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1. Inleiding 

1.1. Algemeen 

 
Het gemeentebestuur van Moerbeke heeft op 23 augustus 2005 een moederconvenant afgesloten 
met het Vlaams Gewest en de Vlaamse Vervoermaatschappij (De Lijn) (moederconvenant nr. 
44045/0 samen met module 44045/1 dd 27 september 2005). Via deze overeenkomst komen de 
drie partijen overeen om tot een integrale, planmatige en multimodale aanpak van de 
mobiliteitsproblemen te komen. De doelstelling van de overeenkomst is de verkeersveiligheid 
verhogen, de verkeersleefbaarheid  verbeteren en de vervoersvraag beheersen. Deze 
doelstellingen wil men bekomen door een ruimtelijke herstructurering en een selectieve 
bereikbaarheid voor de auto, gekoppeld aan een verhoogde bereikbaarheid door een versterking 
van de alternatieve vervoermiddelen (te voet, fiets, openbaar vervoer, …). 
 
Met het moederconvenant verbindt de gemeente zich ertoe om een gemeentelijk mobiliteitsplan op 
te maken en een gemeentelijke begeleidingscommissie (GBC) op te richten.  
 

1.2. Procedure 

 
Het mobiliteitsplan opmaken is een proces. In dit proces dienen drie fasen doorlopen te worden: 

 

1. oriëntatiefase:  

Onderzoek van bestaande plannen en studies, oplijsten visies van 
actoren, knelpunten in kaart brengen en definiëren verder onderzoek. 
Er werd ook al een uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar de bestaande 
toestand van Moerbeke. Voor enkele onderwerpen is er nog 
onduidelijkheid. In de synthesenota worden deze verder onderzocht.  
 

 Resultaat: oriëntatienota 
De oriëntatienota werd besproken op de GBC1 van 26-01-09 en 31-03-09 
De oriëntatienota werd op de PAC2 van 15 juni 2009 conform 
verklaard  
 

2. Opbouw van het plan 

Bijkomend onderzoek van bestaande toestand, trendscenario en opbouw 
scenario‟s duurzame mobiliteit 
 

 Resultaat: synthesenota 
De synthesenota werd besproken op de GBC van 29-06-09 en 12-02-10. 
De synthesenota werd op de PAC van 17 mei 2010 conform verklaard  
 

3. Beleidsplan  

Het voorkeurscenario duurzame mobiliteit wordt bepaald en vertaald naar 
 maatregelen die de verschillende partners moeten nemen (actieplan)  

 

 Resultaat: beleidsplan of mobiliteitsplan 
Het beleidsplan werd besproken op GBC van  15-09-10 en 18-04-11 
Nog voor te leggen aan gemeenteraad Moerbeke en PAC 

                                                
1
 GBC: Gemeentelijke Begeleidingscommissie 

2
 PAC : Provinciale Auditcommissie,  
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1.3. Opbouw van het plan  

 
Na conform verklaring van de oriëntatienota en synthesenota kan dus verder gegaan worden met 
het derde luik: het beleidsplan. Uit de verschillende scenario‟s duurzame mobiliteit wordt een 
voorkeurscenario geselecteerd welk de basis vormt voor het toekomstig mobiliteitsbeleid in de 
gemeente. Tevens zal deze beleidsvisie vertaald worden in een actieplan waar de verschillende te 
nemen maatregelen door de partners worden opgesomd. Tot slot wordt ook een voorstel tot 
evaluatie opgenomen.  
 
Dit derde deel wordt meteen opgemaakt conform de bepalingen uit het mobiliteitsdecreet met een 
informatief en een richtinggevend deel. Het informatief deel bevat herhaling van delen uit de 
oriëntatienota en synthesenota. Het richtinggevend deel bouwt hierop verder met uitwerking van 
de mobiliteitsvisie, actieplan, … Van dit richtinggevend deel kan het gemeentebestuur van 
Moerbeke niet afwijken tenzij wegens onvoorziene ontwikkelingen of om dringende sociale, 
culturele, economische, budgettaire of ecologische redenen. Het vormt evenwel geen 
beoordelingsgrond bij vergunningen3. 
 
 
 

1.4. Gemeentelijke Begeleidingscommissie (GBC) 

 
De gemeentelijke begeleidingscommissie is het overleg- en afsprakenplatform van de diverse 
partners bij de opmaak van het mobiliteitsplan. Binnen deze commissie volgen de betrokken 
beleidsactoren alle stappen binnen het planningsproces op.  
 
In de Gemeentelijke Begeleidingscommissie van Moerbeke zijn opgenomen: 
 
Voor de gemeente Moerbeke 
 Het College van Burgemeester en Schepenen: 

 Filip Marin, burgemeester 

 Marc Fruytier, schepen 

 Thierry, Walbrecht, schepen 

 Pierre De Bock, schepen 

 Dominique Adriaensen, schepen 
 
Namens de oppositiepartijen 

 Erik Coupé, gemeenteraadslid Vlaams Belang 

 Lut Van de Vijver, gemeenteraadslid Anders 
 
Namens de gemeentelijke administratie 

 Barbara Put, gemeentesecretaris 

 Mathias Beeldens, stedenbouwkundig ambtenaar 
 
Voor het Vlaamse Gewest  

 Ir. Greet De Keukelaere, dienstkringingenieur AWV Oost-Vlaanderen 

 Erwin Sucaet, mobiliteitsbegeleider, Departement MOW 

 Benny Van Assche, Agentschap RO, Afd. Oost-Vlaanderen 
 
Voor de VVM 

 Rosy Taelman, De Lijn Oost-Vlaanderen 

                                                
3
 Het decreet betreffende het  mobiliteitsbeleid, 20 maart 2009 art. 7  
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Voor de Provincie Oost-Vlaanderen 

 Pieter Derudder 
 
Voor de Lokale Politiezone ‘Puyenbroeck’  

 Ivo Vervaet, verantwoordelijke Moerbeke politiezone Puyenbroeck 

 Geert De Grieze, dienst verkeer & mobiliteit politiezone Puyenbroeck 
 
 
 
Voor de opmaak van dit mobiliteitsplan wordt de GBC aangevuld met: 
 
Voor de NMBS-groep 

 Christiane Van Rijckeghem, NMBS Holding 
 
Voor Studiegroep Irtas, de ontwerpers 

 Bart Cant 

 Gaspar Bosteels 
 
 
 
 



Studiegroep IRTAS pagina 8/50 

Moerbeke-Waas, Mobiliteitsplan - beleidspan versie12052011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IInnffoorrmmaattiieeff  DDeeeell  



Studiegroep IRTAS pagina 9/50 

Moerbeke-Waas, Mobiliteitsplan - beleidspan versie12052011 

2. Probleemstelling 

(herhaling uit oriëntatienota) 
Kaart 1: Probleemstelling  
 
Omvorming van N49 tot hoofdweg E34 
1. Bij afschaffing van kruispunten op de gewestweg werden aan beide zijden nieuwe 

parallelwegen aangelegd of bestaande parallelwegen vernieuwd. Deze parallelwegen langs de 
E34 worden nu intens gebruikt in beide richtingen. De zuidelijke en noordelijke parallelweg 
verwerken veel verkeer van en naar het verkeerscomplex Kruisstraat. Deze smalle wegen zijn 
eigenlijk niet uitgerust om het vele verkeer te verwerken tegen de hoge snelheid die er 
gereden wordt. 

 
2. Door het afschaffen van het kruispunt op de E34 met de Pereboomsteenweg, vormt de E34 

een barrière tussen de dorpskern van Moerbeke en de deelkernen Koewacht/Pereboom. Ook 
de omvorming van het gelijkvloerse kruispunt aan de Kruisstraat naar een brugcomplex 
betekent een grotere fysische weerstand voor de zwakke weggebruikers. De fietsrelaties 
tussen de verschillende noordelijke woonkernen (Pereboom, Koewacht, Kruisstraat) en 
Moerbeke zelf worden hierdoor bemoeilijkt. 

 
3. De woningconcentratie aan het kruispunt van de Kruisstraat (aan beide zijden van de E34!) 

dient bereikbaar en leefbaar te blijven na ingebruikname van het nieuwe knooppunt. Pas na 
de beëindiging van de werken aan het verkeerscomplex kan dit ten gronde geëvalueerd te 
worden. Mogelijke hinderlijke aspecten kunnen zijn: drukke verkeersintensiteiten richting 
Noordelijke parallelweg (die dus eerst door Kruisstraat moeten rijden), de barrièrewerking van 
het op- en afrittencomplex t.o.v. de Weststraat die in twee is gesplitst en de effecten van 
geluid en licht vanuit het complex op de lager gelegen woningen. 

 
 
Dorpskern Moerbeke 
4. Het knooppunt op de E34 trekt ook verkeer aan uit richtingen van Stekene, Eksaarde en 

Wachtebeke. Dit doorgaande verkeer zet de leefbaarheid en de veiligheid van het centrum 
onder druk.  

 
5. Specifiek is er aandacht nodig voor de schoolomgevingen. De inrichting van de straten heeft 

enige ouderdom en kan veiliger naar de zwakke weggebruiker toe. Ook de schoolomgeving 
kan beter onder de aandacht van de automobilist gebracht worden. Het kruisen van de straat 
voor en na de schooluren moet veiliger kunnen gebeuren.    

 
6. In sommige straten is het openbaar domein verouderd en functioneel ingericht voor het 

autoverkeer. Daardoor is er een gemis aan verblijfskwaliteit.  
 
Autoverkeer 
7. Uit metingen blijkt dat op de Ledestraat, Terweststraat en Dorpvaart, veel te hoge snelheden 

worden gehaald. Voor andere niet gemeten wegen zoals de Heirweg, Pereboomsteenweg en 
de parallelwegen is dit waarschijnlijk ook het geval. 
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8. In het centrum van Moerbeke is er een verhoogde parkeerdruk van bewoners in de 
Crevestraat, Damstraat en Plaisantstraat gesignaleerd. Het betreft smalle straatjes met een 
dichte bebouwing. Doordat garages eerder als bergruimte worden gebruikt en de toename van 
tweede wagens komen er meer auto‟s op de straat te staan. De Crevestraat geraakt 
daarenboven op drukke momenten net voor en na de schooluren plaatselijk verzadigd met 
geparkeerde wagens. Hierdoor wordt het onmogelijk voor wagens om elkaar te kruisen. In de 
onmiddellijke omgeving (terrein parochiecentrum, markt, terrein tussen markt en Crevestraat) 
is nochtans heel wat ruimte beschikbaar om te parkeren, maar deze worden niet allemaal 
optimaal benut. Ouders parkeren immers het liefst zo dicht mogelijk bij de schoolpoort. 

 
9. Volgende straten zijn het onveiligst binnen de gemeente Moerbeke: Eksaardsedam, 

Hospicestraat, Kruisstraat, Ledestraat, Opperstraat, Terweststraat, Damstraat , Laterale weg 
N49 noord, Heirweg.  

 
10. De kruispunten met de meeste ongevallen in Moerbeke zijn: Hospicestraat – Korte Damstraat, 

Hospicestraat – Sportlaan, Laterale weg N49 noord – Pereboomsteenweg en 
Dorpvaart/Spelonckvaart – Moerhofstraat . Voor de realisatie van het verkeerscomplex 
Kruisstraat hoorden de kruispunten E34 – Kruisstraat en Kruisstraat – Zandberg hier ook bij. 

 
Openbaar vervoer 
11. Het aanbod van openbaar vervoer is goed, maar in het weekend is er een te lage frequentie 

richting Lokeren (49), namelijk om de 2à3 uur. Verder vertrekt de laatste sneldienst (41s) 
vanuit Antwerpen reeds om 18u. 

 
12. De bussen op de lijn Moerbeke – Sint-Niklaas (41) zitten tijdens de spits overvol met 

schoolkinderen (met zelfs zieke kinderen tot gevolg). 
 
13. De uitrusting van de halteplaatsen is karig. Nergens zijn fietsenstallingen of „toegankelijke 

haltes‟ voorzien. Verschillende haltes hebben zelfs geen verharding waarop reizigers kunnen 
wachten. De huidige terminus in de Terweststraat is niet goed uitgerust. 

 
14. Ten noorden van de E34/N49 blijkt uit de studie van de KULeuven dat er een potentie is tot 

vervoersarmoede door het lage autobezit en lage voorzieningenpeil.  
 
15. Wat met het tracé van de goederenspoorlijn nu de suikerfabriek sluit? 
 
Fietsers 
16. Alle toegangswegen tot de dorpskern zijn uitgerust met fietspaden, maar heel wat oudere 

fietspaden hebben wel een gebrekkige infrastructuur. Dit uit zich in een beschadigd wegdek, 
een te kleine breedte en geen of te kleine bufferstrook tussen fietspad en rijweg.  
Opvallend is ook het grote aandeel van dubbelrichtingsfietspaden op het grondgebied van 
Moerbeke. Dit geeft een uniformiteit van fietspaden, maar is volgens het vademecum voor 
fietsvoorzieningen niet altijd gewenst. Vooral op wegen met heel veel woningen (en dus 
opritten) geeft dit aanleiding tot heel wat conflicten. Dit is het geval in de Hospicestraat, 
Heirweg, Dorpvaart en de Spelonckvaart. Langs de Ledestraat, de Eksaardsedam, 
Wachtebekesteenweg Pereboomsteenweg en een deel van de Terweststraat zijn er 
nauwelijks opritten zodat een dubbelrichtingsfietspad hier zeker te verantwoorden is. 

 
17. Er is een goede en veilige hoofdfietsroute tussen Moerbeke en Stekene. De kruisingen met de 

bestaande wegen zijn echter nauwelijks zichtbaar voor het autoverkeer. Ook de kruising van 
de fietsroute naar Lokeren met de Eksaardsedam kan beter geaccentueerd worden. 

 
18. Voor fietsers zijn volgende straten onveiligst: Damstraat, Hospicestraat, Opperstraat en 

Eksaardsedam 
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Voetgangers 
19. Zo goed als alle centrumstraten zijn voorzien van voetpaden. Er zijn wel enkele stroken in 

smalle straten zoals de Damstraat, Crevestraat, Drongendreef en Heidestraat waar het 
voetpad niet voldoet aan de vereiste breedte van 1m50. Andere voetpaden zijn soms in 
slechte staat.  

 
20. Een aantal pleinen zoals de Lindenplaats, de zone rond de kerk, het park achter de kerk, … 

zijn aangename verblijfsruimtes. De Markt is daarentegen louter een parkeerplaats. 
 
Geplande projecten en acties 
21. Er is nog geen duidelijkheid over de toekomst van de site van de suikerfabriek. Toch dient in 

het mobiliteitsplan rekening te worden gehouden met de verschillende mogelijke 
ontwikkelingsopties.  

 
22. De eventuele ontwikkeling van de tweede verblijfszone zal nieuw verkeer genereren. De 

smalle wegen tussen akkers en bossen zijn onvoldoende uitgerust om te functioneren als 
ontsluitingsweg. Dit is zeker het geval voor rampsituaties zoals een bosbrand waarbij 
hulpdiensten het gebied moeten kunnen bereiken en tegelijkertijd de bewoners moeten 
geëvacueerd worden.  

 
Specifieke knelpunten 
23. Knelpunten geformuleerd binnen de gemeenteraad: 

 kruispunt Plaisantstraat – Opperstraat - Heidestraat (slechte zichtbaarheid) 

 rotonde Spoorwegstraat – Opperstraat (signalisatie, spookrijden mogelijk, inrit te klein voor 
de bus, onoverzichtelijk,) 

 kruispunt Hospicestraat – Korte Damstraat (fietsmarkeringen en zebrapad nodig, 
verkeerssnelheid, indraaiende vrachtwagens op voetpad, parkeren) 

 kruispunt Ledestraat – Dorpvaart (fietspaden, uitzicht, signalisatie, snelheid) 

 kruispunt Melkerijstraat – Statiestraat (fietsers, zichtbaarheid) 

 fietspad Moerbeke – Koewacht (bewegwijzering, verlichting, oneffen) 

 parallelweg Noord – Pereboomsteenweg (te smal, signalisatie, gracht) 

 bocht voor kruispunt Pereboomsteenweg – Moerwegel (signalisatie – verlichting) 

 bocht in Moerwegel richting Pereboom (signalisatie) 

 versmalling Opperstraat (auto‟s op voetpad) 

 kruispunt Damstraat – Korte Damstraat (zichtbaarheid) 

 Heirweg t.h.v. Oostvaart (snelheid, veiligheid fietsers) 
 
24. Gesignaliseerde knelpunten voor de fietser (uit werkgroep verkeersveiligheid): 

 aansluiting Melkerijstraat – Statiestraat 

 het rond punt Spoorwegstraat – Opperstraat 

 Hoek Korte Damstraat – Hospicestraat 

 Hoek Crevestraat 

 Bergstraat – Koewachtsteenweg 
 
25. Vanuit de oppositiepartij Anders 

 De noordelijke parallelweg wordt via de Kruisstraat aangesloten op het op- en 
afrittencomplex. Er bestaat de vrees dat zwaar verkeer de leefbaarheid en veiligheid in de 
Kruisstraat zwaar onder druk zal zetten. 

 De fietsrelatie tussen Moerbeke en de noordelijke deelkernen Pereboom en Koewacht is 
door het afsluiten van het kruispunt Pereboom zeer moeilijk geworden (vooral bejaarden en 
kinderen).  

(Hiervoor werd reeds een brief aan het kabinet van de Minister Crevits gestuurd met vraag tot 
aanpassing van plannen en aanleg van een fietstunnel) 
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3. Doelstellingen 

 

(uit synthesenota) 
 
In het mobiliteitsdecreet van de Vlaamse Regering wordt duurzame mobiliteit beschouwd als 
“mobiliteit die wordt beheerd voor de huidige generatie zonder de behoeftevoorziening van de 
toekomstige generaties in het gedrang te brengen. Daarbij wordt aandacht besteed aan de integratie 
van en de synergie tussen sociale, ecologische en economische aspecten. De realisatie ervan steunt 
op een maatschappelijk veranderingsproces waarin het gebruik van hulpbronnen, de bestemming van 
investeringen, de gerichtheid van de technologische ontwikkeling en institutionele veranderingen 
worden afgestemd op zowel toekomstige als huidige behoeften.”

4 
 
Een scenario voor duurzame mobiliteit komt tot stand door een samenhangende combinatie van 
mogelijke ontwikkelingen die voldoen aan de doelstellingen binnen het referentiekader van het 
Vlaams Gewest (mobiliteitsconvenant, Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en mobiliteitsdecreet). 
Daarnaast worden ook doelstellingen vanuit het lokaal beleid gesteld. Enkel door een samenhang 
van ontwikkelingen en maatregelen kunnen deze doelstellingen gehaald worden. 
 

3.1. Doelstellingen binnen het referentiekader van het Vlaams Gewest 

 
Vanuit drie referentiekaders van het Vlaams Gewest worden er doelstellingen tot duurzame 
mobiliteit geformuleerd: 
 

a) Mobiliteitsconvenant5: 
- Verkeersveiligheid verhogen 
- Verkeersleefbaarheid verbeteren 
- Vervoersvraag beheersen en dit door: 

- een ruimtelijke herstructurering en  
- selectieve bereikbaarheid van de auto, gekoppeld aan  
- een verhoogde bereikbaarheid door een versterking van de alternatieve 

vervoersmiddelen.  
 

b) Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen: 
- Het beleid gaat uit van een geïntegreerde benadering van ruimtelijke ordening, 

mobiliteit en infrastructuur 
- Versterking van alternatieven voor het autoverkeer 
- Optimalisering door categorisering van het wegennet 
- Een mobiliteitsbeleid gericht op het beheer van het verkeer 
 

c) Mobiliteitsdecreet: 
- De bereikbaarheid van de economische knooppunten en poorten op een selectieve 

wijze waarborgen; 
- Iedereen op een selectieve wijze de mogelijkheid bieden zich te verplaatsen, met 

het oog op de volwaardige deelname van eenieder aan het maatschappelijk leven; 
- De verkeersonveiligheid terugdringen met het oog op een wezenlijke vermindering 

van het aantal verkeersslachtoffers; 
- De verkeersleefbaarheid verhogen, onafhankelijk van de ontwikkeling van de 

mobiliteitsintensiteit; 
- De schade aan milieu en natuur terugdringen onafhankelijk van de ontwikkeling van 

de mobiliteitsintensiteit. 

                                                
4
 Zie art. 3 van het decreet betreffende het mobiliteitsbeleid (20 maart 2009) 

5
 Zie art. 1 van het moederconvenant. 
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3.2. Doelstellingen Moerbeke 

 
Concreet worden voor Moerbeke volgende lokale accenten geformuleerd: 
 

- Verhoging van de verkeersveiligheid op Moerbeekse wegennet 
Het mobiliteitsbeleid in Moerbeke wil zich vooral richten op een verhoging van de 
verkeersveiligheid op het lokaal wegennet. Daarbij wordt vooral rekening gehouden met de 
veiligheid van de zwakke weggebruikers (voetgangers en fietsers) aangezien zij de 
kwetsbaarste groepen zijn.  
 
 
- Leefbare woonkernen 
In Moerbeke en de deelkernen Kruisstraat, Pereboom en Koewacht moet het aangenaam 
zijn om te wonen, wandelen, winkelen, fietsen, ontspannen, 

 
 
- Selectieve bereikbaarheid 
De bereikbaarheid wordt afgestemd op de ruimtelijke gewenste structuur. De woonkernen en 
de bedrijventerreinen dienen steeds met vier vervoersmodi (te voet, fiets, openbaar vervoer 
en auto) bereikbaar te zijn. Waardevolle open en groene ruimte (zoals de zuidelijke groene 
kamer) worden daarentegen „ontoegankelijk‟ gehouden zodat deze hun waarde kunnen 
behouden. 
 
 
- Goede mobiliteit voor elke inwoner van Moerbeke 
In alle woonkernen moet elke inwoner op elk moment een goede toegang hebben tot 
verschillende vormen van mobiliteit. Aangezien niet iedereen de mogelijkheid heeft van een 
auto, dienen dus voldoende en competitieve alternatieve vervoerswijzen (voet- en 
fietsverkeer en openbaar vervoer) aangeboden kunnen worden. Vooral voor de noordelijke 
woonkernen is dit belangrijk om vervoersarmoede tegen te gaan. Om competitief te zijn met 
het autoverkeer dienen deze alternatieve vervoerswijzen  kwalitatief uitgebouwd te worden 
 
 
- De inrichting van het wegennet volgens duidelijke categorisering 
Elke nieuwe weginrichting moet gebeuren conform een samenhangende en duidelijke 
wegencategorisering. Hierin heeft niet elke weg dezelfde functie. Op sommige wegen zal de 
doorstroming van het autoverkeer belangrijk zijn en dienen er aparte voorzieningen getroffen 
te worden voor de zwakke weggebruiker. Op andere wegen zal het autoverkeer dan weer 
eerder te gast zijn en zich moeten aanpassen aan fietsers, voetgangers, spelende kinderen, 
… De inrichting van de weg moet dit duidelijk maken aan de weggebruiker. De basis voor 
een goede inrichting is een duidelijke categorisering van het lokaal wegennet binnen een 
globaal kader. Een duidelijke categorisering en dus gepaste inrichting zal een gepast 
rijgedrag gemakkelijker afdwingen. 
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4. Besluiten fase 2 

 
In de synthesenota (nota fase 2) werden drie scenario‟s voorgesteld, namelijk ‘Moerbeke beter 
mobiel’, ‘Leefbaar Moerbeke’ en „Leefbaar Moerbeke plus’.  
 
Het scenario „Moerbeke beter Mobiel‟ vertrekt vanuit de bestaande verkeerstructuur en tracht deze 
zo optimaal mogelijk te ontwikkelen om tot een meer duurzame mobiliteit te komen. Dit scenario 
leidt het doorgaande verkeer op de bestaande hoofdinfrastructuren doorheen Moerbeke. ‘Leefbaar 
Moerbeke’ wil verder gaan dan het 1e scenario door meer alternatieven aan te reiken om de 
leefbaarheid van de inwoners te verbeteren. Enerzijds wordt het doorgaande verkeer buiten de 
dorpskern omgeleid en anderzijds worden vervoersalternatieven zoals te voet, met de fiets of met 
het openbaar vervoer versterkt. In dit scenario wordt de zuidelijke parallelweg voor een deel 
opgewaardeerd i.f.v. het afleiden van doorgaand verkeer. Het derde scenario: „Leefbaar Moerbeke 
plus’ werkt verder op dit tweede scenario maar voegt een nieuwe zuidelijke tangent toe ter 
afleiding van het doorgaand verkeer.  
 
Bij de afweging tegenover de doelstellingen scoren het tweede en derde scenario hoger dan het 
eerste scenario. 
 
Op de GBC van 12 februari 2010 werd overeengekomen dat het voorkeursscenario zal bestaan uit 
het scenario 1 „Moerbeke beter Mobiel’ als basisscenario met scenario 3 „leefbaar Moerbeke plus’ 
als doorgroeiscenario wanneer bepaalde randvoorwaarden zoals de realisatie van de zuidelijke 
tangent en de betere uitrusting van de parallelwegen vervuld zijn. Aldus zal op korte termijn 
scenario 1 van toepassing zijn en op lange termijn naar scenario 3 worden gestreefd. Dit werd ook 
zo voorgelegd aan de PAC van 17 mei 2010. 
 
Het gemeentebestuur wenst echter zeker de zuidelijke tangent te realiseren om doorgaand verkeer 
uit het dorpscentrum te houden. Dit is volgens het gemeentebestuur immers de beste manier om 
de dorpskern leefbaarder te maken voor de inwoners. Dit wordt eveneens bewerkstelligd door het 
versterken van de vervoersalternatieven zoals te voet, de fiets of het openbaar vervoer. Aldus 
wordt getracht om conform de doelstellingen tot duurzame mobiliteit de vervoersvraag beter te 
beheersen en zo de verschuiving van de modal split naar het autoverkeer terug om te draaien. 
 
Op de eerste GBC na de conformverklaring van de synthesenota werd besloten om een 
ambitieuzer mobiliteitsbeleid te voeren, waardoor ‘Leefbaar Moerbeke plus’ meteen het 
voorkeursscenario wordt. Wanneer bepaalde randvoorwaarden niet vervuld kunnen worden, zullen 
elementen van het scenario „Moerbeke beter Mobiel‟ (terugvalscenario) in het mobiliteitsbeleid 
opgenomen worden. 
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5. Toelichting van het mobiliteitsplan en relatie met de 

beleidsplannen van hogere overheden 

5.1.1. Toelichting Mobiliteitsplan 

Kaart 2: Basisscenario – samenvatting 
Kaart 3: Terugvalscenario – samenvatting 
 
Doorgaand verkeer 
Eén van de belangrijkste aspecten in de opbouw van het beleid is de routering van het doorgaande 
verkeer (tussen aangrenzende gemeenten) binnen het grondgebied van Moerbeke. Er wordt 
gestreefd om zo veel mogelijk doorgaand verkeer uit de kern te halen.   
Vooreerst wil het gemeentebestuur een nieuwe weg ten zuiden van Moerbeke voorzien tussen 
Eksaardsedam en de rotonde Suikerfabriek: een zogenaamde zuidelijke tangent. Doorgaand 
verkeer tussen Wachtebeke - Lokeren en Lokeren – E34 heeft zo een kortere, snellere route 
zonder de smalle centrumstraten (Opperstraat, Markt, Moerhofstraat, Dorpvaart) te belasten. 
Wanneer de nieuwe tangent parallel en nabij de Moervaart kan voorzien worden en de nodige 
ontradende maatregelen in het centrum worden genomen, kan deze weg ook een belangrijk 
aandeel van het oost-west gerelateerde doorgaand verkeer opnemen (Wachtebeke – Stekene). 
Daar bovenop kan een verbeterde zuidelijke parallelweg samen met de Pereboomsteenweg het 
(vracht)verkeer uit de richting van westelijk Stekene (Klein-Sinaai) naar het knooppunt op de E34 
leiden. Het is wel niet de bedoeling om een nieuwe bovenlokale verbinding te creëren naast de 
autosnelweg, maar wel een veilig uitgebouwde 1x2 weg. Dit vraagt een betere uitrusting dan nu 
het geval is.  
 
Een aangepaste inrichting van de dorpskern moet het doorgaande verkeer door de Opperstraat-
Markt ontraden. Dit kan door er een veel hogere weerstand (snelheidsbeperking, snelheids-
remmers, vlotheid van verkeer, …) op te bouwen tegenover de route voor doorgaand verkeer. 
Enkel wie specifiek een handelaar, dienst of school wil bereiken mag zijn route via de Opperstraat-
Markt plannen. Door de aangepaste inrichting in het centrum en vermindering van verkeer wordt 
een verhoogde leefbaarheid verkregen. Ook de veiligheid van zwakke weggebruiker kan hiermee 
enorm verbeterd worden waardoor deze alternatieve vervoerswijze naar de diverse 
centrumfuncties gestimuleerd zal worden. 
 
De doorgaande route moet dus een vlotte doorstroming garanderen maar mag ook de beoogde 
maximum snelheid afdwingen door zijn inrichting. Snelheidsremmende maatregelen mogen het 
verkeer evenwel niet afschrikken. Zwakke weggebruikers krijgen op deze routes aparte veilige 
voorzieningen. 
 
Mogelijke routes voor doorgaand verkeer buiten deze structuur worden afgebouwd tot landelijke 
wegen voor plaatselijk verkeer. Specifieke maatregelen (versmalling, harde snelheidsremmers, 
sluis, …) moeten doorgaand verkeer verhinderen. Aldus krijgen de zones tussen de verschillende 
hoofd- en invalswegen een lage bereikbaarheid en kunnen ze verder uitgebouwd worden tot 
groene en landelijke kamers voor landbouw, natuur en recreatief medegebruik. Landbouwverkeer 
en recreatief verkeer krijgen hier alle kansen.  
 
Wanneer de zuidelijke tangent niet realiseerbaar blijkt, zal het mobiliteitsbeleid terugvallen op de 
huidige hoofdinfrastructuren doorheen Moerbeke. Het meeste doorgaande verkeer zit nu reeds op 
deze assen (Wachtebekesteenweg, Ledestraat, Eksaardsedam en Heirweg). In het centrum 
gebeurt dit via de huidige bewegwijzerde routes (via Moerhofstraat – Dorpvaart en Terweststraat 
(optie b) of Terwestvaart-Collemansbrug (optie a)). Ook hierbij krijgt de dorpskern de nodige 
verkeersontradende inrichting. De gemeente zal een definitieve keuze maken tussen optie a of b 
nadat de proefopstelling in de Terwestvaart – Collemansbrug (2010-2011) is geëvalueerd door 
metingen. 
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Alternatieven aanbieden voor autoverkeer 
Er wordt getracht om  de stijgende automobiliteit af te remmen door een groter aanbod aan goed 
uitgebouwde alternatieven. Een goed uitgebouwd fietsroutenetwerk opgehangen aan een aantal 
hoofdroutes is één hiervan. Daartoe worden nieuwe hoofdroutes toegevoegd aan het Bovenlokale 
Functionele Fietsroutenetwerk (BFF). Een uit gebruik geraakte spoorwegbedding is de ideale 
locatie voor een nieuwe hoofdfietsroute richting Gentse kanaalzone. De route op de 
spoorwegbedding van Lokeren wordt doorgetrokken tot in Moerbeke centrum. Aldus wordt een 
performante basisstructuur in drie richtingen verkregen. Een fietstunnel of fietsbrug t.h.v. de 
Pereboomsteenweg verkleint daarenboven nog de maaswijdte in het fietsnetwerk en geeft een 
kortere verbinding van Pereboom en Koewacht naar Moerbeke toe. 
 
Een tweede onderdeel is de uitbouw van een beter openbaar vervoersnetwerk. Vooreerst wordt 
hier ook gestart met een opwaardering van de bestaande structuren waarbij een betere 
dienstverlening en hoogwaardige halte-infrastructuur voorop staan. Daarbovenop wordt 
voorgesteld om op termijn een streeklijn te verlengen zodat alle noordelijke woonwijken bediend 
worden door een regelmatige buslijn naar het centrum toe. Op deze wijze wordt de potentiële 
vervoersarmoede in de noordelijke woonwijken tegen gegaan. De koppeling van drie streeklijnen 
in het centrum kan vervolgens gebeuren in een hoofdterminal welk als intermodaal knooppunt 
wordt uitgebouwd.  
 

Samenhangend beleid 
Het voorkeurscenario blijft niet beperkt tot een gewenste visie op het verkeersnetwerk maar geeft 
ook een visie weer op ruimtelijke ontwikkelingen (o.a. site suikerfabriek) en ondersteunende/ 
flankerende maatregelen (o.a. sensibilisering, handhaving, stimuleren, …). Ook deze hebben 
immers hun invloed op de gemeentelijke mobiliteit. Enkel door een coherent beleid kan men tot de 
doelstellingen en een duurzame mobiliteit komen. 
 
 

5.1.2. Relatie met de beleidsplannen van hogere overheden 

 

Een volledige planningscontext werd besproken in de oriëntatienota, conform verklaard door de 
PAC op 15 juni 2009. Dit mobiliteitsplan is in overeenstemming met de hogere beleidsplannen 
zoals Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan van Oost-
Vlaanderen en Mobiliteitsplan Vlaanderen. Enkel van het Bovenlokaal Functioneel 
Fietsroutenetwerk wijkt dit mobiliteitsplan enigszins af. Het mobiliteitsplan wil nieuwe 
hoofdfietsroutes op de oude  spoorwegbeddingen opnemen in dit bovenlokale netwerk. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RRiicchhttiinnggggeevveenndd  ddeeeell  
 



 

Studiegroep IRTAS pagina 18/50 

Moerbeke-Waas, Mobiliteitsplan - beleidsplan  versie120511 

6. Operationele doelstellingen 

 
Concreet worden de doelstellingen uit hoofdstuk 3 voor Moerbeke naar volgende operationele 
doelstellingen vertaald: 
 

- Verhoging van de verkeersveiligheid op Moerbeekse wegennet 
Het mobiliteitsbeleid in Moerbeke wil zich vooral richten op een verhoging van de 
verkeersveiligheid op het lokaal wegennet. Daarbij wordt vooral rekening gehouden met de 
veiligheid van de zwakke weggebruikers (voetgangers en fietsers) aangezien zij de 
kwetsbaarste groepen zijn.  
 

. Concreet wordt deze doelstelling vertaald naar een verlaging van de 
ongevalcijfers. Tegen 2020 wil de gemeente op de gemeentewegen een daling van 
de ongevallenscore6 met 30% voor de periode 2018 – 2020 ten opzichte van de 
periode 2006 - 20087.  
. Bovendien mogen de vijf onveiligste straten in deze periode geen ongevallenscore 
van meer dan 10 hebben. In de periode 2006 – 2008 waren dit de Eksaardsedam, 
Kruisstraat, Ledestraat, Hospicestraat, en Opperstraat. 
. Een belangrijke nevendoelstelling om dit te kunnen bereiken is het beheersen van 
de snelheden op het wegennet. Moerbeke wil in 2020 op de vijf onveiligste wegen 
plus de zuidelijke en noordelijke parallelwegen maximaal 15% 
snelheidsovertredingen vaststellen, met andere woorden een v85 die overeenkomt 
met de maximum toegelaten snelheid. 

 
 
- Leefbare woonkernen 
In Moerbeke en de deelkernen Kruisstraat, Pereboom en Koewacht moet het aangenaam 
zijn om te wonen, wandelen, winkelen, fietsen, ontspannen, 
 

. Een belangrijke factor voor leefbaarheid in de woonkernen is een lage snelheid. De 
gemeente wil tegen 2015 op de routes voor doorgaand verkeer binnen de 
bebouwde kom een v85 die overeenkomt met de maximum toegelaten snelheid. 
. Het beperken van doorgaand verkeer in het centrum ten voordele van voetgangers 
en fietsers, en het openbaar vervoer. 
. Bij herinrichting van bestaande straten of bij nieuwe wegenis in woonkernen geldt  
een kwalitatieve ruimte voor alle zwakke weggebruikers als uitganghouding in het  
ontwerp.  
. De geluidshinder voor de Kruisstraat en Pereboom van het verkeer op de E34 
moet tegen 2015 beperkt worden (of beperkt blijven) tot 65 db. 

 
 
- Selectieve bereikbaarheid 
De bereikbaarheid wordt afgestemd op de ruimtelijke gewenste structuur. De woonkernen en 
de bedrijventerreinen dienen steeds met vier vervoersmodi (te voet, fiets, openbaar vervoer 
en auto) bereikbaar te zijn. Waardevolle open en groene ruimte (zoals de zuidelijke groene 
kamer) worden daarentegen „ontoegankelijk‟ gehouden zodat deze hun waarde kunnen 
behouden. 

                                                
6
 Score = 1x licht gewonden + 3x zwaar gewonden + 5x doden. Bij betrokken fietsers wordt per type gewonde de score 

met de helft verhoogd. 
7
 Volgens de ongevalgegevens van de lokale politie bedraagt op de gemeentelijke wegen de ongevalscore 

134,5 voor de periode 2006-2008. 
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- Goede mobiliteit voor elke inwoner van Moerbeke 
In alle woonkernen moet elke inwoner op elk moment een goede toegang hebben tot 
verschillende vormen van mobiliteit. Aangezien niet iedereen de mogelijkheid heeft van een 
auto, dienen dus voldoende en competitieve alternatieve vervoerswijzen (voet- en 
fietsverkeer en openbaar vervoer) aangeboden kunnen worden. Vooral voor de noordelijke 
woonkernen is dit belangrijk om vervoersarmoede tegen te gaan. Om competitief te zijn met 
het autoverkeer dienen deze alternatieve vervoerswijzen  kwalitatief uitgebouwd te worden 
 
  . Specifiek wordt het aanbod aan openbaar vervoer verbeterd (voldoende bussen, 
  goede dienstverlening in het weekend, …)  

. Er wordt tevens getracht om bushaltes zo kwalitatief mogelijk uit te rusten 
(verharding, schuilhuisje, vuilbak, fietsenstalling, …). Bij herinrichting van het 
openbare domein wordt gestreefd naar toegankelijke haltes voor mindervaliden en 
kinderwagens (verhoogd perron). 
. In 2020 moet ten minste elke invalsweg een hoogwaardige, comfortabele en 
veilige fietsverbinding zijn. 

 
- De inrichting van het wegennet volgens duidelijke categorisering 
Elke nieuwe weginrichting moet gebeuren conform een samenhangende en duidelijke 
wegencategorisering. Hierin heeft niet elke weg dezelfde functie. Op sommige wegen zal de 
doorstroming van het autoverkeer belangrijk zijn en dienen er aparte voorzieningen getroffen 
te worden voor de zwakke weggebruiker. Op andere wegen zal het autoverkeer dan weer 
eerder te gast zijn en zich moeten aanpassen aan fietsers, voetgangers, spelende kinderen, 
… De inrichting van de weg moet dit duidelijk maken aan de weggebruiker. De basis voor 
een goede inrichting is een duidelijke categorisering van het lokaal wegennet binnen een 
globaal kader. Een duidelijke categorisering en dus gepaste inrichting zal een gepast 
rijgedrag gemakkelijker afdwingen. 
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7. Uitwerking in werkdomeinen A-B-C 

7.1.1. Werkdomein A: ruimtelijke ontwikkelingen 

 
A1. Ruimtelijke plannen 
 
De opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) is in een eindfase. Er is reeds een 
visie op de gewenste ruimtelijke structuur beschikbaar. Deze wordt hier dan ook als leidraad 
genomen voor het bepalen van de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen. 
 
Het gemeentebestuur wil Moerbeke als een landelijke gemeente met een groen karakter 
behouden. Wonen, handel, horeca, diensten en recreatievoorzieningen wil men in de kern van 
Moerbeke concentreren. Binnen de kern is nog ruimte om de woonbehoefte in te vullen met 
nieuwe woonprojecten en verkavelingen. Centraal in de kern worden de aan het wonen 
aanverwante voorzieningen zoals winkels, scholen, horeca, sportvoorzieningen, 
gemeenschapsvoorzieningen, … behouden en versterkt. Wanneer door ruimtegebrek een 
voorziening moet verplaatst worden, wordt deze zo aansluitend mogelijk aan de kern 
geherlokaliseerd zodat de compactheid van de kern bewaard blijft. Voor een duurzame mobiliteit is 
een compacte kern immers een goede zaak. Door de nabijheid zijn heel wat verplaatsingen te voet 
of met de fiets mogelijk. Ook de bereikbaarheid tot en functioneren van het openbaar vervoer is zo 
optimaal. 
 
Daarnaast wenst het gemeentebestuur dat de site van de suikerfabriek herontwikkeld wordt, deels 
met wonen en deels met KMO. Door het deels herbestemmen van de site tot woonomgeving wordt 
de ruimtelijke impact, evenals het mobiliteitsprofiel van de grote herontwikkeling beperkter 
gehouden. De woonontwikkelingen gebeuren best aansluitend aan de bestaande woonomgeving 
zodat een graduele overgang kan gebeuren naar de bedrijvigheid toe. Centraal wenst men dan het 
industriegebied in te vullen met KMO‟s. De bereikbaarheid van deze verschillende kleinere 
bedrijven kan optimaal gehouden worden door aan te takken op de Spoorwegstraat/Statiestraat/ 
Ledestraat. Daarnaast kan ook nog een klein deel gereserveerd worden voor een recreatieve 
invulling, aansluitend aan de Moervaart.  
Het is mogelijk om bij de herontwikkeling nog meer aandacht te besteden aan een duurzame 
mobiliteit. Dit kan op verschillende wijzen: 
- Een gerichte sturing op de soort bedrijvigheid: de gemeente kan op verschillende wijze de 

invulling van soort bedrijvigheid sturen (RUP, stedenbouwkundige vergunning, 
milieuvergunning, …). Bepaalde zwaar mobiliteitsgenererende bedrijvigheid kan geweerd 
worden. Er kan vanuit de gemeente een rangschikking gemaakt worden van 
beoordelingscriteria voor vestiging van nieuwe bedrijven. Mobiliteit is daar dan één van.  

- Bedrijven met een link met Moerbeke hebben een voorkeur. Dit kan gaan om bestaande 
(zonevreemde) bedrijven uit Moerbeke, bedrijven van zaakvoerders uit Moerbeke, bedrijven 
met activiteiten complementair aan de aangeboden opleidingen in Moerbeke (bv. hout en 
metaalbewerking). Dergelijke bedrijven hebben of kunnen een sterke lokale band opbouwen 
met veel werknemers uit Moerbeke. Dit kan gunstigere gevolgen hebben voor alternatieve 
mobiliteitsvormen (vooral te voet en met de fiets). 

- Een gerichte sturing in inplanting van de bedrijven. Personenintensieve bedrijvigheid kan beter 
ingeplant worden nabij bushalte. Vrachtverkeerintensieve functies kunnen beter zo dicht 
mogelijk nabij de toegang op de rotonde aan de Statiestraat ingeplant worden.  

 
De gemeente wenste een nieuwe KMO-zone in te richten in een zoekzone ten zuiden van de E34 
aan het op- en afrittencomplex Kruistraat, maar dit wordt in het huidige RSV niet wenselijk geacht. 
Wanneer dit op lange termijn toch mogelijk wordt, dient conform dit scenario de bereikbaarheid van 
de KMO-zone voor alle vervoersmodi (auto, OV, fiets) optimaal te zijn. In geval alle acties uit dit 
scenario gerealiseerd worden, wordt hieraan tegemoet gekomen.  
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De provincie Oost-Vlaanderen ontwikkeld momenteel een RUP dat geen verdere bebouwing 
toelaat in de tweede verblijfszone. Het gemeentebestuur sluit zich aan bij de visie van dit 
document. 
 
De zone van de Suikerfabriek ten zuiden van de Moervaart (zone voor ontginningsgebied op het 
gewestplan) zal mogelijks ook herontwikkeld worden. Men onderzoekt de mogelijkheden om het 
terrein te benutten in functie van fotovoltaïsche zonnepanelen. 
 
Het gebied ten zuiden van de Moervaart is de zuidelijke groene kamer, het gebied tussen de 
Moervaart en de E34 de agrarische kamer en het gebied ten noorden van de E34 de noordelijke 
groene kamer. Buiten de lokale wegen type I en II (zie verder) worden deze zones vrij 
ontoegankelijk gehouden zodat alle kansen aan natuur en landbouw worden gegeven. Recreatief 
medegebruik is mogelijk, zeker in relatie met recreatieve polen zoals de Moervaart en het 
ruiterterrein op de hoek van de parallelweg en Pereboomsteenweg. 
 
 
A2. Categorisering van wegen 
 
Kaart 4a: wegencategorisering (basisscenario) 
Kaart 4b: wegencategorisering (terugvalscenario) 
 
Een optimalisering van het bestaande wegennet wordt bekomen door een functionele 
categorisering van dit wegennet. De basis voor deze categorisering is een gewenste geleiding van 
de verkeerstromen door Moerbeke.  
 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen het hoofdwegennet, de primaire wegen, de secundaire 
wegen en de lokale wegen. De categorisering is gebaseerd op het selectief prioriteit geven aan 
ofwel de bereikbaarheid ofwel aan de leefbaarheid. De ruimtelijke consequenties van deze 
prioriteiten worden uitgedrukt in een ruimtelijk beleid voor aanleg en inrichting van de wegen. Door 
op een aantal wegen prioriteit te verlenen aan de bereikbaarheid ontstaat een patroon van wegen 
dat voor de omgevende ruimte verkeersontlastend werkt. Functioneel heeft men drie 
hoofdfuncties: de verbindingsfunctie , de verzamelfunctie en de functie van het toegang geven.  
 
 
Tabel 1: categorisering wegen 

Categorie Hoofdfunctie Aanvullende functie Inrichting 

Hoofdweg VERBINDEN op  
internationaal niveau 
 

VERBINDEN op  
Vlaams niveau 
 

Autosnelweg, naar Europese normen 

Primaire weg 
Categorie I 

VERBINDEN op  
Vlaams niveau 
 

VERZAMELEN op  
Vlaams niveau 
 

Autosnelweg/ stedelijke autosnelweg 
Autoweg (2x2 of 2x1) 
Weg (2x2 of 2x1) met gescheiden 
verkeersafwikkeling 

Primaire weg 
Categorie II 

VERZAMELEN op  
Vlaams niveau 
 

VERBINDEN op  
Vlaams niveau 
 

Autoweg (2x2 of 2x1) 
Weg (2x2 of 2x1) met gescheiden 
verkeersafwikkeling 

Secundaire weg Verbinden en/of  
verzamelen op lokaal 
en bovenlokaal niveau 

Toegang geven Weg (2x2 of 2x1) niet noodzakelijk met  
gescheiden verkeersafwikkeling 
Doortochten in bebouwde kom 

Lokale weg Toegang geven  Weg (2x1) met gemengde 
verkeersafwikkeling 

 
 
1. Binnen het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen werd reeds als hoofdweg opgenomen: 
 

► De E34 / A11 zijnde dus de omgevormde expresweg 
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2. Binnen het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan van Oost-Vlaanderen heeft men een 
secundaire weg type II opgenomen. Bij een secundaire weg type II primeert de verzamelfunctie 
op bovenlokaal niveau tegenover de verbindingsfunctie. Deze wegen verzamelen het verkeer uit 
een ruimer herkomst- of bestemmingsgebied. Dit laatste kan zowel een stedelijk gebied zijn als 
een verzameling van kernen in het buitengebied.  

► Ledestraat – Statiestraat – Spoorwegstraat 
Deze weg moet (sub)regionaal verkeer uit het noordelijk open ruimtegebied verzamelen 
en houdt ook de ontsluiting in van specifiek vrachtverkeer vanuit het regionaal bedrijf 
(suikerfabriek)8.  
De categorisering van deze weg wordt behouden tot aan de rotonde in het centrum van 
Moerbeke omwille van het verzamelen van (sub)regionaal verkeer uit de naburige 
gemeenten van Moerbeke naar het verkeerscomplex aan de Kruisstraat en de 
ontsluiting van de herontwikkelde site van de suikerfabriek (zie ook PRS p. 438). De 
omvang van dit nieuwe bedrijventerrein noodzaakt immers een goede ontsluiting. De 
verbinding naar de verkeerslichten aan de Kruisstraat dient wel verlegd te worden naar 
het nieuwe verkeerscomplex op de E34.  

 
3. Vervolgens dient een wegencategorisering te worden uitgewerkt van de overige lokale wegen. 
Er zijn drie types lokale wegen die gebaseerd zijn op de drie functies die wegen kunnen vervullen, 
namelijk verbinden, ontsluiten en toegang geven: 
 
Tabel 2: categorisering lokale wegen 

Categorie Hoofdfunctie Aanvullende functie schaalniveau 

Lokale weg type I 
 

Verbinden op lokaal 
niveau 
 

Ontsluiten en toegang 
geven  

Meerdere gemeentes en omgeving 

Lokale weg type II Verzamelen en ontsluiten 
op lokaal niveau 
 

Toegang geven  Twee kernen, wijk, industriezone 

Lokale weg type III Toegang geven   Woonstraat, winkelstraat, landelijke weg, 
fietsweg, … 

 
De categorisering hangt nauw samen met de routes voor doorgaand verkeer. De wegen hierin 
opgenomen zullen immers de lokale wegen type I en II vormen. 
 
 
Lokale weg type I: een lokale verbindingsweg 
Deze wegen leiden het doorgaand verkeer uit de ruime omgeving doorheen Moerbeke en 
verbinden Moerbeke met de omliggende woonkernen. Het basisscenario houdt hierbij rekening 
met de realisatie van de zuidelijke tangent. Volgende wegen worden in dit basisscenario 
geselecteerd tot lokale weg type 1: 

► Eksaardsedam – zuidelijke tangent – Vapeurbrug – nieuwe weg op terrein suikerfabriek  
 (verbinding met Eksaarde, Lokeren) 

► basisscenario: Heirweg – deel Damstraat (zogenaamd Achterdam) 
 (verbinding met Klein-Sinaai, Stekene) 

► basisscenario: Wachtebekesteenweg – Terweststraat 
 (verbinding met Wachtebeke) 

► deel Kruisstraat Noord (tussen Papdijk en grens) – deel Papdijk (tussen Kruisstraat en   
verkeerscomplex)  
(verbinding met Zuiddorpe, Axel (niet voor vrachtverkeer!)) 

 

                                                
8
 Dit is de motivatie volgens het PRS. Het suikerfabriek heeft ondertussen wel zijn activiteiten gestopt (zie eerder), maar 

de site wordt herontwikkeld. 
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Daarnaast wordt een terugvalscenario voorzien bij niet realisatie van de zuidelijke tangent: 
► Eksaardsedam – Korte Damstraat – Hospicestraat 
► Heirweg – Hospicestraat – Moerhofstraat – Dorpvaart 
► variant a: Wachtebekesteenweg – Terwestvaart – Collemansbrug 

variant b: Wachtebekesteenweg – Terweststraat 
► deel Kruisstraat Noord (tussen Papdijk en grens) – deel Papdijk (tussen Kruisstraat en   

verkeerscomplex)  
 

Lokale weg type II: een lokale gebiedsontsluitingsweg. 
De lokale weg type II verzamelt het verkeer op lokaal niveau en leidt deze naar de lokale wegen 
type I. In het centrum van Moerbeke heeft de weg een belangrijke functie voor de doortocht van 
het busverkeer. In het basisscenario worden volgende straten geselecteerd: 

► Koewachtsteenweg – Beukendreef – Pereboomsteenweg Noord – deel Parallelweg 
Noord (tussen Pereboomsteenweg en Kruisstraat Noord) – deel Kruisstraat Noord (tussen 
Parallelweg Noord en Papdijk) 
(ontsluiting Noordelijke deelkernen: Kruisstraat, Pereboom, Koewacht) 
► deel Papdijk (tussen verkeerscomplex en grens Wachtebeke) 
(ontsluiting Overslag) 
► Opperstraat – Markt – Hospicestraat – Korte Damstraat 
(ontsluiting centrum Moerbeke) 
► Kruisstraat Zuid - deel Parallelweg Zuid (tussen Kruisstraat Zuid en Pereboomsteenweg 
Zuid) – Pereboomsteenweg Zuid – deel Oostvaart (tussen Pereboomsteenweg Zuid en 
Klein Sinaaistraat) - Klein-Sinaaistraat 
(ontsluiting oostelijk Moerbeke - vrachtwagenroute) 

 
Daarnaast wordt een terugvalscenario voorzien bij niet realisatie van de zuidelijke tangent: 

► Koewachtsteenweg – Beukendreef – Pereboomsteenweg Noord – deel Parallelweg 
Noord (tussen Pereboomsteenweg en Kruisstraat Noord) – deel Kruisstraat Noord (tussen 
Parallelweg Noord en Papdijk) 
► deel Papdijk (tussen verkeerscomplex en grens Wachtebeke) 
► Opperstraat – Markt  
► in geval variant a: Terweststraat 
► Kruisstraat Zuid - deel Parallelweg Zuid (tussen Kruisstraat Zuid en Pereboomsteenweg 
Zuid) – Pereboomsteenweg Zuid – deel Oostvaart (tussen Pereboomsteenweg Zuid en 
Klein Sinaaistraat) - Klein-Sinaaistraat 
 

Lokale weg type III: een erftoegangsweg. 
► overige wegen 
Het betreft hier verschillende typologieën: woonstraat (bv. Kwartelhof) en centrumstraat (bv. 
Lindenplaats) zijn gelegen binnen het verblijfsgebied; landelijke wegen (bv. Achterdreef) en 
fietswegen (bv. Terwesttragel) zijn gelegen buiten de kern. 
► De overige delen van de parallelwegen worden geselecteerd als lokale weg type III. Ze 
worden niet uitgerust voor doorgaand verkeer en de verbindende functie naar het 
afrittencomplex wordt gedragen door andere wegen van Moerbeke. Desondanks blijft het 
nodig dat de verkeersveiligheid er verhoogt. Zo zijn infrastructurele maatregelen mogelijk 
die de snelheid remmen of die doorgaand autoverkeer weren en enkel plaatselijk verkeer, 
fietsverkeer en ruiters doorgang verlenen. 

 
Weginrichting 
De categorisering moet leiden tot een duidelijkere verkeersstructuur. Dit moet bijgevolg ook 
vertaald woorden naar weginrichting toe. Het gebruik en functie van de weg moet leesbaar worden 
voor de weggebruiker. Deze categorisering zal het kader vormen bij toekomstige ontwerpen van 
herinrichting van het openbaar domein. Elk herinrichtingsproject zal vormgegeven worden conform 
de categorie. In onderstaande tabel worden ontwerpeisen per categorie opgesomd 
 



 

Studiegroep IRTAS pagina 24/50 

Moerbeke-Waas, Mobiliteitsplan - beleidsplan  versie12052011 

Tabel 3: weginrichting wegencategorisering9  

 Lokale weg type I Lokale weg type II 
Lokale weg type III 

verblijfsgebied (woonstraat, 
winkelstraat) 

Lokale weg type III 
buitengebied (landelijke weg) 

voorrangsregeling 
voorrang op lokale wegen type II 
en III 

voorrang op lokale wegen type III 
voorrang van rechts 

Voorrang van rechts Voorrang van rechts 

ontwerpsnelheid 

 BUBEKO*, buitengebied 
zonder verblijfsfuncties langs 
de weg: 70km/u,  

 BUBEKO, overgangsgebied, 
landelijke woonfunctie: 
70km/u,  

 BIBEKO*: 50km/u, 30km/u 

 BUBEKO, buitengebied zonder 
verblijfsfuncties langs de weg: 
70km/u,  

 BUBEKO, landelijke woon-
functie : 70km/u,  

 BIBEKO: 50km/u, 30km/u 

 50km/u, 30km/u 

 woonstraat: 30km/u 
 

 

 70km/u 

 smal en bochtig tracé: 50km/u 
 

 

rijstroken 2 x 1 2 x 1 1 tot 2 1 tot 2 

rijwegbreedte 

 BUBEKO: 6m excl. goten 

 BIBEKO: 6m incl. goten 

 busverkeer, 70km/u: 3,25m 
(excl. goot) 

 busverkeer, 50km/u: 3,05m 
(excl. goot) 

In functie van maatgevend 
gebruik 

 busverkeer, 70km/u: 3,25m 
(excl. goot) 

 busverkeer, 50km/u: 3,05m 
(excl. goot) 

 eenrichtingsverkeer: 2,75 - 4m 

 tweerichtingsverkeer: 4 - 5m 

 met passeerhavens: 3m 

 zonder passeerhavens: 4m 
 

maatregelen 
snelheidsbeheersing 

 rotondes op kruispunten 

 poorteffect met 
middengeleiders 

 kruispunten met 
middengeleiders 

 middengeleiders aan 
oversteekplaatsen op 
fietsroutes 

 verkeersplateaus 

 verhoogde kruispunten en 
verkeersplateaus aan scholen 
en oversteekplaatsen (<= 
50km/u) 

 rotondes, overrijdbare 
minirotondes 

 sluizen (niet op bustrajecten) 
 

 fietssuggestiestroken 

 rammelstroken 

 sluizen 

 plaatselijke rijwegversmalling 
 

 wering sluipverkeer d.m.v. 
afsluiten straten. 

 fietssuggestiestroken 

 rammelstroken 

 sluizen 

parkeren buiten de rijbaan bij voorkeur buiten de rijbaan op de rijbaan of buiten de rijbaan geen 

voetgangers-
voorzieningen 

BIBEKO: voetpaden 
 

BIBEKO: voetpaden voetpaden (verhoogd of 
gelijkgronds) of gemengd 
(woonerf) 

bermen 

                                                
9
 Gebaseerd op richtlijnen voor categorisering van lokale wegen door Valère Donné, AWV 
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 Lokale weg type I Lokale weg type II 
Lokale weg type III 

verblijfsgebied (woonstraat, 
winkelstraat) 

Lokale weg type III 
buitengebied (landelijke weg) 

openbaar vervoer 

 haltehaven: BUBEKO 70km/u:  

 halteren op rijbaan: BIBEKO 
en BUBEKO 50km/u 

 obstakelvrije doorgang 

 haltehaven: BUBEKO 70km/u:  

 halteren op rijbaan: BIBEKO 
en BUBEKO 50km/u 

 

halteren op rijbaan halteren op rijbaan 

fietsverkeer 

 BUBEKO: gescheiden 
fietspaden 

 BIBEKO:aanliggende 
fietspaden en gemengd 

 BUBEKO: gescheiden 
fietspaden 

 BIBEKO:aanliggende 
fietspaden en gemengd 

gemengd gemengd 

* BUBEKO =  buiten bebouwde kom, BIBEKO = binnen bebouwde kom  
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7.1.2. Werkdomein B: verkeersnetwerk 

 
B1. Afbakening en inrichting van verblijfsgebieden / voetgangersnetwerk 
De geconcentreerde uitbouw van Moerbeke maakt een beter onderscheid van verkeersgebieden 
en verblijfsgebieden mogelijk. Het verblijfsgebied komt overeen met de bebouwde gebieden. In de 
verblijfsgebieden wordt veel meer aandacht besteed aan het verblijfskarakter in het kader van de 
leefbaarheid voor bewoners en de veiligheid van zwakke weggebruikers Ook in de deelkernen 
worden er verblijfsgebieden afgebakend. De overgang van verkeersgebied naar verblijfsgebied 
wordt gemaakt d.m.v. „poorten‟. Dit kan vormgegeven worden door een middeneiland, een 
bomengroep aan de rand, … 
 
Het onderscheid tussen verblijfsgebieden en verkeersgebieden wordt versterkt. Specifiek voor de 
as Hospicestraat – Markt – Opperstraat zijn snelheidsremmende en/of doorstromingsbeperkende 
maatregelen nodig om het doorgaande verkeer uit het centrum te houden, ondersteund met een 
zone 30. Straten die worden heringericht, krijgen een openbare ruimte waar autoverkeer geen 
hoofdrol speelt en zich automatisch aanpast. Ze worden opgewaardeerd in hun verblijfsfunctie 
zodat er weer ruimte is voor voetgangers, wandelaars, spelende kinderen, enz. 
 
In het verblijfsgebied wordt een hoogwaardig voetgangersnetwerk opgebouwd. Hierbij wordt 
onderscheid gemaakt naar aard en gebruik van het netwerk. In de hoofdstraten, nabij 
schoolomgevingen en aan publieke gebouwen wordt gestreefd naar brede voetpaden (>2m) omdat 
hier veel voetgangersverkeer voorkomt. Het voetpad dient hier niet enkel voor verplaatsing maar 
mag ook dienen als ruimte om elkaar te ontmoeten, te praten, te spelen, …Een breed voetpad 
moet dit faciliteren. In andere straten wordt gestreefd naar een degelijk voetpad conform de 
wettelijke eisen. In doodlopende woonstraatjes, woonerven en andere straten met weinig 
autoverkeer kan overgegaan worden naar volledig gemengd verkeer. De inrichting dient evenwel 
aangepast te zijn opdat auto‟s de voetgangers niet verdringen. Er dient ook aandacht besteed te 
worden voor looproutes naar bushaltes. 
Bij aanleg van voetpaden wordt rekening gehouden met minder mobiele mensen, 
rolstoelgebruikers en kinderwagens. Verlaagde stoepranden aan kruispunten en aandacht bij 
plaatsing van obstakels zijn noodzakelijke voorwaarden om ook hen comfortabele routes te geven. 
Ook voor slechtzienden en blinden kunnen in het centrum aangepaste voorzieningen 
(geleidetegels) voorzien worden. 
 
In de smalle centrumstraten waar veel geparkeerde wagens de doorstroming van autoverkeer te 
sterk hinderen, is het invoeren van een eenrichtingsverkeer een mogelijkheid. Dit moet echter per 
straat zorgvuldig afgewogen worden. Een algemene nieuwe verkeerscirculatie van de dorpskern 
tussen de Markt en de Moervaart met verscheidene éénrichtingstraten is niet nodig gezien de 
beperktheid van de problematiek. Zo blijkt in de Damstraat dat bij het ontwerp van de herinrichting 
voldoende voetgangersruimte, wegbreedte en parkeerplaatsen mogelijk zijn zodat hier verkeer in 
twee richtingen kan behouden worden. 
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B2. Fietsnetwerk 
 
Kaart 5: fietsroutenetwerk 
 
Voor de uitbouw van een consistent fietsroutenetwerk binnen de gemeente vormt het door de 
provincie uitgetekende netwerk een goede basis. Het is de opdracht van het lokale niveau om de 
mazen van het netwerk te verkleinen door het selecteren van aanvullende routes en het realiseren 
van fietsdoorsteken. Op langere termijn wil men hier tot een ambitieuzer netwerk komen om ten 
volle het fietsgebruik te kunnen stimuleren. Aanpassingen aan dit bovenlokale netwerk zijn dan 
nodig. 
 
Voor het bovenlokale fietsroutenetwerk is een hiërarchie uitgewerkt. Er bestaan drie niveaus, 
namelijk hoofdroutes, alternatieve routes en functionele fietsroutes.  
 
1. Hoofdroutes 
Hoewel de fiets het meest gebruikt wordt voor eerder korte verplaatsingen, verloopt een deel van 
de fietsverplaatsingen ook over langere afstand. Voor deze fietsverplaatsingen worden een aantal 
hoofdroutes voorzien (cf. fietssnelwegen of fietspaden over lange afstand). Die hoofdroutes 
voldoen aan hoge kwaliteitseisen, zodat ze snelle verbindingsassen vormen. Om dit te 
garanderen, samen met een hoge mate van veiligheid en comfort, wordt zoveel mogelijk gestreefd 
naar een volledige afscheiding ten opzichte van het gemotoriseerde verkeer (fietswegen). 
Hoofdroutes zijn bijvoorbeeld te vinden langsheen rivieren en kanalen of over de bedding van 
vroegere spoorwegverbindingen.  
 
De gemeente Moerbeke heeft de mogelijkheid om op termijn een performante basisstructuur aan 
hoofdfietsroutes uit te bouwen. Deze basisstructuur bestaat uit drie hoofdfietsroutes die toekomen 
in het centrum van Moerbeke waardoor fietsverkeer van/naar het centrum toe zeer aantrekkelijk 
wordt. Woonwijken en voorzieningen langs deze hoofdfietsroutes kunnen maximaal worden 
aangetakt op deze routes. Zo ook de site van het Suikerfabriek waarin heel wat nieuwe 
bedrijvigheid terecht komt. Een rechtstreekse, comfortabele en autovrije verbinding vanuit de 
omgeving naar deze werkplaats is een belangrijke stimulatie tot het gebruik van de fiets als woon- 
werkverkeer. 
 
Er zal op deze hoofdfietsroutes drie soorten fietsverkeer voorkomen: lokaal fietsverkeer dat 
gedraineerd wordt naar deze as, bovenlokaal fietsverkeer naar omliggende gemeentes en 
recreatief fietsverkeer.  
 
Selectie van hoofdroutes: 

► spoorwegroute Moerbeke – Stekene (= bestaande hoofdroute) 
► site Suikerfabriek – spoorwegroute Moerbeke–Lokeren  
Deze oude spoorwegroute is reeds aangelegd als fietsroute van Lokeren-centrum tot aan 
Eksaardedam. In het mobiliteitsplan Lokeren wordt dan ook gesuggereerd om dit gedeelte 
tot hoofdfietsroute op te waarderen. Het traject van de oude spoorwegbedding tussen de 
Moervaart en de Eksaardsedam is evenwel nog volledig in privé-eigendom gelegen. Het 
wordt toch geselecteerd als hoofdfietsroute (en ook conform het provinciale netwerk van 
lange afstandfietspaden). Indien dit niet realiseerbaar blijkt, kan de hoofdroute omgelegd 
worden langs Eksaardedam – Terwesttragel.  
► spoorwegroute Moerbeke – Zelzate  
Deze spoorweg is in onbruik na de sluiting van het suikerfabriek, wat de mogelijkheid biedt 
om het om te vormen tot een snelle, veilige en comfortabele fietsroute richting Wachtebeke, 
Zelzate en het Gentse havengebied. 
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2. Alternatieve routes 
Voor de meeste hoofdroutes kan er een alternatieve route voorzien worden langs gewone wegen. 
Deze routes lopen parallel aan de hoofdroutes. 
 
Selectie van alternatieve routes: 

► Opperstraat - Markt – Hospicestraat – Heirweg 
► Terweststraat – Wachtebekesteenweg (= vanaf rotonde naar Wachtebeke toe)  
als aanpassing naar alternatieve route voor de nieuwe hoofdfietsroute richting Zelzate  

 
3. Functionele fietsroutes 
De kortere, meer dagelijkse verplaatsingen worden verzekerd door de functionele fietsroutes.  
 
Selectie van bovenlokale functionele fietsroutes 

► Statiestraat – Ledestraat – nieuw verkeerscomplex – Papdijk – Kruisstraat (= vanaf 
rotonde naar Nederland toe)  
→ Het BFF wordt hier aangepast over het nieuwe verkeerscomplex! 
► Papdijk (= richting Overslag) 
► Papdijk – Moerwegel – Pereboomsteenweg Noord – Koewachtsteenweg (= richting 
Koewacht) 
► Eksaardsedam – Korte Damstraat – Hospicestraat – Moerhofstraat  
Deze nieuwe verbinding tussen de hoofdfietsroute op de Eksaardsedam en de oude 
spoorwegbedding Moerbeke – Stekene wordt geselecteerd als bovenlokale functionele 
fietsroute. Dit is een logische kortsluiting van twee hoofdfietsroutes voor de richtingen 
Eksaarde – Stekene en Eksaarde – Moerbeke (oost). 
 

De nieuwe hoofdfietsroutes die op lange termijn worden voorzien, hebben invloed op enkele 
bestaande bovenlokale functionele fietsroutes.  

► De bovenlokale functionele fietsroute op de trajecten Opperstraat – Plaisantstraat – 
Lindenplaats – Damstraat en Eksaardsedam – oude spoorwegbedding richting Lokeren 
verdwijnen ten voordele van een hoofdfietsroute Lokeren – Zelzate. 
► De bovenlokale functionele fietsroute op Wachtebekesteenweg wordt omgevormd tot 
een alternatieve functionele fietsroute voor de hoofdfietsroute Moerbeke – Zelzate. 

 
4. Als verdere verfijning wordt het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk aangevuld met lokale 
fietsroutes. Dit netwerk garandeert de bereikbaarheid per fiets van functies op gemeentelijk vlak, 
zoals winkels, recreatie, gemeentelijke dienstverlening, bedrijven. Daarnaast gaat er aandacht 
naar de beveiliging van schoolroutes en schoolomgevingen en de verknoping met haltes van het 
openbaar vervoer. Naast infrastructurele ingrepen omvat dit ook flankerende maatregelen, zoals 
het voorzien van fietsstallingen. 
 
Selectie lokale fietsroutes: 

► Eksaardsedam (tussen aansluiting spoorwegzate en Eksaarde) 
Dit is een alternatief tot de route via de spoorwegzate 
► Klein-Sinaaistraat – Pereboomsteenweg – zuidelijke parallelweg 
(verbinding tussen kleinere woonkorrels) 
De route parallel aan de E34 wordt als lokale fietsroute geselecteerd om het recreatief 
fietsverkeer tussen de bosomgevingen te ondersteunen. Achterdreef – Zandberg kan hierbij 
een alternatief vormen voor de zuidelijke parallelweg. 
► Beukendreef 
Dit is een (sociaal veiligere) alternatieve route voor de bovenlokale functionele fietsroute 
naar Koewacht. 
► Achterdreef – Moerhofdreef 
De verbinding tussen Pereboom en de hoofdfietsroute langs E34 en het centrum van 
Moerbeke. 
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► Oostvaart, Groenstraat, Beverijstraat, Moerhofstraat, Drongendreef, Heidestraat, 
Eikenstraat, Terwestvaart 
Deze noord- zuid georiënteerde straten leiden het fietsverkeer van het verblijfsgebied van 
Moerbeke naar de hoofdfietsroutes. 
► Spelonckvaart – Dorpvaart – Collemansbrug 
Deze oost- west georiënteerde weg verbindt de noord- zuid georiënteerde lokale 
fietsroutes. Hierdoor ontstaat, samen met de alternatieve fietsroute ten zuiden van de 
hoofdfietsroute, een lokaal fietsnetwerk dat als een „drainagenetwerk‟ een verzamelende 
functie heeft voor fietsverkeer naar de hoofdfietsroutes. 

 
5. Dit wordt aangevuld met recreatieve fietsroutes. Deze routes hebben een belangrijke 
recreatieve functie op lokaal vlak. Ze vormen linken tussen de grote bovenlokale recreatieve non-
stoproutes en de aantrekkelijke dorpskernen en verknopen belangrijke recreatieve bestemmingen. 
 
Selectie recreatieve route: 

► zuidelijk jaagpad langs de Moervaart 
 

De omgeving van de „zwaaikom van de Moervaart‟ wordt door de ligging aan een recreatieve 
fietsroute en waterweg de ideale locatie voor het uitbouwen van een recreatief knooppunt. 
Terrasjes op een pleintje met uitzicht op de Moervaart en achterliggende open groene ruimte 
vormen een aangenaam kader om te verpozen. De horeca kan hier nevendiensten aanbieden 
zoals verhuur van fietsen, kano‟s, … Via een kleine aanlegsteiger wordt recreatief waterverkeer 
mogelijk. 
 
Door onder/over de E34 ter hoogte van Pereboomsteenweg een fietstunnel (met als voorbeeld 
de fietstunnels in Stekene) of fietsbrug aan te leggen wordt voor fietsers de barrière van de E34 
doorbroken. Dit is in de eerste plaats nuttig voor de bewoners van Pereboom en Koewacht, maar 
ook voor recreatieve fietsers die veel vlotter de autosnelweg zullen kruisen en dus meer geneigd 
zullen zijn om het gebied ten noorden (of zuiden) van de E34 te „ontdekken‟. De verbinding 
Pereboom – Moerbeke via de Achterdreef, Moerhofdreef en Moerhofstraat wordt door deze 
fietstunnel onder of -brug boven de E34 een lokale functionele fietsroute. 
 
De opname in het fietsroutenetwerk betekent niet dat overal fietspaden moeten gerealiseerd 
worden! De opname betekent eerder dat er speciale aandacht moet besteed worden op deze 
routes voor fietsers. Op wegen die ook bestemd zijn voor doorgaand autoverkeer dienen er wel 
veilige fietspaden te komen. Andere wegen zoals woonstraten en landbouwwegen hebben meer 
een erftoegangsfunctie en behoeven geen specifieke fietspaden. Hier moet het gemotoriseerde 
verkeer zich aanpassen aan het fietsverkeer en kan uitgegaan worden van gemengd verkeer. 
 
Tot slot wordt bij ontwikkeling van nieuwe woonwijken in het centrum van Moerbeke aandacht 
besteed aan doorsteken voor zwakke weggebruikers. Terwijl de ontsluiting van het autoverkeer 
wordt gericht naar de routes voor doorgaand verkeer, vormen aparte voetwegels een alternatieve 
ontsluiting voor de zwakke weggebruikers. Wanneer deze gericht worden naar de centrumstraten 
en -functies toe, krijgt men interessante korte en veilige routes naar het centrum toe. 
 
Het fietsroutenetwerk wordt uitgebouwd conform de richtlijnen en kwaliteitseisen van het 
Vademecum fietsvoorzieningen. Aan openbare gebouwen en bushaltes worden voldoende 
fietsenstallingen voorzien. Bij belangrijke plaatsen worden deze overdekt voorzien. 
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B3. Openbaar vervoersnetwerk 
 
Kaart 6: openbaar vervoersnetwerk  
 
De bestaande openbaar vervoerslijnen en –infrastructuur worden opgewaardeerd. 

►De belbus Stekene – Sint-Gillis-Waas – Moerbeke garandeert de basismobiliteit in Moerbeke. 
Daarenboven wordt Moerbeke bediend door een 4-tal streeklijnen. Hierbij moeten nog een 
aantal pijnpunten worden aangepakt. De lijnen 41 en 49 krijgen op schooldagen ofwel een 
grotere frequentie ofwel worden grotere bussen ingezet tijdens de spitsuren in functie van het 
grote aantal leerlingen onder de reizigers. De weekendbediening door lijn 49 en de 
avondbediening door lijn 41s vanuit Antwerpen wordt uitgebreid.  
 
►Er wordt ook geïnvesteerd in het comfort van de busreiziger op het grondgebied van 
Moerbeke. Dit gebeurt door te investeren in de kwaliteit van de halte-infrastructuur. De haltes 
binnen het centrum van Moerbeke worden ingericht als integraal toegankelijke haltes. Dit wil 
zeggen een verhoogd perron zodat rolstoelgebruikers ook de bus kunnen nemen. Tezelfdertijd 
wordt zo ook het instapcomfort voor oudere mensen en voor kinderwagens verbeterd. Verder 
wordt geïnvesteerd in proper onderhouden schuilhuisjes met dienstregeling, bank en vuilnisbak. 
Fietsstallingen zijn ook belangrijk i.f.v. voor- en natransport 
Vooral de haltes op de overlapping van de streeklijnen 41, 41s en 49 moeten hierbij de prioriteit 
krijgen tot hoogwaardige haltes. Deze haltes op Terweststraat, Opperstraat, Markt, 
Hospicestraat vormen een lint van hoofdknooppunten. Ze liggen centraal in de kern van 
Moerbeke en hebben dus het grootste reizigerspotentieel. Door de overlapping is er ook 
uitwisseling mogelijk tussen de verschillende lijnen. 

 
Er wordt daarnaast getracht om tot een nog kwaliteitsvoller en competitiever openbaar 
vervoersnetwerk te komen in Moerbeke. Deze ambitie steunt op twee complementaire ingrepen. 

► Hierbij wordt voorgesteld om de streeklijn 44 te verlengen zodat alle noordelijke 
woonwijken bediend worden door een regelmatige buslijn die ook verbindt met het centrum. Op 
deze wijze wordt ook potentiële vervoersarmoede tegen gegaan. Voor vele oudere mensen zal 
zelfs het nieuwe brugcomplex en de verre afstand tot Moerbeke centrum onmogelijk te 
befietsen zijn en is het openbaar vervoer immers het enige betaalbare alternatief. Ook een 
carpoolparking aan het verkeerscomplex kan hierdoor bediend worden.  
 
► De koppeling van drie streeklijnen in het centrum kan vervolgens gebeuren in een 
hoofdterminal welk als intermodaal knooppunt wordt uitgebouwd en waar een vlotte en 
comfortabele overstap van fiets of auto naar bus kan gebeuren. Parking en fietsenstallingen 
zijn dus nabij in functie van voor- en natransport. Dit hoogwaardig openbaar 
vervoersknooppunt wordt kwalitatief uitgebouwd met wachtfaciliteiten, infoborden gemeente, 
horeca, … Er zijn twee mogelijke locaties voor dit knooppunt, namelijk ter hoogte van de 
rotonde op het perceel van Iscal Sugar en op het perceel met de spoorinfrastructuur (eigendom 
Infrabel). De gemeente geeft de voorkeur aan de ligging op de verlaten spoorinfrastructuur. 
Door de ligging nabij het oude stationsgebouw heeft deze site al een historiek als intermodaal 
knooppunt. Nu nog is deze locatie centraal gelegen en goed bereikbaar voor alle modi. Daarbij 
komt ze te liggen langs de toekomstige hoofdfietsroute naar Wachtebeke en zijn er al veel 
parkeerplaatsen voor auto‟s. Ook de nabijheid van de bibliotheek (in het oude stationsgebouw) 
is interessant vanwege de sanitaire voorzieningen voor de buschauffeurs.  
De Lijn kan akkoord gaan met de gemeentelijke voorkeur mits de omrijtijden beperkt blijven. 
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fig. 1: Overzicht mogelijk locaties voor inter-modaal knooppunt voor buslijnen (achtergrond: 
orthofoto 2006) 
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B4. Wegennetwerk (auto- en vrachtverkeer) 
 

 Routes doorgaand verkeer 
 
Kaart 7a: doorgaand verkeer in Moerbeke (basisscenario) 
Kaart 7b: doorgaand verkeer in Moerbeke (terugvalscenario) 
 
Omwille van het behoud van het verkeersknooppunt op de E34 te Moerbeke zijn de routes van het 
doorgaande verkeer uit omliggende gemeentes van en naar dit knooppunt een belangrijk 
aandachtspunt in dit mobiliteitsplan. Daarnaast is er ook een belangrijk deel doorgaand verkeer 
tussen aangrenzende gemeentes. Ook dit zal via deze routes geleid worden. 
 
Er wordt getracht zo veel mogelijk van het doorgaande verkeer van en naar het verkeerscomplex 
op de E34 buiten de kern van Moerbeke om te leiden.  
Hiervoor wordt een nieuwe zuidelijke tangent voorzien. Deze moet zoveel mogelijk doorgaand 
verkeer leiden en zo de centrumstraten (o.a. Opperstraat) ontlasten. Voor het concrete tracé van 
de nieuwe omleidingsweg wenst de gemeente verschillende opties open te houden in functie van 
de onderhandelingen met de private eigenaar van de gronden ten zuiden van de Moervaart. De 
verbinding tussen de rotonde en de Vapeurbrug is reeds een vaststaand gegeven. Voor het tracé 
ten zuiden van de Moervaart zijn er verschillende mogelijkheden tussen de Vapeurbrug en de 
plaats waar de Bosgracht de Eksaardsedam kruist. De begrenzing van het geplande 
zonnepanelenveld en de dienstweg (= oude spoorwegbedding) hierdoor vormen de basis voor drie 
van de vier mogelijkheden. 
 

1) De spoorwegbedding vanaf de Vapeurbrug tot de Eksaardsedam. 
2) De spoorwegbedding tot einde zonnepanelenveld en dan oostwaarts richting 

Eksaardsedam 
3) De spoorwegbedding tot begin zonnepanelenveld en dan oostwaarts richting 

Eksaardsedam 
4) De Terwesttragel tot aan Eksaardsedam. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fig. 2: Overzicht mogelijk tracé zuidelijke ontsluitingsweg (achtergrond: orthofoto 2006) 
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 De gemeente is voorstander van optie 3 omdat deze voor alle partijen het meest aanvaardbaar is 
(achter buffer t.o.v. Damstraat) en het snelst kan gerealiseerd worden. 
 
Op basis van de verdeelsleutels voor herkomst en bestemming (uit de doorrekening van het 
provinciaal verkeersmodel) en de intensiteiten van de verkeerstellingen kan een inschatting 
gemaakt worden hoeveel (doorgaand) verkeer uit het centrum van Moerbeke (as Opperstraat – 
Markt – Hospicestraat) kan gehouden worden en dus op de nieuwe zuidelijke tangent zal rijden. 
Afhankelijk van de doeltreffendheid van de maatregelen in het centrum zal het doorgaand verkeer 
in de oost-westrichting (tussen Stekene en Wachtebeke) wel of niet via de zuidelijke tangent rijden. 
Aldus zal het te verwachten verkeer op de zuidelijke tangent zich ergens tussen twee berekende 
waarden bevinden. 
 
Voor het minimale te verwachten gebruik van de zuidelijke tangent wordt het verkeer gerekend in 
beide richtingen op de Eksaardsedam (5185 v/dag) verminderd met het herkomst- en 
bestemmingsverkeer van Moerbeke (1548 v/dag) en het verkeer van en naar Stekene (1516 
v/dag). In dit cijfer zit dus wel vervat: doorgaand verkeer tussen Lokeren – Wachtebeke en 
Lokeren – E34. Deze zullen zeker de zuidelijke tangent als een kortere route gebruiken. Dit geeft 
een verkeersintensiteit van 2121 voertuigen per dag in beide richtingen.  
 
Indien het centrum van Moerbeke zeer ontradend wordt ingericht voor oost-west doorgaand 
verkeer en de zuidelijke tangent parallel met de Moervaart kan gelegd worden, zou ook  
doorgaande verkeer tussen Wachtebeke-Stekene (2279 v/dag) via de zuidelijke tangent kunnen 
rijden. Zo kan in een ideaal scenario een te verwachten intensiteit van 4400 voertuigen per dag in 
beide richtingen afgeleid worden. Dit ideaal scenario is niet 100% realiseerbaar aangezien 
sommigen ook onderweg boodschappen of andere activiteiten in het centrum van Moerbeke 
wensen te doen. Dit blijft mogelijk aangezien busverkeer door het centrum blijft rijden. 
Waar geen rekening mee gehouden kon worden, is het herkomst- en bestemmingsverkeer van 
(het westen van) Moerbeke die ook de zuidelijke tangent zullen gebruiken, aangezien dit de 
snelste weg is richting Lokeren. Om hiermee rekening te houden wordt de hoogste schatting van 
het ideaal scenario wel aangehouden. 
 
De verwachte intensiteit op de zuidelijke tangent ligt dus tussen 2121 en 4400 voertuigen 
per dag. Dit is ook het aantal wagens dat elke dag uit het centrum van Moerbeke gehouden 
kan worden.  
 
Uiteraard zal zo‟n daling in intensiteiten een grote invloed hebben op de verkeersveiligheid. 
Enerzijds zullen de gemiddelde snelheden dalen aangezien vooral doorgaand verkeer wordt 
gekenmerkt door onaangepaste snelheden. Anderzijds zal het ook effect hebben op het aantal 
verkeersongevallen. Hospicestraat en Opperstraat staan momenteel in de top 5 van de onveiligste 
straten met een score  van respectievelijk 11 en 10,5 (zie oriëntatienota). De gewonden zijn vooral 
zwakke weggebruikers. De kruispunten Hospicestraat – Damstraat en Hospicestraat – Sportlaan 
zijn de onveiligste binnen de gemeente (zie oriëntatienota). Wanneer het snelle doorgaand verkeer 
hier uit gehaald kan worden, zal dit uiteraard een positief effect hebben op de ongevalcijfers en 
kan de gemeente zo zijn doelstellingen voor een verkeersveiliger Moerbeke bereiken. 
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Aldus kunnen volgende routes voor doorgaand verkeer worden voorzien: 
- Het verkeer van/naar complex van/naar Stekene: Ledestraat, Statiestraat, Spoorwegstraat, 

Zuidelijke tangent, Damstraat (Achterdam), Heirweg. (Dit zal zich beperken doordat een groot 
deel ook langs Pereboomsteenweg zuid en Parallelweg zuid zal rijden).  

- Het verkeer van/naar complex van/naar Lokeren: Ledestraat, Statiestraat, Spoorwegstraat, 
Zuidelijke tangent, Eksaardsedam. 

- Het verkeer van/naar complex van/naar Wachtebeke: Ledestraat, Statiestraat, Spoorwegstraat, 
Terweststraat, Wachtebekesteenweg.  

- Ten noorden van de E34 worden volgende straten opgenomen: nieuw complex, deel Papdijk, 
Kruisstraat. Op de noordelijke parallelweg rijdt ook heel wat verkeer richting E34 of 
Stekene/Koewacht (199 v/uur tijdens avondspits) dat door de ingebruikname van het op- en 
afrittencomplex doorheen Kruistraat wordt geleid.  

 
Wanneer echter de zuidelijke tangent niet realiseerbaar blijkt, wordt de huidige structuur voor 
doorgaand verkeer behouden (terugvalscenario): 
- Het verkeer van/naar complex van/naar Stekene: Ledestraat, Dorpvaart, Moerhofstraat, 

Hospicestraat, Heirweg.  
- Het verkeer van/naar complex van/naar Lokeren: Ledestraat, Dorpvaart, Moerhofstraat, Korte 

Damstraat, Eksaardsedam. 
- Het verkeer van/naar complex van/naar Wachtebeke:  

variant a: Ledestraat, Collemansbrug, Terwestvaart, Wachtebekesteenweg 
variant b: Ledestraat, Statiestraat, Spoorwegstraat, Terweststraat, Wachtebekesteenweg. (De 
kortere doorsteek via de Opperstraat is in deze variant wel aantrekkelijker). 

- Ten noorden van de E34 worden volgende straten opgenomen: nieuw complex, deel Papdijk, 
Kruisstraat.  

 
De bewegwijzering dient conform deze routes te gebeuren. De selectie tot route voor doorgaand 
verkeer betekent niet dat autoverkeer hier ongeremd kan doorvliegen. Een aangepast rijgedrag 
aan de omgeving moet afgedwongen worden. Enkele routes bevinden zich nog in verblijfsgebied. 
Een aangepaste inrichting met poorten en snelheidsremmers met daarenboven politionele 
controles moet hier de snelheid onder controle houden en zo de veiligheid en leefbaarheid van 
omwonenden waarborgen. Ook op de routes buiten de verblijfsgebieden zal een politionele 
ondersteuning nodig blijven om de snelheid aanvaardbaar en veilig te houden. 
 
 

 Routes vrachtverkeer 
 
Kaart 7a: doorgaand verkeer in Moerbeke (basisscenario) 
Kaart 7b: doorgaand verkeer in Moerbeke (terugvalscenario) 
 
Doorgaand vrachtverkeer is enkel gewenst op de autosnelweg E34 en wordt verboden op alle 
invalswegen naar het centrum Moerbeke. Enkel lokaal vrachtverkeer wordt toegelaten i.f.v. de 
suikerfabrieksite en de verspreide zonevreemde bedrijven. Vooral de Ledestraat zal fungeren als 
as voor vrachtverkeer naar de site van de suikerfabriek. Momenteel is er reeds een verbod op 
zwaar verkeer op de Wachtebekesteenweg (grondgebied Wachtebeke), de Eksaardsedam 
(grondgebied Lokeren) en op de Kruisstraat-Noord (grondgebied Moerbeke). Enkel op de 
invalsweg richting Stekene (Heirweg) is geen beperking voor zwaar vervoer. De gemeente 
Moerbeke acht het wenselijk om hier ook een verbod voor doorgaand zwaar vervoer in te voeren 
zodat geen ongewenst vrachtverkeer door het centrum rijdt. Aangezien er in Stekene geen 
beperking is, wordt wel een alternatieve route aangeduid zijnde Klein-Sinaaistraat - 
Pereboomsteenweg – Parallelweg-zuid  
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 Circulatie in het centrum 
 
In de smalle centrumstraten waar veel geparkeerde wagens de doorstroming van autoverkeer te 
sterk hinderen, is het invoeren van een eenrichtingsverkeer een mogelijkheid. Dit moet echter per 
straat zorgvuldig afgewogen worden. Een algemene nieuwe verkeerscirculatie van de dorpskern 
tussen de Markt en de Moervaart met verscheidene éénrichtingsstraten is niet nodig gezien de 
beperktheid van de problematiek. Zo blijkt in de Damstraat dat bij het ontwerp van de herinrichting 
voldoende voetgangersruimte, wegbreedte en parkeerplaatsen mogelijk zijn zodat hier verkeer in 
twee richtingen kan behouden worden. 
 

 Snelheidsplan 
Kaart 8a: gewenste snelheidsregimes (basisscenario) 
Kaart 8b: gewenste snelheidsregimes (terugvalscenario) 
 
Het snelheidsplan wordt afgestemd op de categorisering van de wegen. Er wordt een logische 
opbouw en afbouw van de snelheid vooropgesteld tussen 120 - 70 – 50 – 30. In de 
verkeersgebieden zal uitgegaan worden van hogere snelheden waaronder 120 km/u op de 
autosnelweg en 70 km/u op de invalswegen. In de verblijfsgebieden en dus bebouwde 
omgevingen wordt uitgegaan van lagere snelheden zijnde 50 km/u en 30 km/u. 
 
Op de verschillende invalswegen naar Moerbeke toe zoals Ledestraat, Wachtebekesteenweg, 
Eksaardsedam en Heirweg zal dus de maximale toegelaten snelheid 70 km/u zijn. D.m.v. „poorten‟ 
wordt een overgang gemaakt naar het verblijfsgebied. Dit moet de snelheidsverlaging afdwingen 
van 70 km/u naar de bebouwde kom of 50 km/u. D.m.v. een middeneiland, een specifieke 
kruispuntinrichting, een verkeersplateau, een bomengroep, … worden deze poorten 
gematerialiseerd. 
Binnen het verblijfsgebied is de maximale snelheid standaard 50 km/u. Op enkele gerichte 
plaatsen wordt i.f.v. leefbaarheid naar een lagere snelheid gestreefd. Ter bekrachtiging van de 
route voor doorgaand verkeer (zuidelijke tangent) dient verkeer door het centrum (via Opperstraat) 
ontmoedigd te worden. Dit kan het best gebeuren door in het echte centrum weerstanden in te 
bouwen voor vlot autoverkeer, ondersteund door een zone 30. Het echte centrum wordt hier 
afgebakend in de Opperstraat – Markt – Hospicestraat tussen kruispunt Plaisantstraat en Korte 
Damstraat.  
 
Ook per verkaveling/woonstraat kan individueel nagegaan worden of een zone 30 wenselijk is of 
niet. Kleine afgebakende woonstraten (oud of nieuw) zoals Maluslaan, Zate, Kwartelhof, 
Hoveniershof zijn immers kleine afgebakende gehelen die zich ook perfect lenen tot zone 30. 
Sowieso worden de schoolomgevingen in een zone 30 opgenomen. 
→ Terugvalscenario: als de realisatie van de zuidelijke tangent als omleidingsweg voor het 
doorgaand verkeer niet realiseerbaar blijkt, wordt een zone 30 in het centrum (Opperstraat – Markt 
– Hospicestraat) door het gemeentebestuur niet wenselijk geacht. Het huidige snelheidsregime 
van 50km/u blijft dan behouden (behoudens schoolomgevingen). 
 
Buiten het verblijfsgebied en de invalswegen wordt het snelheidsplan afgestemd op de ruimtelijke 
omgeving. Zo worden omwille van de continue lintbebouwing de Spelonckvaart, Klein-Sinaaistraat, 
Oostvaart en stukje Heirweg opgenomen in een 50km/u snelheidsbeperking. De parallelwegen die 
in de categorisering als lokale weg type III werden bestemd, worden ook beperkt tot 50km/u om de 
aantrekkelijkheid voor doorgaand verkeer af te bouwen en ze veiliger te maken voor trager 
landbouwverkeer, ruiters en fietsverkeer. Op de smalle zuidelijke parallelweg tussen Ledestraat en 
Pereboomsteenweg (lokale weg type II) wordt in afwachting van de opwaardering de 
maximumsnelheid verlaagd naar 50km/u. Na de realisatie van de opwaardering wordt hier samen 
met de Pereboomsteenweg (zuid) het snelheidsregime verhoogd naar 70km/u in overeenstemming 
met de routes voor doorgaand verkeer in het buitengebied. 
Op de overige landbouwwegen in het buitengebied dient het verkeer zijn snelheid af te stemmen 
op de plaatselijke gesteldheid. 
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B5. Parkeerplan 
 
Er wordt gestreefd naar een duurzaam parkeerbeleid. Dit wil zeggen dat het parkeren getoetst 
wordt aan de ruimtelijke kwaliteit. De inrichting van het openbaar domein komt eerst tegemoet aan 
de comforteisen en bereikbaarheid voor voetgangers, fietsers, openbaar vervoergebruikers en 
activiteiten in het algemeen, en pas daarna in functie van parkeren. Bij een inrichting van nieuwe of 
de herinrichting van bestaande straten in de woonkernen zal steeds afgewogen worden welk 
parkeeraanbod er nog aanvaardbaar is om een kwalitatieve en leefbare woon- of winkelstraat te 
bekomen. Via een duurzaam parkeerbeleid wordt dus overbodig en ongewenst autogebruik 
ontmoedigd ten voordele van andere verplaatsingsmodi. 
 
Duurzaam parkeren impliceert ook parkeervoorzieningen voor fietsen en parkeervoorzieningen 
voor auto‟s op inter-modale knopen (hoofdbushalte, carpool). Op het nieuwe hoogwaardig 
openbaar vervoersknooppunt nabij de site van het suikerfabriek moet een vlotte en comfortabele 
overstap van fiets of auto naar bus kunnen gebeuren. Hiervoor zijn kwalitatieve en sociaal veilige 
parkeerplaatsen voor auto, moto en fiets onontbeerlijk in functie van voor- en natransport.  
 
Globaal gezien zijn er genoeg parkeerplaatsen in het centrum van Moerbeke zodat geen blauwe 
zone of betalend parkeren wordt ingevoerd. Er worden verspreid over het centrum verschillende 
kleine parkeerruimtes aangeboden. In smalle centrumstraten dient er echter over gewaakt te 
worden dat bij bouwaanvragen tot nieuwe ééngezinswoningen of meergezinswoningen er ook 
voldoende private autostelplaatsen (parkeerplaatsen of garages) worden voorzien opdat dit niet 
afgewenteld wordt op het openbare domein. De gemeente houdt de ontwikkelingen in het 
centrumgebied in de gaten om bij het vrijkomen van percelen de kans te grijpen om 
parkeervoorzieningen voor bewoners te organiseren. De beheersformule van deze 
parkeerplaatsen zal zodanig uitgewerkt moeten worden dat er een werkelijk effect is. Bij het gratis 
aanbieden zullen deze nieuwe parkeerplaatsen snel volstaan zonder garantie dat de openbare 
weg ontlast wordt en bij aankoop of huur van de parkeerplaatsen is de bezetting misschien zeer 
laag omdat op het openbaar domein nog voldoende (gratis) plaats is. Carports zijn een alternatief 
voor parkeergarages/boxen waarvoor geen garantie is voor het effectieve gebruik als 
autostalplaats. 
 
Langsheen de Spoorwegstraat wordt de vrachtwagenparking behouden om een alternatief te 
bieden voor „wildparkeren‟ van vrachtwagens elders in de gemeente (vooral in woonstraten). 
 
Bij de herontwikkeling van de site van de suikerfabriek dient het gemeentebestuur ermee rekening 
te houden dat voldoende parkeerplaatsen voor werknemers en bewoners in het project worden 
geïntegreerd. Zo zou elk bedrijf/kantoor/dienst voldoende parkeerruimte moeten voorzien voor 
eigen personeel en cliënteel op eigen terrein. Bij woningen moet er minstens 1,5 parkeerplaatsen 
per woongelegenheden beschikbaar zijn. Ook dient nagegaan te worden of er 
vrachtwagenparkeren kan voorzien worden in het deel voor bedrijvigheid. 
 
 
B6. Ander verkeer 
 
De Moervaart kan benut worden als recreatieve waterweg. De locatie aan de Vapeurbrug (zie ook 
fietsroutenetwerk) kan hierbij als recreatief knooppunt worden uitgebouwd als centraal punt voor 
boottochten, kanovaren, wandelingen, fietstochten enz.  
Het gebruik van de Moervaart als transportweg in functie van bedrijvigheid op de site van de 
suikerfabriek wordt weinig haalbaar geacht vanwege enkele oude, beschermde bruggen die 
moeilijk of onmogelijk passeerbaar zijn voor vrachtschepen.  
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7.1.3. Werkdomein C: Ondersteunende en flankerende maatregelen 

 

 Algemene sensibilisering door middel van campagnes 
 
Het effect van bovenvermelde acties kan vergroot worden door een actieve communicatie te 
voeren naar de bevolking toe. Dit kan gericht zijn op het louter bekend maken bij de bevolking of 
om een draagvlak voor de maatregelen te creëren. Het verhogen van frequentie of vergroten van 
capaciteit in een buslijn is een voorbeeld van een actie die nood heeft aan bekendmaking bij de 
bevolking. Aldus kunnen mensen terug kiezen om de bus te gebruiken. Het implementeren van 
een snelheidsplan vraagt dan weer eerder naar een draagvlak onder de bevolking. Aldus zal de 
bevolking deze snelheidsbeperkingen beter respecteren. Deze communicatie kan gebeuren via de 
pers, infovergadering, gemeentelijke website, gemeenteblad, affiches, folders, … 
Een eerste actie in communicatie is natuurlijk het uitbrengen van de resultaten van dit 
mobiliteitsplan. 
 

 Specifieke marketing, informatie en promotie naar doelgroepen  
 
Soms is er communicatie nodig naar een specifieke doelgroep over een specifiek aspect van de 
mobiliteit. Dit kan gaan over: 
 
- Het toelichten van mogelijkheden aan alternatieve vervoerswijzen aan minder mobiele mensen 
ten noorden van E34: Hierbij wordt het belbussysteem nog eens extra en duidelijk toegelicht op 
maat van de gemeente Moerbeke. Tevens kan de nieuwe fietsroute over het gewijzigde 
verkeerscomplex naar Moerbeke centrum toegelicht worden met informatie over verkeersveiligheid 
en beperkte omrijfactor. 
 
- Het ondersteunen van verkeers- en mobiliteitseducatie in de scholen: Een zeer groot deel van de 
verkeersdeelnemers betreft immers jongeren. Een doeltreffende educatie geeft ook in de toekomst 
effect. Bovendien worden langs deze wijze ook ouders dikwijls mee ingelicht. Dit kan gaan over: 
fietscontrole, verkeerslessen, fietswedstrijden, verkeersparken, projectweken, verkeerseducatieve 
route, … 
 

 Handhaving van nieuwe snelheidsregimes, parkeerreglementeringen, e.a.  
 
Dit vormt een belangrijk sluitstuk van het beleid naast infrastructurele ingrepen. Het mobiliteitsplan 
biedt mogelijkheden om een meer gerichte handhaving toe te passen die ook beter aanvaard zal 
worden bij de bevolking. Bij het invoeren van nieuwe snelheidszones conform het snelheidsplan 
wordt mee gecommuniceerd dat er een handhaving van de snelheid zal volgen. Na de 
snelheidscontroles worden de algemene resultaten ook gepubliceerd. Aldus wordt 
gecommuniceerd dat men dit effectief wil handhaven.  
 

 Beleidsondersteuning 
 
Om het mobiliteitsbeleid op lange termijn te laten doorwerken, is het belangrijk dat dit 
mobiliteitsplan binnen de gemeente een continue opvolging krijgt. Een mobiliteitsambtenaar 
bewaakt de overeenstemming van de uitvoering met de gestelde doelstellingen 
(kwaliteitsbewaking) en zorgt voor de ambtelijke coördinatie van de voorbereiding en uitvoering 
van het gemeentelijk verkeers- en mobiliteitsbeleid. Concreet kan hij/zij instaan voor bijhouden en 
rapportage van vooruitgang in het actieplan, bijhouden financiële planning van de projecten, 
beleidsondersteuning en coördinatie bij uitvoering acties, … 
Daarenboven wordt de werking van de Gemeentelijke BegeleidingsCommisie verder ondersteund 
om de evolutie van het mobiliteitsbeleid op te volgen.  
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 Vervoersmanagement met bedrijven, diensten, scholen, evenementen, … 
 
Samen met de scholen wordt een gemeenschappelijk schoolvervoersplan opgemaakt. In het 
schoolvervoerplan wordt nagegaan wat de huidige vervoerswijzen zijn van de schoolkinderen, 
worden de knelpunten in de schoolomgeving en –routes opgespoord en in kaart gebracht. 
Vervolgens worden in het plan een pakket aan maatregelen afgesproken waarbij alternatieve 
vervoerswijzen gepromoot worden aan de schoolkinderen. Door het autogebruik aan de 
schoolpoort te verminderen, wordt de schoolomgeving al een stuk veiliger.  
Aangezien heel wat woon- schoolverkeer over de gemeentegrenzen heen gaat, biedt een 
samenwerking met de gemeenten Wachtebeke en Zelzate een meerwaarde. 
 
Het geven van bereikbaarheidsadviezen aan evenementen, voorzieningen en bedrijven uit 
Moerbeke. Naast autoverkeer worden ook de alternatieven opgelijst. 
 

 Tarifering openbaar vervoer, parkeren, … 
 
Hier zijn er volgende mogelijkheden: 
- fietsvergoeding aan ambtenaren 
- openbaar vervoerabonnement ambtenaren terugbetalen 
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8. Actieplan 

 
De uitwerking van de mobiliteitsvisie in de werkdomeinen A-B-C wordt nu uitgefilterd tot concrete acties. Deze acties vormen de uitvoering van het 
uitgeschreven gemeentelijke mobiliteitsbeleid. 
Maatregelen waarbij AWV als initiatiefnemer of partner is vermeld, zijn onder voorbehoud van opname in goedgekeurd(e) (meer)jarenprogramma(„s). 
 

Ruimtelijk beleid 
 

    Actie Hoofddoelstelling   Termijn   Prioriteit Initiatiefnemer Partners Budget Opmerkingen 

        KT MLT LT           

A1. gemeentelijk ruimtelijk structuurplan                   

 1 Afstemming gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan op mobiliteitsplan en 
ontwikkelingen Suikerfabrieksite 

  

X     Hoog gemeente    PM    

    
       

 

A2. ruimtelijke uitvoeringsplannen                   

  1 Omvormen deel site suikerfabriek ten 
noorden van de Moervaart naar woongebied 
en bedrijvigheid 

Bereikbaarheid 

X       gemeente 
provincie, 
Vlaams 
gewest 

 PM    

 2 Omvormen deel site suikerfabriek ten zuiden 
van de Moervaart 

Bereikbaarheid 

X       gemeente 
provincie, 
Vlaams 
gewest 

 PM    

 

 

  
       

 
A3. strategische ruimtelijke projecten met grote impact op mobiliteit                 

  1 Aanleg zuidelijke tangent  Verkeersleefbaarheid   X   Hoog gemeente    €     1.350.000  zie ook B6.3 

 

                kostprijs is excl. onteigeningen en aanpassing vapeurbrug 

 

2 Herontwikkeling site suikerfabriek in functie 
van wonen, bedrijvigheid, knooppunt 
toerisme/recreatie 

  

X     Hoog privé gemeente  PM  
onder voorbehoud van 
besluitvorming in ruimtelijke 
planningsprocessen 

 

3 Herontwikkeling site suikerfabriek: gerichte 
sturing op soort en inplanting bedrijvigheid 

Verkeersleefbaarheid 

X     Hoog gemeente    PM    
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A4. deelruimten (bedrijventerreinen, schoolomgevingen, stationsomgeving, kantoorzones, wijken…)       

  

1 Ontwikkeling KMO-zone aan 
verkeerscomplex Kruisstraat 

Bereikbaarheid 

 
X 

 
Laag gemeente 

 
 PM  

onder voorbehoud van 
besluitvorming in ruimtelijke 
planningsprocessen 

 

2 Ontwikkeling knooppunt aan 
stationsomgeving 

Bereikbaarheid 

X       gemeente 
provincie, 
De Lijn, 
Infrabel 

 PM    

 

3 Ontwikkeling toeristisch recreatieve site 
Coudenborm/Hof ter Fonteyne 

Bereikbaarheid 
    X Laag gemeente    PM    

 

 

  
       

  

A6. andere ruimtelijke maatregelen                   

  

1 Concentratie van diensten, horeca, 
sportvoorzieningen en 
gemeenschapsvoorzieningen in en 
aansluitend aan de kern 

Bereikbaarheid 

X X X   gemeente    PM    

 

2 Concentratie van nieuwe woonontwikkelingen 
in de kern 

Bereikbaarheid 
X X X   gemeente    PM    

 

3 Recreatief knooppunt aan zwaaikom     X     gemeente    PM    
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Verkeersnetwerken 
 

    Actie Hoofddoelstelling   Termijn   Prioriteit Initiatiefnemer Partners Budget Opmerkingen 

        KT MLT LT           

B1. verblijfsgebieden en voetgangersnetwerk                    

 

1 Renovatie verouderde voetpaden Toegankelijkheid X X X   gemeente    PM    

 

2 Streven naar hoogwaardige voetgangersvoorzieningen 
in het centrum van Moerbeke Verkeersleefbaarheid X X X   gemeente    PM    

 

3 Bij nieuwe verkavelingen doorsteken realiseren naar 
hoofdfietsroutes Bereikbaarheid X X X   gemeente    PM    

 

4 Herinrichten schoolomgeving Crevestraat 
Verkeersveiligheid X     Hoog gemeente   

 €         
100.000  

  

 

5 Herinrichten schoolomgeving Drongendreef 
Verkeersveiligheid X     Hoog gemeente   

 €         
130.000  

  

 

6 Herinrichten schoolomgeving Hospicestraat 
Verkeersveiligheid   X   Hoog gemeente   

 €         
380.000  

samen met B1.11 

 

7 Herinrichting centrum Kruisstraat als verblijfsgebied 
Verkeersleefbaarheid X X   Middel gemeente   

 €     
1.100.000  

  

 

8 Overgangen verblijfsgebied/verkeersgebied versterken: 
poort Damstraat Verkeersveiligheid   X   Hoog gemeente   

 €         
100.000  

na realisatie 
zuidelijke tangent 

 

9 Overgangen verblijfsgebied/verkeersgebied versterken: 
poort Hospicestraat Verkeersveiligheid   X   Hoog gemeente   

 €         
100.000  

na realisatie 
zuidelijke tangent 

 

10 Overgangen verblijfsgebied/verkeersgebied versterken: 
poort Wachtebekesteenweg Verkeersveiligheid X     Hoog gemeente   

 €         
100.000  

  

 

11 Verhogen verblijfskarakter centrumas Hospicestraat - 
Markt - Opperstraat Verkeersleefbaarheid   X   Middel gemeente   

 €     
2.500.000  

na realisatie 
zuidelijke tangent 
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B2. Bovenlokaal fietsnetwerk                   

 

1 Aanpassen bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk 
Bereikbaarheid X     Hoog provincie gemeente  PM    

 

2 Beveiligen fietsoversteken op hoofdfietsroutes en routes 
doorgaand verkeer Verkeersveiligheid X     Hoog gemeente provincie  PM    

 

3 Hoofdfietsroute langs oude spoorweg Moerbeke - 
Zelzate Bereikbaarheid   X   Middel provincie gemeente 

 €         
500.000  

  

 

4 Hoofdfietsroute langs oude spoorzate Moerbeke - 
Lokeren 

Bereikbaarheid   X   Middel provincie gemeente 
 €         

450.000  
  

 

5 Aanpakken fietsveiligheid Eksaardsedam Verkeersveiligheid X     Hoog gemeente    PM    

 

6 Heraanleg fietspad Terweststraat - 
Wachtebekesteenweg Verkeersveiligheid     X Laag gemeente 

MOW, 
provincie 

 €         
800.000  

via fietsfonds 

 

7 Heraanleg fietspaden Beukendreef volgens vademecum 
Verkeersveiligheid   X   Middel gemeente 

MOW, 
provincie 

 €     
1.000.000  

via fietsfonds 

 

8 Heraanleg fietspaden langs Hospicestraat volgens 
vademecum 

Verkeersveiligheid     X Middel gemeente 
MOW, 

provincie 
 €         

630.000  
via fietsfonds 

 

 

 
         

B3. Lokaal fietsnetwerk 
        

  

 

1 Aanleg fietspaden langs zuidelijke parallelweg 
Verkeersveiligheid   X   Hoog gemeente AWV 

 €         
720.000  

via module 13, 
samen met B6.5 

 

1 Fietsbrug/tunnel over/onder de E34 ter hoogte van 
Pereboomsteenweg Bereikbaarheid   X   Hoog AWV gemeente  PM    

 

2 Aanpakken fietsveiligheid Damstraat Verkeersveiligheid   X   Hoog gemeente    PM  samen met B6.7 

 

3 Aanpakken fietsveiligheid Hospicestraat Verkeersveiligheid   X   Hoog gemeente    PM  samen met B1.11 

 

4 Aanpakken fietsveiligheid Opperstraat Verkeersveiligheid   X   Hoog gemeente    PM  samen met B1.11 

 

5 Aanpakken knelpunt fietsers:  rond punt Spoorwegstraat 
– Opperstraat Verkeersveiligheid   X   Hoog gemeente    PM  samen met B6.23 

 

6 Aanpakken knelpunt fietsers: Bergstraat – 
Koewachtsteenweg Verkeersveiligheid   X   Hoog gemeente    PM    

 

7 Aanpakken knelpunt fietsers: hoek Crevestraat 
Verkeersveiligheid   X   Hoog gemeente    PM  samen met B1.11 

 

8 Aanpakken knelpunt fietsers: hoek Korte Damstraat – 
Hospicestraat Verkeersveiligheid X     Hoog gemeente    PM  samen met B6.9 

 

9 Beveiligen kruispunt Melkerijstraat – Statiestraat 
(fietsers, zichtbaarheid) Verkeersveiligheid X     Hoog gemeente    PM    
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10 Heraanleg fietspaden Kruisstraat-Zuid volgens 
vademecum 

Verkeersveiligheid X     Hoog gemeente   
 €         

160.000  
samen met B6.4 

 

11 

Renovatie fietspaden langs Dorpvaart - Spelonckvaart 
Toegankelijkheid X     Middel gemeente provincie 

 €     
1.150.000  

  

 

12 Herstelwerken aan fietspaden Verkeersveiligheid X X X   gemeente    PM    

 

13 Fietsenstallingen voorzien nabij bushaltes 
Toegankelijkheid   X   Hoog gemeente De Lijn  PM  

met gesubsidieerde 
fietsenstallingen van 
De Lijn 

 

14 Fietsenstallingen voorzien nabij publieke voorzieningen 
Toegankelijkheid X     Hoog gemeente    PM    

 

 

 
         

B4. openbaar vervoer                     

 

1 Uitbouwen intermodaal knooppunt 

Bereikbaarheid X     Hoog gemeente 

De Lijn, 
Infrabel, 

Iscal 
Sugar 

 PM  samen met A4.2 

 

2 Uitbreiden avondbediening lijn 41s Bereikbaarheid X     Hoog De Lijn    PM    

 

3 Uitbreiden weekendbediening lijn 49 Bereikbaarheid X     Hoog De Lijn    PM    

 

4 

Uitrusten kwalitatieve en comfortabele halte-
infrastructuur op de overlapping van lijnen 41, 41s en 49 

Toegankelijkheid X X X Middel gemeente De Lijn  PM  samen met B1.11 

 

5 
Uitrusten kwalitatieve en comfortabele halte-
infrastructuur van overige haltes 

Toegankelijkheid X X X Middel gemeente De Lijn  PM  
met gesubsidieerde 
halteaccomadatie 
van De Lijn 

 

6 

Vergroten capaciteit buslijnen 41 en 49 tijdens spitsuren 
Toegankelijkheid X     Hoog De Lijn gemeente  PM    

 

7 

Verlenging streeklijn 44 tot centrum Moerbeke 
Bereikbaarheid     X Hoog De Lijn gemeente  PM    

 

 

 
         

B6. Categorisering lokale wegen                   

 

1 Heraanleg wegen volgens wegencategorisering 
Verkeersveiligheid X X X   gemeente    PM    

 

2 
Renovatie Oostvaart 

Toegankelijkheid     X Middel gemeente   
 €     

1.400.000  
  

 

3 Aanleg zuidelijke tangent 
Verkeersleefbaarheid   X   Hoog gemeente   

 €     
1.350.000  

zie ook A3.1 

 

  

    
        

  

  
  

kostprijs is excl. onteigeningen en aanpassing vapeurbrug 

 

4 
Heraanleg Kruisstraat-Zuid 

Verkeersleefbaarheid X     Hoog gemeente   
 €         

740.000  
samen met B3.10 
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5 Opwaarderen Parallelweg Zuid tussen Kruisstraat en 
Pereboomsteenweg 

Verkeersveiligheid     X Laag AWV gemeente 
 €     

2.100.000  
samen met B3.1 

 

6 

Herinrichting kruispunt Hospicestraat - Damstraat in 
functie van sturing doorgaand verkeer 

Verkeersleefbaarheid   X     gemeente    PM  
na realisatie 
zuidelijke tangent, 
samen met B1.8 

 

7 
Herinrichting Damstraat 

Verkeersleefbaarheid X     Hoog gemeente   
 €         

500.000  
  

 

8 Herinrichting Korte Damstraat 
Verkeersleefbaarheid   X   Laag gemeente   

 €         
500.000  

na realisatie 
zuidelijke tangent 

 

9 Herinrichting kruispunt Hospicestraat – Korte Damstraat 
Verkeersveiligheid X     Middel gemeente    PM    

 

10 
Herinrichting Moerhofstraat 

Verkeersleefbaarheid     X Laag gemeente   
 €     

1.000.000  
na realisatie 
zuidelijke tangent 

 

11 
Herinrichting Terweststraat 

Verkeersleefbaarheid   X   Laag gemeente   
 €     

2.500.000  
  

 

12 
Herinrichting Terwestvaart - Collemansbrug 

Verkeersleefbaarheid X     Middel gemeente   
 €     

2.900.000  
  

 

13 Aanpakken onveilig kruispunt Parallelweg Noord - 
Pereboomsteenweg 

Verkeersveiligheid   X   Middel gemeente AWV  PM    

 

14 Aanpakken van onveiligheid Ledestraat Verkeersveiligheid X     Hoog gemeente    PM    

 

15 Aanpakken van onveiligheid Parallelweg Noord 
Verkeersveiligheid     X Laag gemeente AWV  PM    

 

16 Aanpakken van onveiligheid Damstraat Verkeersveiligheid   X   Middel gemeente    PM  samen met B6.7 

 

17 Aanpakken van onveiligheid Hospicestraat Verkeersveiligheid   X   Middel gemeente    PM  samen met B1.11 

 

18 Aanpakken van onveiligheid Kruisstraat Verkeersveiligheid X     Hoog gemeente    PM  
samen met B3.10 en 
B6.4 

 

19 Aanpakken van onveiligheid Opperstraat Verkeersveiligheid   X   Middel gemeente    PM  samen met B1.11 

 

20 Aanpakken van onveiligheid Terweststraat Verkeersveiligheid   X   Middel gemeente    PM  samen met B6.11 

 

21 Aanpakken onveilig kruispunt Dorpvaart - Spelonckvaart 
- Moerhofstraat Verkeersveiligheid   X   Middel gemeente    PM    

 

22 Aanpakken onveilig kruispunt Hospicestraat - Sportlaan 
Verkeersveiligheid   X   Middel gemeente    PM  samen met B1.11 

 

23 Aanpassen rotonde Spoorwegstraat – Opperstraat 
Verkeersveiligheid   X   Middel gemeente    PM  samen met B3.5 

 

24 Beveiligen bochten in Moerwegel Verkeersveiligheid X     Middel gemeente    PM    

 

25 Beveiligen kruispunt Ledestraat – Dorpvaart 
Verkeersveiligheid X     Middel gemeente    PM    

 

26 Beveiligen kruispunt Plaisantstraat – Opperstraat - 
Heidestraat 

Verkeersveiligheid   X   Middel gemeente    PM  samen met B1.11 
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27 

Metingen i.f.v. keuzebeslissing doorgaand verkeer in 
Terwestvaart - Collemansbrug of Terweststraat 

Verkeersveiligheid X     Hoog gemeente    PM    

 

 

 
         

B7. routes zwaar vervoer                   

 

1 Invoeren tonnagebeperkingen op invalswegen 
Verkeersleefbaarheid X     Hoog gemeente    PM    

 

 

 
         

B8. snelheidsplan                   

 

1 Invoeren zone 30 in afgesloten woonwijken 
Verkeersveiligheid X     Middel gemeente    PM    
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Flankerende maatregelen 
 

    Actie Hoofddoelstelling   Termijn   Prioriteit Initiatiefnemer Partners Budget Opmerkingen 

        KT MLT LT           

 

 

  
   

    
 

C1. vervoersmanagement met bedrijven, scholen, evenementen                 

 

1 Schoolvervoersplan 
Verkeersveiligheid X     Hoog provincie 

gemeente, 
scholen 

 PM    

 

2 Bereikbaarheidsadviezen aan 
evenementen, voorzieningen en 
bedrijven uit Moerbeke 

Bereikbaarheid X X X Hoog gemeente    PM    

 

3 Fietsvergoeding ambtenaren Milieu X X X   gemeente    PM    

 

4 Terugbetaling openbaar 
vervoerabonnement van ambtenaren Bereikbaarheid X X X Middel gemeente    PM    

 

5 Controle parkeervoorzieningen bij 
woonprojecten Verkeersleefbaarheid X X X   gemeente    PM    

 

 

 
         

C3. campagnes                   

 

1 Sensibilisering maatregelen 
mobiliteitsplan door campagnes Verkeersveiligheid X X X Hoog gemeente    PM    

 

2 Sensibilisering snelheidsregimes Verkeersveiligheid X X X Middel gemeente politie  PM    

 

 

 
         

C4. marketing, informatie, promotie naar doelgroepen                 

 

1 Communicatie over bereikbaarheid 
noordelijke wijken Bereikbaarheid X     Hoog gemeente    PM    

 

2 Ondersteunen verkeers- en 
mobiliteitseducatie in scholen Verkeersveiligheid X X X Middel gemeente    PM    

 

 

 
         

C5. handhaving                   

 

1 Controles politiezone Verkeersveiligheid X X X Hoog politie    PM    

 

 

 
         

C6. Beleidsondersteuning en gemeentelijke organisatie                 

 

1 Ambtenaar wordt belast met opvolging 
van uitwerking mobiliteitsplan   X X X Hoog gemeente    PM    
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C8. monitoring en evaluatie                   

 

1 Evalueren van snelheidscontroles Verkeersveiligheid X X X Hoog politie gemeente  PM    

 

 

 
         

C9. verkeersleefbaarheid – autoluwe kernen – maatregelen tegen sluipverkeer             

 

1 Indien de metingen dit uitwijzen en 
afhankelijk van de prioriteit: plaatsen van 
geluidsschermen tegenover 
verkeerscomplex Kruisstraat 

Verkeersleefbaarheid X     Middel AWV gemeente  PM    

 

2 Overleg met Gemeente Terneuzen over 
tonnagebeperking op as Kruisstraat - 
N258 (segment grens - Zuiddorpe)          

 

 

 
         

C10. bewegwijzeringsplan                   

 

1 Aanpassing bewegwijzering doorgaand 
verkeer na realisatie zuidelijke tangent 
en opwaarderen zuidelijke parallelweg 

Bereikbaarheid   X   Middel gemeente    PM  samen met A3.1 en B6.3 

 

2 Tonnagebeperking vrachtwagens 
invoeren 

Verkeersleefbaarheid X     Hoog gemeente    PM    
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9. Voorstel voor organisatie en evaluatie 

 
Binnen de maatregelen en het actieplan is tevens het aanstellen van een gemeentelijk ambtenaar 
opgenomen die het gemeentelijk mobiliteitsbeleid zal opvolgen en coördineren. Concreet zal deze 
ambtenaar onder andere de uitvoering van het actieplan bijhouden. Jaarlijks kan een stand van 
zaken opgemaakt worden door het genereren van een vooruitgangsrapport. 
 
Vooruitgangsrapport 
 
Het actieplan wordt opgemaakt in een digitaal access-bestand. Ook de opvolging ervan kan in dit 
bestand bijgehouden worden. Hiermee kan eenvoudig een vooruitgangsrapport gegenereerd 
worden. Andere mogelijkheid is om dit in een door de Vlaamse overheid te beschikking gesteld 
word-document op te maken (zie www.mobielvlaanderen.be ). 
 
Het is geenszins de bedoeling de acties/maatregelen te evalueren. Met de opmaak van dit 
voortgangsverslag komt men tot een helder overzicht van de activiteiten die het afgelopen jaar of 
de afgelopen jaren zijn uitgevoerd, en stelt men tevens het concrete werkprogramma op voor het 
komende jaar of de komende jaren. De tabellen worden rechtstreeks gekoppeld aan het 
Actieprogramma A-B-C van het mobiliteitsplan en er wordt gevraagd de afspraken zo nodig te 
concretiseren, opnieuw af te toetsen. Op die manier wordt het actieplan geactualiseerd en zonodig 
verfijnd, bovendien wordt rekening gehouden met de inpassing in het globale gemeentelijke beleid.  
 
Er wordt voorgesteld om naar aanleiding van de opmaak van de gemeentelijke begroting telkens 
een vooruitgangsrapport op te maken. 
 
Indien blijkt dat er coördinatie nodig tussen de verschillende partners kan het gemeentebestuur 
beslissen om dit vooruitgangsrapport voor te leggen aan de GBC. 
  
 
Sneltoets 
 
Het mobiliteitsplan heeft een tijdshorizon van 10 jaar. Het mobiliteitsdecreet vermeldt dat het 
mobiliteitsplan ten minste om de 5 jaar wordt geëvalueerd d.m.v. de sneltoets. De sneltoets heeft 
als doel het mobiliteitsplan te toetsen op zijn actualiteitswaarde en richting te geven aan het 
toekomstige gemeentelijk mobiliteitsbeleid. Er worden hiervoor drie vragen in overlopen:  

1. Hoe is de planningscontext veranderd sinds de conformverklaring van het mobiliteitsplan? 
Zijn er andere beleidsdomeinen/-plannen (van de lokale én hogere overheden) waarop er 
moet worden afgestemd?  

2. Kunnen de actoren zich nog vinden in de doelstellingen van het mobiliteitsplan? Staan ze 
nog nadrukkelijk en onverdeeld achter de realisatie van dat plan?  

3. Zo ja, zijn er dan thema's, deelaspecten die in het bestaande mobiliteitsplan onbehandeld 
gebleven zijn en/of onvoldoende zijn uitgewerkt? Welke? 

 
De sneltoets kan resulteren in drie sporen. 

 Spoor 1: Vernieuwen van het gemeentelijk mobiliteitsplan. 

 Spoor 2: Verbreden-verdiepen van het gemeentelijk mobiliteitsplan. 

 Spoor 3: Bevestigen-actualiseren van het gemeentelijk mobiliteitsplan 
 
De sneltoets wordt opgemaakt in samenspraak met de Gemeentelijke BegeleidingsCommissie en 
vervolgens voorgelegd aan de PAC. 

http://www.mobielvlaanderen.be/
http://www.mobielvlaanderen.be/convenants/artikel.php?id=876&nav=7
http://www.mobielvlaanderen.be/convenants/artikel.php?id=892&nav=7
http://www.mobielvlaanderen.be/convenants/artikel.php?id=877&nav=7
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10. Voorstel tot wijziging van beleidsplannen of beleids-

documenten 

 
De in onbruik zijnde spoorwegbeddingen zijn ideale lijntrajecten voor de uitbouw van bovenlokale 
hoofdfietsroutes. De spoorwegbedding richting Lokeren is een verlenging van een bestaand 
fietspad te Lokeren. De spoorwegbedding richting Zelzate is een volledig nieuwe fietsroute te 
Moerbeke en Wachtebeke. Dit mobiliteitsplan stelt voor om het bovenlokaal functioneel 
fietsroutenetwerk aan te passen en deze op te nemen als hoofdfietsroutes. In overeenstemming 
dienen ook een aantal bovenlokale routes aangepast worden aan deze nieuwe structuur.  
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11. Bijlage 

 

11.1. Verslagen 

 

 verslag PAC dd 15-06-09 (oriëntatienota) 

 verslag PAC dd 17-05-10 (synthesenota) 

 verslag PAC dd 04-07-11 (beleidsnota) 

 verslag GBC dd 15-09-10 

 verslag GBC dd 18-04-11 
 

11.2. Participatietraject 

 

 Presentatieslides infoavonden 16 en 23 november 2011 
 

11.3. Kaarten 

 

 Kaart 1: Probleemstelling (herhaling uit oriëntatienota) 

 Kaart 2: Basisscenario – samenvatting 

 Kaart 3: Terugvalscenario – samenvatting 

 Kaart 4a: wegencategorisering (basisscenario) 

 Kaart 4b: wegencategorisering (terugvalscenario) 

 Kaart 5: fietsroutenetwerk 

 Kaart 6: openbaar vervoersnetwerk  

 Kaart 7a: doorgaand verkeer in Moerbeke (basisscenario) 

 Kaart 7b: doorgaand verkeer in Moerbeke (terugvalscenario) 

 Kaart 8a: gewenste snelheidsregimes (basisscenario) 

 Kaart 8b: gewenste snelheidsregimes (terugvalscenario) 
 

11.4. Gemeenteraadsbesluit 6/09/2011 
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PROVINCIALE AUDITCOMMISSIE OOST-VLAANDEREN 
 

04-07-2011 
 

Moerbeke-Waas 
 

Mobiliteitsplan - Beleidsplan 
 
 
1. AANWEZIGHEDEN 
 
Permanente leden: 
Naam Functie/organisatie Aanwezig Verontschuldigd 
Ir. Peter De Backer  Afdelingshoofd AWV-OVL  X 
Peter Hofman Departement MOW X  
Joris Willems Extern auditor X  
Sven Lieten Auditor mobiliteitsplannen  X 
Anke Schelfhout De Lijn  X 
Frank Desloovere De Lijn  X 
Rosy Taelman De Lijn X  
Ignaas Claeys Agentschap R.O. Vlaanderen X  
Pieter Derudder Provincie Oost-Vlaanderen X  
Els Van Snick Provincie Oost-Vlaanderen  X 
Ir. Paul de Grootte AWV-Verkeerskunde  X 
Aaron Van Schoor Departement MOW, fietsmanager  X 
 
Niet permanente leden: zie bijlage 
 
 
2. SITUERING VAN DE BESPREKING 
 
Moederconvenant: 23-08-05 
PAC oriëntatienota: 15-06-09 
PAC synthesenota: 17-05-10 
Mobiliteitsbegeleider: Erwin Sucaet 
Het beleidsplan wordt een eerste maal voor de PAC besproken. 
 
 
3. BESPREKING TIJDENS DE AUDITCOMMISSIE 
 
De gemeente licht het beleidsplan toe. Er worden vier belangrijke accenten gelegd: 
1. aanleg van een zuidelijke tangent 
2. evolutie naar een rustiek Moerbeke 
3. aanleg van een oost-westas en noord-zuidas voor fietsverkeer 
4. aanleg van een centrale, goed uitgeruste plaats voor het openbaar vervoer 
 
Het departement MOW meldt dat het planproces zeer goed is verlopen. Vraag wat er nog is gebeurd sinds 
de laatste GBC. De gemeente antwoordt dat het beleidsplan ondertussen is goedgekeurd door de 
gemeenteraad, evenals de melding in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan om de tangent op te nemen 
in een ruimtelijk uitvoeringsplan. Met de betrokkenen is er ook een mondeling voorakkoord over het tracé. 
De provincie meldt dat de fietsbrug over de E34 aan Pereboom een lokale fietsroute blijft. De fietsroute op 
de oude spoorbedding zal de provincie zelf volledig financieren. De realiseerbaarheid van de tangent is 
nog onduidelijk. 
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De Lijn gaat akkoord met de inhoud van de nota, en met de visie rond het openbaar vervoer. Een 
voorwaarde is dat de locatie van de busterminal geen te grote omweg mag betekenen voor de lijnvoering. 
AWV en het agentschap Ruimtelijke Ordening hebben geen verdere opmerkingen. 
 
 
4. BEMERKINGEN EN ADVIES VAN DE AUDITOR 
 
Goed en doelgericht beleidsplan op maat van de gemeente. Uiteindelijk wordt scenario 3, het meest 
ambitieuze “Leefbaar Moerbeke plus”, gekozen. Prima! 
Enkele vragen en verdere suggesties: 
• De zuidelijke tangent is een strategische verkeersingreep en cruciaal voor de verdere 

verkeersontwikkeling in het centrum. Toch blijkt de realiseerbaarheid nog niet uitgeklaard (cfr. p. 15, 
laatste alinea). De mate waarin het centrum zal worden ontlast, zal ook afhangen van maatregelen in 
het centrum zelf. Uiteraard zal men zoveel mogelijk moeten proberen om ook het interne 
ontsluitingsverkeer via de tangent af te wikkelen. 

• P. 18-19: zeer uitgebreide lijst van concrete, operationele doelstellingen. Erg goed! Dit laat toe het 
beleidsplan over enkele jaren correct te evalueren. Een prachtig voorbeeld voor andere 
mobiliteitsplannen. 

• P. 36: parkeerplan: aanleg van voldoende parkeerplaatsen bij nieuwbouw lijkt evident. Onduidelijk 
hoe men dit zal verwezenlijken. Met een bouwverordening? Met compensatie? 

• P. 38: vervoersmanagement en tarifiëring: intenties zijn goed, maar het blijft onduidelijk wat men 
concreet zal doen, ook naar timing en engagementen. 

• Kaart 8a-b: gewenste snelheidsregimes. De meeste straten zijn niet gespecificeerd en hier lijkt dus nog 
de algemene regel van 90 km/u. van kracht. De gemeente bevestigt dat op zeer korte termijn overal 
een zone 70km/u. van kracht zal worden buiten de bebouwde kom. De niet aangeduide straten dienen 
dus gelezen te worden als 70km/u. straten. Om misverstanden te voorkomen wordt de gemeente 
geadviseerd om zo snel mogelijk een aangepaste snelheidskaart op te maken. 

 
 
5. CONCLUSIE 
 
Het beleidsplan wordt conform verklaard. 
De gemaakte opmerkingen in dit auditadvies, en met name die ten aanzien van het snelheidsplan, maken 
deel uit van het beleidsplan. Het beleidsplan dient dan ook samen met dit auditadvies gelezen te worden. 
 
Opgemaakt te Turnhout op 06-07-11 

 
Joris Willems 
Auditor mobiliteitsplannen Oost-Vlaanderen a.i. 
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Mobiliteitsplan Moerbeke

DOORGAAND VERKEER

Mobiliteitsplan Moerbeke

DOORGAAND VERKEER

(noord -> zuid en west -> oost)
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Mobiliteitsplan Moerbeke

DOORGAAND VERKEER

(zuid -> noord en oost -> west)

Mobiliteitsplan
“Leefbaar Moerbeke Plus”

Doorgaand verkeer.

Het gemeente bestuur streeft ernaar om zoveel mogelijk doorgaand verkeer 
uit de kern te halen.

Het gemeenstebestuur wil dit realiseren met een nieuwe weg ten zuiden van 
Moerbeke (de zogenaamde “zuidelijke tangent”): deze verbindt de rotonde aan 
de suikerfabriek met de Eksaardsedam.
Het verkeer west-zuid (Wachtebeke-Lokeren) zowel als noord-zuid (E34-
Lokeren) krijgt dan een kortere, snellere route, zonder de smalle 
centrumstraten (Opperstraat, Hospicestraat, Moerhofstraat en Dorpvaart) te 
belasten.
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Mobiliteitsplan
“Leefbaar Moerbeke Plus”

Doorgaand verkeer (vervolg).

Indien de zuidelijke tangent geflankeerd wordt met ontradende maatregelen
(wegversmallingen, wisselende parkeerstroken, …) in het centrum, kan de 
zuidelijke tangent eveneens een groot gedeelte van het oost-west (Stekene-
Wachtebeke) verkeer opnemen.

Een verbeterde zuidelijke parallelweg zal het verkeer van Stekene en Klein-
Sinaai beter van en naar het verkeersknooppunt E34 leiden.

Mobiliteitsplan
“Leefbaar Moerbeke Plus”

Doorgaand verkeer (vervolg).

Door de aangepaste inrichting van het centrum (snelheidsbeperking, 
snelheidsremmers, parkeerstroken, voetpaden,…) kan een verhoogde 
leefbaarheid worden verkregen. Ook de veiligheid van de zwakke weggebruiker
kan hiermee enorm verbeterd worden, waardoor deze alternatieve 
vervoerswijze naar de diverse centrumfuncties gestimuleerd zal worden.

De inrichting van het centrum zal zich tevens richten op de handelaren, de 
scholen en de dienstencentra.
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Mobiliteitsplan
“Leefbaar Moerbeke Plus”

Doorgaand verkeer (vervolg).

Wanneer de zuidelijke tangent niet realiseerbaar blijkt, zal het 
mobiliteitsbeleid terugvallen op de huidige hoofdinfrastructuren doorheen 
Moerbeke.

Mobiliteitsplan Moerbeke

ALTERNATIEVEN VOOR AUTOVERKEER
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Mobiliteitsplan
“Leefbaar Moerbeke Plus”

Alternatieven aanbieden voor autoverkeer.

Een goed uitgebouwd fietsennetwerk opgehangen aan een aantal hoofdroutes 
is een dergelijk alternatief.

Een buiten gebruik geraakte spoorwegbedding is de ideale locatie voor een 
nieuwe hoofdfietsroute richting Gentse kanaalzone.
De route van Lokeren naar Moerbeke centrum wordt verder uitgebouwd.
Het traject van Stekene naar Moerbeke centrum is reeds voorzien, alsmede 
de route richting Nederland..

Aldus wordt een performante basisstructuur verkregen in de vier hoofdassen.

Een fietstunnel ter hoogte van Pereboomsteenweg verkleint de maaswijdte in 
het fietsennetwerk en geeft een kortere verbinding van Perenboom en 
Koewacht naar Moerbeke centrum.

Mobiliteitsplan
“Leefbaar Moerbeke Plus”

Alternatieven aanbieden voor autoverkeer (vervolg).

Er wordt gestart met een opwaardering van de bestaande structuur van het 
openbaar vervoer, waarbij een betere dienstverlening en hoogwaardige halte-
infrastructuur voorop staan.

De koppeling van de streeklijnen kan gebeuren met een hoofdterminal in het 
centrum.

























UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 9180 

MOERBEKE. 

Openbare zitting van 6 september 2011. 

Tegenwoordig: 

F. Marin, burgemeester-voorzitter; 

M. Fruytier – T. Walbrecht – P. De Bock - D. Adriaensen, schepenen;  

R. Van Megroot, OCMW-voorzitter; 

G. Thierens –  D. Vervaet - E. Verschraegen – E. De Schepper – I. Mertens – F. Dierinck – 

W. Coupé - A. De Winne – K. Mertens, raadsleden; 

R. De Caluwe, Secretaris i.o. 

Verontschuldigd: 

L. van de Vijver - E. Coupé, raadsleden. 

B. Put, secretaris. 

DEFINITIEVE AANVAARDING VAN HET GEMEENTELIJK MOBILITEITSPLAN. 

De Gemeenteraad, 

Gelet op het gemeentedecreet; 

Gelet op het decreet van 20 april 2001 betreffende het mobiliteitsconvenant; 

Gelet op het decreet betreffende het mobiliteitsbeleid van 20 april 2009; 

Gelet op het besluit van 28 september 2004 van de gemeenteraad houdende goedkeuring van 

de ondertekening van het mobiliteitsconvenant met het engagement om een mobiliteitsplan op 

te maken; 

Gelet op het besluit van 22 februari 2005 van de gemeenteraad houdende goedkeuring van het 

moederconvenant 44045/0; 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 29 april 2008 houdende goedkeuring van de 

gunningwijze en het bestek voor de aanduiding van een ontwerper voor de opmaak van een 

mobiliteitsplan; 

Gelet op het besluit van 18 september 2008 van het college van burgemeester en schepenen 

houdende gunning van de opdracht met als voorwerp ‘opmaak mobiliteitsplan” aan 

studiebureau IRTAS uit Beveren; 

Gelet op de oriëntatienota, de synthesenota en de beleidsnota; 

Gelet op het advies van 15 juni 2009 van de provinciale auditcommissie Oost-Vlaanderen 

m.b.t. de oriëntatienota; 

Gelet op het advies van 17 mei 2010 van de provinciale auditcommissie Oost-Vlaanderen 

m.b.t. de synthesenota; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 9 november 2010 houdende goedkeuring van de aanzet 

tot beleidsnota; 



Gelet op de informatievergaderingen voor de inwoners op 16 en 23 november 2010; 

Gelet op de samenkomst van de gemeentelijke begeleidingscommissie op 18 april 2011; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2011 houdende voorlopige vaststelling van het 

gemeentelijk mobiliteitsplan; 

Gelet op het advies van de provinciale auditcommissie van 4 juli 2011 dat het beleidsplan 

conform verklaard; 

Overwegende dat dit advies door het college van burgemeester en schepenen werd ontvangen 

op 15 juli 2011;   

Gelet op de bevoegdheid van de gemeenteraad om het gemeentelijk mobiliteitsplan definitief 

vast te stellen binnen de zestig dagen vanaf de ontvangst van bovenvermeld advies, 

Besluit met 10 stemmen voor, 4 stemmen tegen en 1 onthouding: 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Ann De Winne als volgt: 

“Omdat een debat in de gemeenteraad niet mogelijk was” 

Art. 1. Het gemeentelijk mobiliteitsplan zoals opgemaakt door studiebureau IRTAS uit 

Beveren definitief vast te stellen. 

Art. 2. Deze beslissing bekend te maken in het Belgisch Staatsblad en de beslissing ter kennis 

te brengen van de bevoegde overheden en aan de Gouverneur van de Provincie Oost-

Vlaanderen via de overzichtslijst zoals bedoeld in artikel 252 § 1 van het gemeentedecreet. 

Namens de gemeenteraad, 

De Wnd. Secretaris,      De Burgemeester-Voorzitter, 

Get. I. Vandamme     Get. F. Marin 

Voor eensluidend uittreksel, 

9180 Moerbeke, 7 september 2011. 

De Secretaris,      De Burgemeester,  


