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Duurzaam beleidsscenario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CO2-uitstoot grondgebied Sint-Niklaas 



Duurzaam beleidsscenario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Krachtlijnen mobiliteitsplan 



Integraal fietsbeleid 

4 invalshoeken 



Draagvlak creëren door betrekken fietsers 

Fietscampagne, slogan en beeld 
Meedenken in fietsconferenties 
 

http://www.sint-niklaas.be/video/fietsvriendelijke-stad-kleurrijk-oost-vlaanderen-20130911


Zichtbaar lanceermoment campagne 



Eerste fietsconferentie 

‘Op zoek naar frisse ideeën voor een fietsvriendelijke 
stad’ 



Eerste fietsconferentie 

4 invalshoeken 



Eerste fietsconferentie: conclusies 

Wij zijn nog geen fietsstad,  
 maar kunnen er wel een 

worden  
Handhaving is noodzaak 
Lange lijst met ideeën 

     opmaak fietsactieplan 
 

 
 

 



Tweede fietsconferentie 

‘Prioriteiten in fietsbeleid’ 
  



Tweede fietsconferentie 
100 acties evalueren en keuzes maken 
 
 

 
 
 
 



Tweede fietsconferentie: conclusies 
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Prioriteiten fietsconferentie II 



Tweede fietsconferentie: conclusies 
Financiële middelen infrastructuur 
0versteekbeveiliging duidelijker 
Nultolerantie voor parkeren op fietspaden 
Promoten van de fiets 

      Opmaak fietsbeleidsplan 
 

 



Ondertussen… 



Derde fietsconferentie 
‘Keuzes voor fietsinfrastuctuur’ 

 
 

 



Derde fietsconferentie 
Opbouw fietsinfrastructuurstudie en fietsparkeerplan 



 
 

Fietsinfrastructuurstudie 

Visie op de types fietsroutes 

Ontwerpelementen ter 
optimalisatie 

Knelpuntenanalyse van de 
fietsroutes 

Oplossingenmatrix per knelpunt 

Prioritisering van de aan te 
pakken knelpunten 



Types fietsinfrastructuur 

►3 fietssnelweg hoofdroutes 
► Waaslandroute oost: 5km 
► Waaslandroute west: 5km 
► Stropersroute: 5km 

►4 overige hoofdroutes 
► Polderroute: 8km 
► Schelderoute: 5,5 km 
► Heideroute: 6km 
► Mercatorroute: 5km 

►Fietssingels 
► Puivelde – Sinaai – Belsele – Sint-Niklaas – Nieuwkerken-Waas 
► Lokale fietssingel 

►Overig (lokaal) fietsroutenetwerk 
►Stedelijke corridor 

Visie op de types 
fietsroutes 



Inrichtingsprincipes fietsroutes 
Visie op de types 

fietsroutes 



Kruisingen en kruispunten 

 

Visie op de types 
fietsroutes 



Fietsparkeerplan 

Onderzoeksfase huidig 
aanbod/gebruik 

Toekomstige 
fietsparkeerstrategie 



Fietsparkeerstrategie 
Inspelen op de toekomst: Sint-Niklaas als fietsstad 

Differentiëren naar type gebied 
 



Een greep uit realisaties 
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Realisaties 

(Meer) ruimte voor:   
• Fietser 
• Fietsenstallingen 
• Groen 
 

Na 

Voor Invoering 
enkelrichtingsstraten 



Realisaties 
Connecteren van sportpark door supprimeren 
bestaande weg 

Voor 



Zachte doorsteek 

Na 







Projecten in de pijplijn 
Wijkcirculatieplan 



Projecten in de pijplijn 
Groene lobben 



Projecten in de pijplijn 
Inzetten op service voor de fietser 
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