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Profiel Sint-Niklaas 

1 van de 13 Vlaamse centrumsteden 

Kernstad en 3 deelgemeenten 

74.000 inwoners  

22,000 Schoolgaande kinderen  

– 33 kleuter en/of lagere scholen  

– 10 secundaire scholen 

– 1 hogeschool 
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Ambities stadsbestuur 

 Kinderen maximale ontplooiingskansen bieden 

 Erkenning kindvriendelijke stad (2014) door  

– een dienst- en domeinoverschrijdende aanpak  

– participatief traject ‘kinderen aan het woord’ 

 

‘Mobiliteit werd door een groot aantal kinderen en jongeren als een probleem 
ervaren tijdens de onderzoeksfase rond kindvriendelijkheid’ 

 

 Vertaald als: 

– Behoud SAVE label 

– STOP principe als startpunt  

     nieuw mobiliteitsplan 

 



Kindvriendelijkheid als uitgangspunt 

 Veiligheidsdiscours vs. recht 
op ontwikkeling 

 Zelfstandig leren 
verplaatsen: 

– Actieradius kind stijgt met 
leeftijd 

– Kind: te voet, met de fiets 
of met de bus 

 Stad: faciliteren 
omstandigheden  

 

DOELSTELLING:  

Kinderen kunnen en mogen 
leren zich zelfstandig te 
verplaatsen  
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Geert Noels:  
‘Kinderen kunnen fouten maken. Hun fout 
mag niet afgestraft worden.‘ 
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7 Doelstellingen SAVE – meegenomen doorheen 

mobiliteitsbeleid 

De opmaak en evaluatie van een 
verkeersveiligheidsanalyse 

De implementatie van het STOP-principe 

De afstemming van het mobiliteitsbeleid op kinderen en 
jongeren 

Het garanderen van een hoog handhavingsniveau 

De voorbeeldfunctie van de gemeente/stad en haar 
beleidsverantwoordelijken 

Een actief sensibilisatie- en educatiebeleid voeren 

De opvang van verkeersslachtoffers optimaliseren 
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Uitvoer mobiliteitsplan – implementatie STOP-principe  
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Uitvoer mobiliteitsplan – implementatie STOP-principe  
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Verkeersveiligheid: het juiste verkeer op de juist 

ingerichte weg 

Welbehagen vergroten: Oneigenlijk autoverkeer 

ontmoedigen 

Promoten van zachte mobiliteit: integraal fietsbeleid 

 



Verkeersveiligheid: 

“Het juiste verkeer op de juist ingerichte weg” 

(Her)inrichting van wegen 
– Het juiste verkeer op de juiste weg 

 

Het voeren van een consequent 

snelheidsbeleid  

 

Het uitzetten van een sturend 

vrachtroutenetwerk  
 

Handhaving door de politie 
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Functie 

Vorm Gebruik 

‘Inzetten op leesbaarheid van de 
weg voor alle weggebruikers en 
vergevingsgezind ontwerp’ 



Verkeersveiligheid: 

“Het juiste verkeer op de juist ingerichte weg” 

Leesbaarheid van alle wegen verhogen 

– zowel voor harde als zachte mobiliteit 
 

Hier komt een footer 

Functie 

Vorm Gebruik 

ruiMte 



Illustraties Masterplan 
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Verkeersleefbaarheid en welbehagen verhogen 
“Aanpakken oneigenlijke autoverkeer” 

Wijkcirculatieplan: op termijn worden de stadswijken 

van elkaar geïsoleerd voor autoverkeer 

• Verplaatsingen van wijk naar wijk gaan via de rondweg 

• Gefaseerde invoering 

Optimalisatie openbaar vervoer 

Inzetten op de fiets als stedelijk vervoersmiddel 

• kortste en snelste weg  

 

 



Integraal fietsbeleid 

 
Met slagzin “de fiets… heeft iets”   

    een echte fietscultuur bereiken 

De fiets is hét stedelijk vervoermiddel  

     



Scholentraject: integrale en systematische benaderin 

 Samenwerking met scholen op 
basis van wederzijds 
engagement (focus op alle 33 
lagere scholen/3 jaar)  

 Alle scholen doen 
verkeersanalyse met ouders, 
directie en leerlingen 

 Resultaat is start van actief 
traject : 

– Engagement infrastructuur 

– Ondersteuning 
sensibiliseringsacties 

– Engagement handhaving 
rond gekozen thema’s 

– Ondersteuning educatie + 
praktijk (fietsexamen) 

 Vormgeving verkeersveilige 
scholen volgens masterplan Hier komt een footer 



Scholentraject: integrale benadering schoolomgevingen 

3 jaar traject 

Erkenning label 

verkeersveilige school met 

‘fiets- en voetpad!’ 

Behoud label op eigen 

initiatieven: 

– Educatie 

– Acties (lichtactie, fiets- of 

voetgangersexamen, 

sensibiliseringsactie, 

toezicht aan de 

schoolpoort, participatie 

ouders/leerkrachten ...) 
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Flankerend beleid 

Sensibilisering en marketing 

– De fiets heeft iets 

– Obstakelvrije voetpaden 

– Toegankelijk openbaar domein 

– Autoloze zondag/fietsmarkt 

– Autodelen 

– Schoolroutenetkaarten 

Consequente aanpak problematieken (snelheid, 
foutparkeren, fietskruisingen) 

Inzet stadswachten op gevaarlijke plaatsen ipv 
schoolpoorten alleen 
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Besluit 

 Mobiliteitsbeleid in synergie met andere domeinen: 

Ruimtelijke ordening, Milieu/Klimaat, Publieke Ruimte,.. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ‘Wat goed is voor kinderen komt iedereen ten 

goede’ 


