opmerkingen (S)
Afwezig (N)
A

dirk.schoofs@rwo.vlaanderen.be

N

73

MOBILITEITSPLAN KASTERLEE

3. Adviserende leden
Naam

Dienst / organisatie

Telefoon/e-mail

Aanwezig (A)
Afwezig (N)
Verontschuldigd
(V)

Joris Goethaert
Valère Ceyssens
Brent Spelmans

Politie Zone Kasterlee
Arcadis
Arcadis

politie@kasterlee.be
valere.ceyssens@arcadis.com
Brent.spelmans@arcadis.com

A
A
A

Volmachten
Volgende vaste of variabele leden zijn vertegenwoordigd door een volmachthouder:
Aanwezig bij volmacht:
De Lijn
AWV

Vertegenwoordigd door:
MOW
MOW

Vaststelling van het quorum1
De voorzitter stelt vast dat alle vaste leden fysisch of bij volmacht aanwezig (A of V) zijn en dat de GBC dus
rechtsgeldig kan beraadslagen en een consensus kan vaststellen.

Verslag van de vergadering
Deze GBC werd bijeengeroepen ter beoordeling van de opgestelde beleidsnota voor het mobiliteitsplan van
Kasterlee.
De volgende opmerkingen werden genoteerd:
De Lijn was niet aanwezig maar formuleerde de volgende opmerkingen:
-

De halte Bobbejaanland in Lichtaart fungeert niet als een lokaal overstappunt. Tijdens de GBC
wordt verduidelijkt dat op deze halte steeds streeklijnen zullen stoppen. De visie is echter om
deze halte, samen met het station van Tielen en Kasterlee Markt te laten fungeren als
knooppunt met het lokaal collectief vervoer (vervoer op maat) en dat daarom de juiste uitrusting
dient aanwezig te zijn om een vlotte overstap te garanderen. Dit is een visie die in de schoot van
de vervoersregio verder kan worden uitgewerkt, in samenspraak met de diverse actoren.

-

Voor de zone 30 km/u dienen de doorgaande assen voor De Lijn kritisch bekeken worden (waar
wel en waar niet). Tijdens de GBC wordt verduidelijkt dat de snelheidsregimes werden
opgemaakt vanuit ruimtelijk en verkeersveiligheidsoogpunt. De zones 30 beperken zich in
dichtbebouwde centrumgebieden waarbij deze snelheid opgelegd wordt aan alle
verkeersdeelnemers om de leefbaarheid en de veiligheid van de kernen te verhogen. De impact
op de doorstroming en de commerciële snelheid zal hierdoor slechts beperkt beïnvloed worden.

AWV was niet aanwezig en heeft geen opmerkingen overgemaakt in de aanloop naar de GBC.
De gemeente wenst het volgende op te merken:
-

De opmaak van een streefbeeld voor de N19g richting Turnhout wordt reeds 2 jaar herhaaldelijk
gevraagd door de gemeente. Gezien de onveilige kruispunten is het wenselijk om dit als een
prioritaire actie te zien.

MOW heeft geen opmerkingen.

1

Vink een van volgende opties aan of verwijder wat niet past.
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De Provincie formuleerde de volgende opmerkingen/ suggesties:
-

Op de kansenkaart worden diverse ruimtelijk initiatieven (verdichtingen) aangegeven voor
Lichtaart terwijl dit niet gebeurt voor Tielen. Tijdens de GBC wordt verduidelijkt dat er voor Tielen
een Masterplan in opbouw is en een woonbehoeftestudie heeft waardoor er reeds begonnen is
aan het aansnijden van opportuniteiten uit het masterplan.

-

De Nota Ruimte dient mee te worden genomen bij het hoofdstuk “relaties met andere
beleidsplannen”.

-

Het al dan niet sluiten van spoorwegen dient een topic van onderzoek te zijn bij het verder
ontwikkelen / uitwerken van een ruimtelijke visie voor Tielen.

-

De vraag wordt gesteld waarom er geen 50 km/u wordt gehanteerd op fietsroutes buiten
bebouwde kom waar geen fietsvoorzieningen aanwezig zijn. De gemeente geeft aan dat dat niet
te handhaven is. Tijdens de GBC wordt beslist om de omgekeerde beweging te maken en een
bijkomende actie te formuleren, namelijk de uitbouw van fietsvoorzieningen op dergelijke
netwerken bij een snelheidsregime van 70 km/u.

-

De provincie geeft aan dat het interessanter is om bij de acties met betrekking tot het aanleggen
van fietsvoorzieningen een onderscheid te maken tussen wegen waar de Provincie kan
subsidiëren en waar niet.

-

De fietssnelweg dient tevens in de lijst met “aan te pakken voorzieningen” te worden
opgenomen.

-

De formulering van het hoofdstukje “30 km/u” dient herbekeken te worden vermits nu naar voren
komt dat 30 km/u de algemene regel is, terwijl dit in een bebouwde kom 50 km/u is.

-

Schoolvervoersplannen kunnen steeds in samenwerking met de Provincie opgemaakt worden.

-

Er dient tevens, naast het voorzien van laadpalen voor fietsen, werk gemaakt te worden van de
beveiliging van batterijen tijdens het opladen, bv. lockers.

De GBC keurt voorliggende beleidsnota, mits de toevoeging/aanpassing van de opmerkingen, goed.
Na aanvulling van de beleidsnota zal deze voorgelegd worden aan de Gemeenteraad van augustus voor
een voorlopige goedkeuring. Vervolgens wordt de nota geagendeerd voor de RMC van 20 september 2018.

Opmerkingen bij dit verslag
Opmerkingen op dit verslag worden zo spoedig mogelijk overgemaakt aan de voorzitter van de GBC. De
voorzitter beslist over de gevraagde aanpassingen en maakt indien nodig een aangepast verslag over. Het
verslag en de eventuele reacties erop worden in het dossier opgenomen.
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8.4

Voorlopige goedkeuring beleidsplan

77

MOBILITEITSPLAN KASTERLEE

78

MOBILITEITSPLAN KASTERLEE

8.5

Verslag RMC Beleidsnota
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Gemeenteraadsbeslissing – beschrijving participatie
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Verslagen MORA
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TIJDELIJKE MOBTLITEITSRAAD KASTER.LEE

Verclag vergadering maandag 28 november 2O16
- opening van de vergadering door burgemeester Ward Kennes
- voorstelling van de aanwezigen met een korte motivat¡e van hun deelname aan deze raad

- kandidaatstelling voor voorzitter en ondervootzitter en eventueel een secretaris of verslaggever (beurtrol).
x Hélène Crosenski stelt zich kandidaat voor de functie van voorzitter en Tom Bosch als ondervoorzitter - deze
kandidaturen worden door de vergadering aanvaard.

*voor opmaak verslag wordt er akkoord gegaan met beurtrol - Leo Leysen stelt voor om het verslag van deze
vergaderíng op zich te nemen.

t

- doel van

MoRa

*

het vernieuwde mobiliteitsplan goed te keuren en voor te leggen aan de gemeenteraad
x bespreken van problemen en aanduiden van prioriteiten bij verder uitwerking van het plan en adviezen formuleren
aan de gemeenteraad.
x Hoe gaan we opnieuw nadenken over toekomstige verplaatsingen ?

- afgevaardigden van Arcadis lichten toe hoe ver ze staan

:

Algemeen

Íì\- '
.

.
¡
¡
.
.
.
.
.
.
r
.

mobiliteitsplan is een decretale verplichting
uitbouw gemeentelijk beleid
vastleggen van hoofddoelstellingen
specifiek voor Kasterlee

:

vernieuwen bestaand plan
oriëntatiefase (evalueren bestaande toestand)
alle actoren erbij betrekken (bv De Lijn,

omliggende

gemeentes)

svnthese nota opstellen
duu¡zaam scenario
paÊicipatietraject Kasterlee

ruime participatie advies vragen aan bestaande adviesraden

Raadpleging MORA

Stap 1 : Opmaak van oriëntatienota
goedgekeurd RMC op 20/LO/2016 (RMC=

.

Regionale

verdere toelichting oriëntatie nota Fase

I

Mobilíteitscommissie

(een kopie hiervan wordt ter beschikking gesteld aan de leden

MoRa)

.
.
.
¡

kaarten belangrijkste elementen

wegencategorisering (recreatief/functioneel gebruik)
fietsroutenetwerk
fiets-o-strade (provinciaal project)

.
.
r
.
¡
.

netwerk openbaar vervoer
netwerk voet- en fietspaden
verschillende wegentypes (primairlsecundairen lokaal)
knelpunten vastleggen (openbaar vervoer/fietspaden)
functie structuren (groen - toerisme - fiets-ostrade)
hoofddoelstellingen vrijwären en versterken van bestaande plan.

Stap 2 : verder uitwerken om te komen tot duurzaam scenario

+ aflrvegen en eventuele aanpassingen aanbrengen
å aandacht van huidige situatie - prioriteiten stellen waar nodig en rekening houden met toekomstige
(RUP

plannen

= basis)

Na deze uiteenzetting wordt nogmaals benadrukt dat het over

een lange termijn planning gaat, en niet

alleen voor mijn eigen deur problemen of zeer plaatselijke problemen. Veiligheid moet een primaire doelstelling

zijn!

{

Aan de deelnemers van MoRa wordt uitdrukkelijk gevraagd om de verkregen informatie niet te verspreiden.
In januari/februari zal er een tentoonstelling gehouden worden in de drie deelgemeenten en aan de deelnemers

van MoRa wordt gevraagd om deze mee te sturen.
Vergadering wordt gesloten om 22u.

Volgende bijeenkomst maandag 2O februari 2Ou in polyvalente zaal.

Leo Leysen

C

TIJDELIJKE MOBILITEITSRAAD KASTERLEE IMoRa)

aanwezig
Tom Bosch, Hélène Crosenski, Leo Leysen, Walter Paepen, Johan Robberechts, Mark Stoops, Niels

Witvrouwen, Ward Kennes, Guy Van de Perre, Geert Andries, Afgevaardigden Arcadis

algemeen

* blijkbaar bestond er verwarring over het feit dat'de

MoRa samenkwam en de juiste locatie waardoor de

vergadering een beetje later dan voorzien aanvang nam
* geen opmerkingen over verslag van vorige vergadering
x vernissage : opkomst in Kasterlee eerder beperkt, toch reeds een 30-tal onlíne reacties ontvangen, in
Lichtaart zijn 8 geïnteresseerden komen opdagen bij de opening

('
stand van zaken - visies
. Enquête
is lopende , na verwerking van deze gegevens volgt een synthese nota waar de opmerkingen van de
verschillende adviesraden, bewoners, resultaten van de fietsbaromete4 parkeerevolutie, openbaar
vervoer en langzaam verkeer terug aan de slag wordt gegaan om een beleidsscenario uit te werken.
Hierbij wordt rekening gehouden met knelpunten en kansen die naar voren komen u¡t de synthese. (0

scenario = alles blijft heÞelfde, 1 beleidsscenario = hiervoor heeft de gemeente Kasterlee gekozen)
a

Masterplan De Met
heraanleg markt in Kasterlee : Kasterlee moet een verkeersluw centrum worden waar het auto gebruik
ontmoedigd word:

-30km
- voetgangersplein (30km betekent dat voetganger voorrang heeft), fietsstraten
- aanpassen ínfrastructuur om snelheid te remmen
- openbare ruimte moet uitnodigen om een ontmoetingsplaats te worden
- aandacht voor nieuwe sluipwegen (bv. huidige omleidingswegen bij evenementen)

e
a

Verkeersdrukte in "kerkdorpen" Lichtaart en Tielen
Algemeen kan gesteld worden dat gewestwegen zorgen voor de lokale verbinding tussen de centra,
maar er zijn ook andere doorgangswegen, zo is bv. 80o/o van het verkeer in Tielen doorgangsverkeer.
Hier is het nodig om deze verkeersas te doorbreken en alternatieven aan te bieden. De as Lichtaart/
Tielen

/

Gierle(E34) kan doorbroken worden en vervangen worden door Lichtaart/KasterleeÆurnhout

(E34).

. Nlgg
Geen ADR voertuigen of landbouwvoertuigen toegelaten. Dus oude verkeersas Geel/KasterleeÆurnhout

moet hiervoor open blijven. Zo zou kunnen overwogen worden dat de N19 Turnhoutsebaan geknipt wordt
en de gewestweg nl. Pastorijstraat volledig fungeert als ontsluitingwegt voor het verkeer richting
Turnhout en Geel.

s

Stat¡ûil Tielen
Vaststelling is dat parkeerders vooral komen vanuit Turnhout/Gierle/Beerse omwille van gratis parkeren.
Dit is verkeeraantrekkend maar anderzijds is het positief voor evaluatie van de NMBS inzake gebruik van
het station van Tielen.
Er is slechts 1 verbinding voor de trein naar Nederland. Kan hier verder op ingespeeld worden?
Opmerkingen gerelateerd aan gebruik stat¡on Tielen:

- sensibiliseren van fietsverkeer - fietsvriendelijke toegangswegen zijn noodzakelijk
- overdekte fietsstallingen (deze zijn aanwezig in Tielen) + oplaadpunten vooaien in de toekomst
- Mobiliteit/ Ruimtelijke Ordening : Tielen wordt beschouwd als de groeipool voor Kasterlee
Mobiliteit

/

Trein

/

Fiets-o-strade

Hier voldoende rekening houden voor plannen naar toekomst toe zoals o.a. afstappen van verdere

lintbebouwing.
t

verplaatsingen binnen d* genreentegnenzeR

(-,
.

br¡sgebruik naar omliggende gerneenten
Er wordt weinig gebruik van gemaakt - niet laagdrempelig en tgv frequentie van bussen.
Negatieve spiraal : door weinig gebruik worden bussen afgeschaft - door te weinig bussen wordt deze

veryoersmogelijkheid weinig gebru¡ kt.

"

Floe

rijdt u van het centrum van Kasterlee naar

...

Gebruik van sluipwegen heeft niet altijd een negatief effect : spreiding van verkeer en dus ook van drukte.
Wat zijn de taken van de bestaande wegen maw welke soort verkeer vangen zij op:

landbouwverkeer
fietsverkeer
traag verkeer
doorgaand verkeer

e

Indien men overgaat tot knippen van aansluiting dient er rekening gehouden met de vooraf gedefinieerde
taken van de weg ( bv. tractorsluis voorzien als deze weg als landbouwweg wordt bestempeld bescherming van de zwakke weggebruiker bij aanduiding fietsverkeer...)
Deze oefening dient te gebeuren voor het volledige grondgebied van de

gemeente.

Er dient ook rekening

te worden gehouden met de aanpalende gemeenten.
Vergadering wordt gesloten om 22u.

Varia
a

a

Finicsagc 27 maa¡l om 2O uur pol¡ralcntc zaal - powerpoint van de resultaten van de
enquête raadpleegbaar op gemeentelijke website
http://www.kasterlee.belnieuwsdetail/6TSlresultaten-enquete-mobiliteitsplan
Open l.loRa 22 mei om 2O uur in de polwalente zaal van het gemeentehuis

Leo Leysen
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Open vergadering MoRa -Verslag vergadering maandag 22

mei 2At7

Aanwczig : Tom Bosch, Walter Paepen, Mark Stoops, Niels Witvrouwen, Ingrid Stes, Patrick Lenaerts,
Ward Kennes, Guy Van de Perre, Geert Andries, Afgevaardigden Arcadis, Eddy Vanaelten afgevaardigde

Seniorenraad, Cultuurraad, Paul Meynen afgevaardigde GARK, Jef Peeters Fietsersbond, Jef Diels
afgevaardigde milieuraad, ... Leo Leysen (MoRa en afgevaardigde sportraad, seniorenraad)

Verontschuldigd : Hélène Crosenski en Jan Snauwaert

Bij afwezigheid van H.

Crosenski opent Tom Bosch de vergadering

en geeft het woord aan

de

afgevaardigden van Arcadis die de opmerkingen van vorige open MoRa en suggesties van de bevraging
ondeftussen verwerK hebben in scenario's.
Vooreerst wordt nogmaals benadrukt

dat

het doel van deze vergadering is om onduidelijkheden weg te
werken en samen systemen te bedenken waarbij grote luisterbereidheid naar de meningen en de opinies

{,

van anderen belangrijk is.

algemeen
Arcadis geeft een toelichting over fase

2-

hoe/wat/waarnaartoe met het ontwikkelingsplan van

Kasterlee.
Toelichting van synthese nota, met vraag over datum, aan de hand van kaarten en actuele info. Hierover
komt de vraag in hoeverre de info'actueel'kan genoemd worden met cijfers van 2010 (schoolroutekaart

Kasterlee/Mobiel21) en actualisering van snelheidsovertredingen in bepaalde straten van Kasterlee van
20L2. Burgemeester Ward Kennes licht toe en vraagt recentere info op bij de politiediensten regio
Turnhout.

bespreking scenario's
- nulscenario : de huidige categorisering van de wegen blijfr behouden maar moet hier en daar afgestemd

worden met andere gemeenten omdat zij dezelfde weg op hun grondgebied een andere categorisering
hebben

eT

- scenario'verkeersleefbaarheid' in de kerkcentrums is belangrijk
>APR systemen detecteren welk vrachwerkeer niet op onze wegen thuishoren - momenteel reeds in
gebruik in Oud Turnhout.
>door opleggen van boetes zou het zwaar verkeer aanzienlijk moeten verminderen
>overleg op niveau Vlaams Gewest is hier noodzakelijk - vooral oÒsvwest verbinding moet bekeken
worden,
>indien hiervoor wordt geopteerd dan kan dit verder worden veruerkt met aandachtpunt dat keuzes ook
moeten bruikbaar zijn voor volgende beleidsploegen: "verkeersluwe centra, vermijden bovenlokaal
verkeer en' externe verkeersrelatie

be

perken

"

-vanuit standpunt openbaar vervoer : bovenlokaal en publieke en private samenwerking noodzakelijk om

d¡t te

verwezenlijken (veruijzing

vervoersmogelijkheden

naar project

samenwerking zandhoven/ZoerseV

mindervaliden)
> openbaarvervoer : De lijn gaat van basismobiliteit (haltes binnen de 400m) naar basis bereikbaarheid

(beroep doen op privaaVpubliek net - dus zoeken van partners noodzakelijk.

-opzetten van fijnmazig fiets- en voetgangersnetwerk, cont¡nue blijven opvolgen van flankerende
maatregelen zoals:
- fiets st¡mulerende maatregelen
- f¡etsenstallingen
>invoeren van fietsstraten (meetpunten nâar noodzaak erg belangrijk)

- scenario vanuit bereikbaarheid
>maximale bereikbaarheid vanuit stedelijke gebieden
>bestaande verbindingswegen blijven benutten en aanpassen aan omgeving
>buslijnen + station T¡elen - verhoogde inzet op overstap (zowel voor fietsers als voetgangers)
>toeristische insteek is hier belangrijk zoals bv. project Slapende Reus (leunt aan bij het scenario 1)
* hoe het terrein, natuunr¡aardevol gebied, bereiken
* beleving is belangriJk en vooral het koesteren van het geen bestaat

{De voorkeur om te opteren voor scenario 1 wordt geuit.

Verder verloop

:

>aanpassing synthesenota met goedkeuring in GBC (gemeentelijke begeleidíngscommissie) en RMC
(regionale begeleidingscommissie)
>na goedkeuring kan het beleidsplan worden opgemaaK

varia
>respect (als voorbeeld wordt aangehaald fietsgroep versus landbouwvoertuigen (zwaar vervoer)
>is het verkeersreglement wel voldoende gekend (groepen vanaf 15 fietsers mogen op de baan fietsen
zonder begeleiding - vanaf 50 is er begeleiding nodig van wegkapiteins en volgauto's)
>conflicten kunnen vermeden worden door aanpassen infrastructuur - duidelijk maken wat wel en niet
kan

gr

>meten van bereikte doelstellingen - eerst een duur¿ame basis leggen voor de huidige situatie zodat
deze achteraf kan op de juiste manier kan geëvalueerd worden t.o.v. bereikt resultaat
>masterplannen Tielen/ Lichtaart / Met Kasterlee
Buuftvergaderingen worden uitgesteld tot eind november wegens nieuwe info (Afuafin en AWV)
>aansluitend hierop wordt de vraaggesteld of er voldoende aandacht werd besteed aãn het kenbaar
maken van de enquête en het belang hiervan voor de bevolking + de vraag hoe kunnen we de bevolking
meer hierin betrekken en kunnen we een bijkomende bevraging overwegen

*Kan dit opnieuw gebeuren : het studiebureau is van mening dat het niet aangeraden is om
nogmaals de bevolking te bevragen omdat het aantal onWangen enquêtes in aantal overeenkomt met
het aantal onwangen bevragingen in andere gemeenten en het dossier te fel zal vertragen.
- waarom zijn de gemeenteraadsleden niet welkom op de open MoRa ? Hierop wordt geantwoord door
de burgemeester - vertegenwoordiging vanuit schepencollege zoals op de andere adviesraden. Dit is
geen discussie voor de MoRa maar eerder een polítieke discussie en kan best uitgeklaard te worden in de

gemeenteraad.

-

wat is tijdelijk karaKer van Mora

-

na de verkiezing zullen de bestaande adviesraden volledig

herbekeken worden met eventueel samenvoeging. De MoRa is sowieso een tijdelijk adviesorgaan.
- trage wegen : kaart buurtwegen beschikbaar op het gemeentehuis

- varia punten vanuit milieuraad
- Fiets-o-strade keuze (Zevendonk/ Tielenkamp/ Kraanschot) wat is visie provinc¡e momenteel ?
- Tielen ljzerenwegstraat : niet ontsluiten voor gemotoriseerd verkeer - sluipwegen zoveel mogelijk
fietsvriendelijk houden - auto's zijn niet prioritair en worden verondesteld van een'omweg'maken om
ter plekke te geraken.
- Oude doorgang Domein Hoge Rielen met gehucht Hoge Rielen terug opstellen (trage wegen)?
-Verbinding Tielen/ Lille (WZC Lindeloo en schoolgaande jeugd Vorselaar) via Walravens. Gevaar
voor fietsers, biedt een fietspad een oplossing? Voorstel kan zijn om de weg te knippen zodat alleen
fletsverkeer kan passeren. Er bestaan voldoende alternatieve routes voor gemotoriseerd verkeer in de
omgeving zoals bv. via Gierle, Lichtaart, Poederlee. Deze oplossing krijgt de voorkeur i.p.v nieuwe
onteigeningen voor aanleg van fietspaden (te duur èn te lange realisatie procedure). Denkpiste wijzigen
naar de toekomst toe.

{-,
(vergadering steeds

€:¡

+/-

om 1,5 à 2 maanden om evolutie kort op te volgen)

MoRa
Notulen
september 6,2017

Opening:
De vergadering van de MoRa is geopend om 2ûu ap 06/0912017 te Kasterlee door
Hélène Crosenski.

Aanwezig: [Afgevaardigde van Arcadis] Brent Spelmans, [Mobiliteitsambtenaar]
Geert Andries, fBurgemeester] V/ard Kennes, MoRa afgevaardigde sporhaad en
seniorenraad] Leo Leysen, fVoorzitter] Hélène Crosenski, [MoRa] Walter Paepen,
[MoRa] Patrick Lenaerts, [Ondervoorzitter] Tom Bosch.
Verontschuldigd: Johan Robberechts, Jan Snauwaert en Sofie Diels

t

Documenten gebruilf tijdens de vergadering:

o
o
A.

Synthesenota (Mobiliteitsplan Kasterlee)

Kaartenbundel (Mobiliteitsplan Kasterlee)

Opmerkingen vorig verslag

Hélène Crosenski w^agt of er opmerkingen zijn over het vorige verslag. Iedereen
geeft aan dat er geen opmerkingen zijn.

B.

\Mie maakt notulen van de vergadering?

Tom Bosch maakt het verslag.

C.

tu

Vraag naar statuten.

Ward Kennes geeft aan dat dç statuten er zijn en dat er vanuit werd gegaan dat deze al
aan de leden van de MoRa bezorgd waren. Geert Andries zal de statuten doorsturen
naar de leden van de MoRa.

D.

Tijd om dossiers voorafgaande van een vergadering grondig te

bestuderen.
Normaal krijgen de leden van de MoRa alle documenten 2à6 weken op voorhand.
Vandaag is daar niet voor gekozen omdat Brent Spelmans eerst een toelichting wou
geven.
Er wordt ¿umgegeven dat de materie moeilijk is waar de leden van de MoRa niet in
gespecialiseerd zijn. Daarom wíl men tijd om de documenten te bestuderen. Er haken
zelß mensen af omdat het te moeilijk is. Daarom zijn er vandaag op deze vergadering
mogelijks ook zo weinig leden aanwezig.
Het voorstel is om de leden van de MoRa meer opleiding te geven om de materie te
leren. Daarnaast moet er meer ruimte zijn om wagen te stellen.

Een ander voorstel is om naâr een afgewerkf mobiliteitsproject te gaan kijken. Geert
en Ward geven aan dat het moeilijk is om dergelijk project te vinden omdat elke
gemeente zijn eigenheid heeft. Daarnaast geven ze aan dat MoRatechnische materie
is en dat het daarom weinig ztnheeft om een ander gemeente te bezoeken.
Hierop komt de reactie dat de kloof tussçn materie en de leden van de MoRa te groot
is.

Er zijntussentijds 3 vergaderingen geweest tussen enkele leden van de MoRa. Hierin
werd er veel ongenoegen geuit over de werking van de MoRa. Deze vergaderingen
hebben geleid tot de agendapunten die Hélène had rondgestuurd voor deze
vergadering. Uit deze vergaderingen is ook gebleken dat de laatste MoRa vergadering
voor veel verwarring had gezorgd. Er zijn toen een aarfi.al thema's aangehaald die
weinig met mobiliteit te maken hebben zoals bv. de aanwezigheid van burgemeester
en schepenen. Hierdoor heeft de schepen van o.a. openbare werken Guy Van de Perre
besloten om de vergaderingen van de MoRa niet meer bij te wonen.

{

Er wordt gesuggereerd dat één jaar voor het afleveren van een mobiliteitsplan te snel
is. Hierbij geeft Ward aan dat hij het niet erg vindt dat het wat langer duurt maar dat
er concrete acties moeten zijn. Wie weet er concreet iets meer over mobiliteit en kan
daar een sessie over geven? WSGI, fietsberaad2, ... . Geert geeft aan dat MoRa
netwerken is.

Patick geeft

aan dat iedereen van goede

wil

is.

Er wordt gewaagd om bij elke uitnodiging voor een MoRa een korte toelichting te
geven over wat de volgende vergadering gaat.
I

htto://www.wsg.be

http://wqv. letqberaad.þ_e
'z

E.

Ververking van de bevraging van de bevolking en de bestaande

schoolroutekaart.

F.

L;

Inbrengvanconcreteknelpunten.

Er wordt aangehaald dat er meer kans moet zijn tot de inbreng van concrete
knelpunten. De gemeentelijke ambtelijke werkgroep van verkeer (awv)' komt om de 6
weken bijeen. Bd hun laatste vergaderingztjner een aantal punten over mobiliteit
aangehaald. Er werd echter beslist dat sommige problemen moeten wachten omdat
deze kruisen met principebeslissingen die in de MoRa moeten genomen worden. Een
concreet voorbeeld hiervan is het aanpassen van snelheidsregimes. Deze moeten
criteria opstellen voor snelheidsregimes.
I

htto://www.kæterlee.belproducl388/werkgroeplan{ç¡keç¡

G.

Presentatie Brent

Hierbij wordt riangegeven dat we momenteel in stap 5 van het schema zitten (p.9 in
bijgeleverde bundel). Het is belangrijk dat alle leden de bijgeleverde bundel
synthesenota en kaartenbundel zeer goed doornemen.

Vandaag wordt er door Brent een toelichting gegeven over stap 5. Hierbij is het
voorstel om de leden van de MoRa over 3 weken zonder afgevaardigden van
gemeente en Arcadis bijéén te laten komen. Hierbij wordt er gevraagd om een advies
uit te schrijven waaûnee Arcadis aan de slag kan om de synthese not¿ verder uit te
werken. Deze synthesenota zalbij verschillende actoren (vb. bovenlokale instanties)
afgetoetst worden.
De Knelpunten op pl7 vanb¡ndel Synthesenota worden kort overlopen om aan te
geveû dat er rekening is gehouden met de verschillende opmerkingen over knelpunten
zoals werd aangekaart in punt F van dit verslag.

Leo Leysen waagÍ om de lijst van knelpunten arin te vullen met de opmerking dat er
voor fietsers en voetgangers te weinig veilige doorsteken zijn in Tielen.
Op p20 worden de doelstellingen weergegeven. Deze zijn kort toegelicht.

{

Om de opbouw van de scenario's uit te leggen wordt eerst het nulscenario toegelicht.
Dit is het scenario waarbij men het beleidsplan van 2001 doorhekt. Dit wordt
meegenomen om het contrast te tonen tussen de verschillende scenario's.
Daarnaast zijn et

2 anderc scenario's uitgewerkf

:

l.

Scenario l: het duurzame scenario datzichvooral richt op
verkeersleçfbaa¡heid. De gemeente(s) terug het landelijke karakter geven.

2.

Scenario 2:het duurzame scenario datzichricht op verkeersbereikbaarheid.
Alle plaatsen binnen de gemeente zijn vlot bereikbaar.

De drie sçenario's worden verder toegelicht aan de hand van de drie werkdomeinen.
Op p.24 zijn de beschrijvingen van de werkdomeinen wecrgegeven.

€ç

Hierbij wordt het verkeersnet vergeleken met een boom. Je hebt de stam waaruit de
grotere takken vertrekken, die overgaan op kleinere takken om uiteindelijk te eindigen
in de bladeren. Dit kan je bij het wegennet vergelijken met de primaire, secundaire en
lokale \ilegen type I en 2.

Bij de uitnodiging mt er een uittreksel uit

de notulen van het college van

burgemeester en schepenen. Er bestaat wat verwaring bij de leden over wat de
bedoeling is van deze standpunten.
Dit gaat over de mobiliteitsstudie Midden Kempenl. Dit is een overkoepelend
bovengemeentelijke overleg. Hierin kunnen alle gemeentes aangeven welke
problemen ze voor hun gemeente opgelost willen zien. Ward geeft aån dat er een boek
hoort bij deze maatregelen en dat je deze eerst moet lezen voordat je de skndpunten
goed kan begrijpen. Geert geefr aan dat deze studie zoals de lokale MoRa over
netwerken gaatmaar dan in een groter plaatje. Vb. ontsluiting van Bobbejaanland
wordt hier aangehaald, mogelijk wordt er een nieuwe weg aangelegd langs Umicore.
Maar dit heeft impact op meerdere gemeentes waardoor er bovenlokaal overleg nodig
is.
De beslissingen van de verschillende gemeentes hebben vaak een impact op de
omliggende gemeentes. Zo heeft men het centrum van Retie een tonnagebeperking
van *7.5ton ingevoerd. Hierdoor stúgen de prijzen voor landbouwers bij loonwerkers

I

omdat deze heel de ring moeten nemen, wat ongeveer 10 minuten langer duurt om
langs de andere kant van Retie te geraken.
Dit is een moeilijke evenwichtsoefening waarbrj je niet iedereen teweden kan maken.
Er wordt gevraagd of een omleiding zo efficiënt mogelijk gekozen moet worden? Bij
tijdelijke omleidingen is het princþ dat woonwijken zoveel mogelijk vermeden
worden.

Bij het overlopen van

een van de kaarten over het openbaar vervoer wordt de
opmerking gegeven dat lijn 200 nog maar tweemaal per dag langs komt. Hierdoor is
het moeilijk om door de dag het ziekenhuis te bezoeken met de bus. Daarop wordt de
waag gesteld of het niet mogelijk is om terug een belbus ter beschikking te stellen?
Er is 2 à3 jaar geleden een alternatief opgericht dat vervoer op maat aanbiedt. Dit is
Mobiliteitspunt Kempen2.Deze organisatie brengt de noden in kaart en stemt daar hun
aanbod op af. Deze argurisatie is te bereiken op Mobiliteitspuntkempen@iok.bq

(

€¡

Scenario I (De pompoen gemeentet'wordt toegelicht Q27 vansynthesenota). Er is
een pompoen gekozen omdat deze een harde schil heeft met een vlezige binnenkant.
Waarmee men bedoelt dat Kasterlee niet meer langs alle kanten binnen te rijden is
(harde schil). Bij dit scenario is het de bedoeling dat verkeer enkel nog via een 3 tal
toegangspoorten (N19, Nl9g enNl23) de gemeente binnen rijdt. Met dit scenario
tracht men te bekomen dat Kasterlee terug leefbaarder wordt waarbij men de wegen
binnen Kasterlee terug naar een lokaal niveau brengt. Met de vlezigbinnenkant
bedoeld men dat er multimodale punten njnwaar men gemakkelijk kan overstappen
tussen de verschillende vervoersmiddelen. Het vervoe¡ van gevaarlijke goederen over
de weg (ADR) is Europese wetgeving en is moeihjk aante pakken.
Scenario 2 "De slapende reus wordt wakker" wordt toegelicht (p3l van
synthesenota ). Dit scenario is erop gericht om de omgeving te promoten, natuurlijk
wordt er ook rekening gehouden met leefbaarheid. In dit scenario zijn de
toegangspoorten niet beperkt in aantal maar zetmen alle invalswegen open. Er komt
ook een extra route langs Klein-Rees om een aansluiting te maken met afrit 25 van
E34. Er zou ook een route komen langs Molenstraat en Hoge Rielen om Lichtaart met
Kasterlee te verbinden. De fietsostrade wordt aangehaald als te verwezenlijken route
voor de fietsroute netwerken. Hierbij wordt er aangegeven dat er door de provincie
een studiebureau is aangesteld. Er zijn momenteel nog 3 scenario's die in aanmerking
komen voor de route van de fietsostrade.

Actie: Het is aan de leden van de mobiliteitsraad om nu zelf het beste uit de 2
scenario's te halen en deze bij elkaar te leggen. Hierbij moet iedereen zijn voorkeur
¿mngeven en zelf voorwaarden stellen (vb. snelheidsregimes). A.d.h.v. deze
voorwaarden en scenario's dient de MoRa een advies te schrijven.
Volgende vergadering zal doorgaan op 27 september 2tl7 om 20.00 uur in zaal4
'de soldaat'in het nieuwe OC, Binnenpad 5 te Kasterlee. We zitten momenteel in
een cruciale fase daarom verwachten we dat iedereen
ß.
t httos://www.orovincieantwerpen.be/aanbod/drem/dienst-mobiliteilmobiliteitsolanning/mobiliteitsstudies/middenkempen.html
2

htt¡://www.mav.info/

Verslag MoRa 18 oktober 2017
Aanwezig: Hélène Crosenski, Tom Bosch, Mark Stoops, Geert Andries, Patr¡ck
Lenaerts, Walter Paepen, Leo Leysen

Verontschuldigd: Ward Kennes, Johan Robberechts, Niels Witvrouwen, Jan
Sna

uwaert, Brent Spelma ns (Arcadis)

Verslaggever: Tom Bosch

1.

We starten met het advies te overlopen en te finaliseren.

r

Leo ligt de vorige synthese toe en heeft het verslag (advies) van vorige vergadering

en de e-mails met reacties samengevoegd.

2.

We bedanken Leo om de samenvatting zo goed en snelte maken.
Kan er een MoRa lid aanwezig zijn op het Gemeentelijke Begeleidingscommissie (GBC)?
Geert heeft dit nagevraagd. Het advies mag enkeltoegelicht worden en dan moet
men de zaalverlaten. Spijtig want het zou interessant z¡jn om hun discussie aan te
horen.
Voorstel om de vraag om aanwezig te zijn op de GBC officieel vanuit de MoRa aan
het college te stellen om iemand af te vaardigen. Mark stelt een mail op en Helene
stuurt deze door.
Een ander voorstel is om enkele leden van de GBC uit te nodigen op de vergadering
van MoRa om hun deskundigheid te horen.

¡

.

o

3.

Hoe plannen we het vervolg van MoRa?

o

GBC en RMC bespreken het dossler en geven op hun beurt een advies. De auditor

geeft opmerkingen en als er een consensus is dan kan de beleidsfase starten.
Reden van vraag is om de MoRa nu niet te laten stilvallen.
Knelpuntenfietstocht georganiseerd door fietsersbond. Kunnen leden van MoRa
hieraan deelnemen? Zondag 29 oktober in 14u.
Verdere info volgt nog door Leo.
Voorstel om een studiere¡s naar Kopenhagen te maken.
VBSG,WSG en fietsberaad
http://www.fietsberaad. be/Kennisbank/BiilaeerylFolder Studiebezoek Kopenhagen

o

4.

kr

o
o
r
o

5.

%2O2O!7.odf

Voorbeeld stad van urbanisatie en fietsstad. Weekendje naar Kopenhagen?
ln Krokusvakant¡e? W¡jken bezoeken, fietstochten, bespreking€ñ, ... .
Eventueel alternatíef zoeken in Nederland. Dit is dichterbij en goedkoper en kan

eventueel op één dag.
Leo kijkt hiernaar.
Tijdslijn van MoRa

r

Uit het voorbeeld van de MoRa van Boechout b¡¡jkt dat MoRa daar een permanente
adviesraad is. {zie bijlage Brent)
Daarom stelt Mark voor om de MoRa Kasterlee permanent te maken.
MoRa kan adviezen geven over andere aangelegenheden binnen mobiliteit en kan
actie voeren om de participatie aan te zwengelen en meer betrokkenheid bij de
dorpsgenoten op te wekken.

Aanwezig: Helene Crosenski, Leo Leysen, Walter Paepen, Mark Stoops, Tom Bosch

Verontschuldigd: lngrid Stes, Johan Robberechts, Patr¡ck Lenaerts, Niels Witvrouwen
Afwezig: Jan Snauwaert, Sofie Diels
Verslag van vergadering2T maart 2018
Opening van vergadering door Helene
Verslag van vorige vergadering.

Actieplan opstellen lange termijn, middellange termijn, korte termijn
Aanvullingen voor het beleidsplan:

2.I.l.l

Knelpunten gemotor¡seerd verkeer

Bij Leesbaarheid/leefbaarheid puntje 3 aanvullen met:

(._"

o
o

Kaliebaan

Molenstraat

2.L.1.3 Knelpunten langzaam verkeer
Puntje 4 van opsomming aanvullen met ...verschillende schoolomgevingen en recreatiegebieden en

sportvelden van de 3 deelgemeentes.
Puntje 6 van opsomming aanvullen met:

o
o

Duineneind
Prijstraat aan sporwelden door het parkeren.

2.1.L.g Knelpunten Langzaam verkeer
Puntje 6 aanvullen met:

o
o

çr

Kaliebaan

Molenstraat

2.1.2.3 Kansen Langzaam verkeer

o

Bestaande trage wegen verder actualiseren en eventueel nieuwe creëren.

6.2..L.2.7 Woonwijk

¡

H

ulst

Trage weggebruikers die vanaf deze woonwijk komen moeten markt kruisen orn naar school
te gaan à goede aanduiding hoe fietsers/voetgangers moeten rijden.

6.2.L.2.3 Masterplan Tielen

r
o
¡
o

- Kasterlee

Hier staat er geen informatie. Wat bedoelen ze hiermee?

Moet Kasterlee n¡et Lichtaart zijn?
Bedoelen ze rnet masterplan Lichtaart de leistraat en directe omgeving of bedoelen ze heel

de dorpskern van lichtaart?
Bedoelen ue voor masterplan Tielen, enkelTielendorp en deelvan Kerkstraat of heel de
dorpskern van Tielen?

6,2.1.2.4 Strategisch Project "De Slapende Reus"
Parking in schransstraat/pastoor dergentstraat gaat kruispunt met leistraatlschransstraat zeer zwaar
belasten.

6.2.2.t,1 Voetpaden en - voorzieningen
5d'alinea aanvullen met (scholen, OV-knooppunten, recreatiegebeiden zoals de Hoge Rielen en

sportvelden) b'rj plaatsen.
Op het einde van alinea 6 staat er dat er eisen worden opgesomd waar¿¡an voetpaden dienen te
voldoen wanneer deze voor personen met beperkte mobiliteit geschikt worden gemaakt. Waar staan
deze eisen?
6.2.2.1.2 Oversteekbaa rheid verkeerswegen
De eerste alinea moet aangevuld worden met:

t.

Bij binnenrijden van Lichtaart moet er ter hoogte vãn schransstraat en plaats een veilíge

oversteekvoorziening voorzien worden. Liefst met rotonde om het verkeer af te remmen.
Er wordt aangegeven dat er niet enkel extra aandacht naar niet kruispunt gebonden
oversteekvoorzieningen moet gaan maar dat dit een prioriteit moet z'rjn.

6.2.2.L.3 Schoo lomgevingen

Schoolroutekaart van Kasterlee moet niet enkel gemonitord en geëvalueerd worden maar moet
toegepast worden.
6.2.2.2.2 Fietsnetwerk (dit is n¡et gelük aan het toeristisch fietsknooppunten netwerk !)
Bovenlokaal fietsnetwerk. Dit dient verder uitgebouwd aan de hand van de informatie verkregen
vanuit de fietstellingen en de resultaten van de fietsbarometer (meting in opdracht van provincie
Antwerpen).
Aanleg fiets-o-strade (schakelroute) hiervoor wordt aan het lokaal bestuur informatie bezorgd voor

het eind van kwartaal 2 door de provincie Antwerpen.

U

Verbindingen met de kernen van de omliggende gemeentes (attractiepolen, scholen,
werkgelegenheid): aanduiden welke de voorkeurroutes zijn dien kunnen gevolgd worden. Deze
voorkeurroutes duidelijk aanduiden en op deze routes de infrastructuur aanpassen (gemengd
verkeer vermijden, afscheiding fietsroutes en ander verkeer, ...) zodat fietsers deze bij voorkeur
zullen kiezen.

Welke routes:

- Kasterlee - Geel oude baan N19 (alternatief ?)
(Fietspad langs n19G) Alternatief Boekweitlaan of Kattenberg/Groot Rees

- Kasterlee

- Turnhout

- Kasterlee

-

- Lichtaart

- Geel Langs Arkstraat

- Lichtaart

- Herentals langs N123, of langs Heerle

- Lichtaart

- Poederlee/Lille -Vorselaar

Retie langs n123

: Langs Hoebenschot -Tielenbaan (Lille)

- Lichtaart

Turnhout of langs Tielen/Gierle / tunhout Fietspad of alternatief Molenstaat
Zevendonk of Molenstraat / Tïelenhei/ Kraanschot

-

- Tielen

-

Turnhout idem Lichtaart

- Tielen

-

Herentals : Langs Lichtaart N123 of via Heerle (brug Kaliebeek zou ideaal zijn)

- Tielen

-

Kasterlee : via domein hoge rielen of via Rielen

/

Ontsluiting richting Oudturnhout Corsendonk : kruising N19 zeker verm'rjden bij voorkeurstraject
bovenlokaal fietsnetwerk.
Deze opsomming is niet volledig
welaangewezen.

-

er bestaan zeker nog andere keuzes maar een voorkeurkeuze is

p.43:

puntje 2 aanvullen met (op het vlak van breedtes, veiligheidsafstanden en gebrulkte materialen, ...)

L-

puntje 3 aanvullen met (vb Ov haltes,.attractiepolen, pleinen, strateg¡sche projecten, sportvelden, ...)
De schoolstraat van Molenspoor

tot kloosterstraat een fietsstraat maken om sluipverkeer te

ontmoedigen.
Buiten de zone 30 en zelfs binnen de zone 30 waar het mogelijk is aparte fietspaden voorzien en nlet
kiezen voor gemengd verkeer (door suggestiestroken). Dit kan als snelheid remmend voor
gemotoriseerd verkeer aanzien worden maar dit zorgt voor conflicten en blijft dus gevaarlijk voor de
fietser.
6.2.2.2.3 lnrichtingseisen en maatregelen
Er staan een aantal fietspaden opgesomd die niet voldoen aan de normen van veiligheid en comfort.

Aanvullen met:

o
o
(*

Molenspoor
Schoolstraat

Wat z¡jn de maatregelen die genomen worden om deze fietspaden in orde te brengen?

¡

ln Kerkstraat Tielen niet enkel het huidige fietspad in orde maken maar langs beide
kanten een volwaardig fiets- en voetpad voorzien. Wat er ook zal voor zorgen dat de weg
één meter smaller wordt waardoor het verkeer trager gaat r'ljden.

p.44
F¡etsstallingen

Opmerking: Elke fietser wil zijn fiets stallen.aan zijn bestemming.
Positief incentive bij nieuwbouw om fietsstallingen te voorz¡en. Ëventueel met subsidies.

Voor aanbevelingen fietsparkeerbeleid de richtliJnen van fietsberaad Vlaanderen volgen.
6.2.2.3.L Van basismob¡l¡te¡t naar basisbereikbaarheid

Aanvulling van het bestaande openbaar vervoer op lokale dienstverlening. Vb. Halle-Zoersel
6.2.2.4.L nrichti ngsprinci pes
I

Afle lokale wegen type 2 en hoger voorzien van asfalt (geen klinkers of dergelijke) om geluidsoverlast

te beperken.
6.2.2,4.2 Afbakening snelheidsreg¡mes
Bij binnen rijden van de zone 30 aparte aangeven dat deze snelheid ook telt voor mensen met een
speed pedelec (elektrische fiets die 45km/u haalt).

6.2.2.4.3 Sturi ng verkeer
Er moet gezien worden of de bovenlokale ontsluiting voor Umicore niet kan dienen als

ontsluitingsweg voor Lichtaart. Deze ontslu¡t¡ngsweg aansluiten op N19 en E313 zodat N123 op
termijn een lokale weg kan worden.

door de MoRa gekozen voor het pompoenscenario om het doorgaand verkeer uit de dorpkernen
te houden. ln het beleidsplan dat er nu ligt worden er onvoldoende maatregelen genomen om dit te
venrezelijken. Zo zullen de zevendonkseweg en gierlebaan toegangspoorten tot Lichtaart blijven
waardoor er voor Tielen niet veel gaat veranderen. Ookal komt er een zon€ 30 en enkele duidelijke
overgangen van snelhiedsreg¡mes. Waarom wordt er voor heel de dorpskern van Tielen geen zone
"Uitzonderlijk plaatselijk verkee/' voor al het gemotoriseerd verkeer (uitgezonderd
landbouwvoertuigen) ingevoerd? Zo zal dit verkeer via N19 gestuurd worden, zowel om Turnhout als
834 te bereiken. Zowel het treinstation als de bedrijven in Tielen blijven toegankelijk want d¡t is
lokaal verkeer. Daarnaâst zorgt het industriepark van Turnhout voor veel gemotoriseerd verkeer in
Tielen. Dit verkeer zal niet via N19 rijden als doorgaand verkeer in Tielen niet wordt verboden omdat
kruispunten tussen Everdongenlaan en de steenweg op Diest in Turnhout steeds verzadigd zijn. Op
kaart 12 is duidelijk te zien dat de zevendonkseweg en gierlebaan lokale wegen type 2 worden. Deze
weg heeft volgende criteria:
Er is

L

Ç

r
¡

De weg heeft als enige hoofdfunctie het ontsluiten van een welbepaald gebied.

r

maakt de weg het meest geschikt voor de ontslu¡t¡ngsfunct¡e in vergelijking met
andere lokale wegen. Categorisering van lokale wegen - mei 2004 - Page 9
Voor de verbindingsfunctie is een route via wegen van hogere orde meer geschikt of
kan de ontsluitingsweg deze functie combineren omwille van de geringe hoeveelheid

.
r

De relatie van de weg

tot het omgevende netwerk van wegen vän een hogere orde

-

verkeer.
Gebruik van de weg door doorgaand verkeer (waaronder doorgaand zwaar vervoer)
is

ongewenst

De weg heeft een belangrijke functie voor bovenlokaal, stedelijk en lokaal

ontslu¡tend busverkeer.

.

Als de weg in bebouwd gebied ligt, is de aanpalende verblijfsfunctie is over de gehele

r

lengte aanwezig. Middelgroot aandeel erftoegangen en zijstraten.
Verklarende benamingen kunnen op lokaal niveau gehanteerd worden:

.

gemeentelijke ontsluiting, dorpsontsluiting centrumontsluiting wijkontsluiting,
campusontsluiting, ontsluiting diensten- of industriezone.
Deze wegen kunnen een aparte beeldvorming krijgen afhankelijk van het type gebied
dat ze ontsluiten. Ontsluitingswegen kunnen liggen in een verblijfsgebied of zone 30.
Ze passen zich aan aan de eisen van de omgeving.

N19 moet aantrekkelijk gemaak worden zodat äutomobilisten kiezen voor deze weg. Enkele
mogelijke voorstellen:

.
o

N19 terug 90km/u.

Geen gelijkvloerse overgangen op N19

Voorstel om met verschillende mobiliteitsraden de vraag stellen om de kilometerheffing voor
vrachtwagens u¡t te breiden naar bepaalde lokale wegen zodat Lichtaart en Tielen niet belast wordt
door doorgaand verkeer.
Vanuit KMO zone Biezenveld kan met niet in Geel geraken zonder door de dorpskern van Kasterlee te
rijden doordat er vanaf de oude N19 niet linksaf gedraaid kan worden op noord-zuidlaan.
6.2.2.4.5 Ve rkee rsvei ligheidsm aatrege le n
Op de presentatie van het mobiliteitsplan midden Kempen werd er op gewezen dat locale
bestuurders ook hun inbreng hebben op inspraak van inrichting van de wegen en kruispunten om de
veiligheid te waarborgen. Zich verschuilen achter Agentschap van Wegen en Verkeer is niet de
oplossing.
Fietsverbinding van Herentalsesteenweg en leistraat naar poederleesteenweg is zeer gevaarlijk

omdat je veel conflicten hebt aan de rotonde.

{

6.2.2.5 Parkeerbeleid
Geparkeerde vrachtwagens moeten verdwijnen uit de woonkernen(ook's nachts). Dit zijn niet de
vrachtagens in het industrie gebeid maar de wagens die de chauffeurs meebrengen naar huis.
Voorbeeld Sint rochusstraat/ Kloosterstraat/ Poederleesteenweg.
6.2.3.L

I

Schoo lve rvoe rpla

nne

n

Wie stimuleert en coördíneert dit

?

6.2.3.3.7lnformatie
Ook de middenveldgroepen mee betrekken in het beleid en informatie campagnes.
6.2.3.3.2 Educatie
Wat is de rolvan'onze beleidsvoerders
sportvelden in het Meulenstraat.

?

Cfr aanvraag om een verkeerspark in te richten op de

6.2.3.4 Handhaving
ln hoeverre heeft het beleid ínspraak op handhaving van verkeersregels

?

L¡
6.2.3.6 Monitoring en evaluatie
Welk zijn de bestaande evaluatie criteria - cijfermateriaal dat gebruikt wordt is niet meer up to date
(tellingen van 2010 - tot 2015 = zijn achterhaald).
Zijn duurzame doelstellingen vastgelegd waarmee de evaluatie kan gebeuren ?

Volgende vergadering 23 april
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Verslag MORA

27/2l2}t8

Aanwezig: Tom Bosch - Helene

-

Crosenski - Leo Leysen

- Walter Paepen -

Johan Robbeiechts -

lngrid Stes - Mark Stoops
Verontschuldigd : Patrick Lenaerts

Agendapunten
1. Goedkeuring vorig verslag
2. Terugkoppeling toelichting advies MORA aan GMC/RMC
3. Vragen van Mobilteitsambtenaar

4. Wat met de plannen in uitvoering
5. Containerpark
6. variapunten

Notulen

L. Goedkeuring vorig verslag
2. Terugkoppeling toelichting
De MORA

advies MORA

heeft uit de verschillende scenario's gekozen voor het scenarío met benaming

Pompoengemeente als voorlopig advies. We kiezen voor dit voorstel als BASIS waar op
verder gewerkt kan worden.
Mark Stoops heeft het standpunt van de MORA gaan toelichten op het GMC (\L/LZ)

Vanuit de MORA werd er slechts een voorlopig advies geformuleerd omwille van

I
r
o

Adviezen zijn gebaseerd op onvoldoende recente data

tekorten in het aspect veiligheid
te korte doorloopt¡jd zodat er te weinig tijd is om vanuit de diverse geledingen die deel
uitmaken van de MORA een grondig onderzoek te voeren.

Het GMC heeft acte genomen van deze toel¡cht¡ng.
Het GMC heeft een gunst¡g advies gegeven en dit werd voorgelegd aan het RMC (zULzl

Het RMC heeft een gunstig advies uitgesproken met wel enkele bemerkingen:

o
.
o
o

in het dossier wordt er heel wat verouderde data gebruikt om zich op te baseren
Een aantal

punten zijn onvoldoende uitgewerkt

Legendes zijn vaak onvoldoende duidelijk bij kaartmateriaal

Onvoldoende afgestemd op studie mobiliteit Midden Kempen in de driehoek
Ranst/Geel/Turnhout
Afremmen van sluipverkeer is onvoldoende ven¡rerkt in alle scenario's

Bemerkingen van de kwaliteitsadviseur: goed opgebouwd qua structuur, toch enkele
aa

ndachtspunten(zie hier boven

6.

Variapunten
Uitstap Deinze in functie van fietsplan
B

ugge

n

hout, o mwille

va

n rece nt uitgewerkt mo
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