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HISTORY REPEATS

• Zone 30 als voorafname op andere 
maatregelen mobiliteitsplannen

UITROL IN 2022

• Veralgemening van 30 km/u

• Rechtzetting bebouwde kom

• Implementatie snelheidsremmende
maatregelen

DOELSTELLINGEN

• Verduidelijken snelheidsregimes

• Snelheid effectief doen laten dalen

• Verkeersleefbaarheid verhogen = transitie naar 
verduurzamen modal split mogelijk maken

• Creëren van een breed draagvlak voor zone 30 in 
Vlaanderen

Zone 30 in Leuven 2022



Zone 30 in Leuven
HISTORY REPEATS

• Zone 30 als voorafname op andere 
maatregelen mobiliteitsplannen

UITROL IN 2022

• Veralgemening van 30 km/u

• Rechtzetting bebouwde kom

• Implementatie snelheidsremmende
maatregelen

DOELSTELLINGEN

• Verduidelijken snelheidsregimes

• Snelheid effectief doen laten dalen

• Verkeersleefbaarheid verhogen = transitie naar 
verduurzamen modal split mogelijk maken

• Creëren van een breed draagvlak voor zone 
30 in Vlaanderen



Intern

- Hoe effectief de snelheid doen laten dalen

- Workload en kosten

- Evaluatie

- Handhavingsbeleid (op te stellen door politie)

- Toepassing nieuwe GAS-snelheid

Extern

- 30 op gewestwegen

- Inrichtingsprincipes lokale wegen (VL/BE breed)

Heel veel uitdagingen Zone 30 thema's

• Draagvlak creëren

• Inrichtingsprincipes/infra
structurele maatregelen

• Communicatie

• Handhaving

• Evaluatie en monitoring

• Kostprijs

• ???



De Grote Versnelling: Fietsdeals

www.degroteversnelling.be



De opstartfase



➢ Definiëren van aanpak

➢ Verder concretisering achter de schermen gaande

➢ Website, inplannen themasessies, etc. 

➢ Eerste themasessies

➢ Grote lancering op het Vlaams Congres Verkeersveiligheid 
2022

25 oktober 2021
De ‘Start’coalitie van 30'

Startcoalitie van 30

Zwalm Mechelen

Beveren Fietsersbond

OVK -Ouders van Verongelukte 
Kinderen

Gent

VIAS Stad Leuven

Genk Stad Turnhout

Hasselt

VSV Brussels Gewest

VVSG Oostende

Fietsberaad Aalst

Sint Niklaas Brussel Stad



• Ondersteunen en opvolgen van de klankboordgroep (themasessies)

• Kennis en promotie

• Oprichting/opvolging kennisbank + promotie coalitie

• Gaststad/gemeente: praktische organisatie themasessies

Faciliterende en ondersteunende ‘kerngroep’



Partners als drijvende kracht voor de Coalitie van 30

• Ter beschikking stellen van kennis

• Voorzitten van de Klankbordgroep

Werksessies rond de themaonderwerpen met ondersteuning VVSG

Voorzitten van de Klankbordgroep

25 oktober 2021
Rol van de overige partners



Organisatiestructuur

DE COALITIE VAN 30
THEMASESSIES
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Doelstellingen



▪ Een duidelijke missie: intentieverklaring

▪ Kennis delen om te leren en te versterken

▪ Communiceren om te enthousiasmeren

Partners als drijvende kracht

Wat heeft de coalitie van 30 voor ogen?



Creëren van draagvlak

Sneeuwbaleffect

Momenteel 26 partners 

Intentieverklaring
Een duidelijke missie:



Intentieverklaring
Een duidelijke missie:



Intentieverklaring
Een duidelijke missie:



KLANKBORDGROEP: THEMASESSIES ZONE 30

Gaststeden/gemeenten faciliteren

VVSG ondersteunt

Kennisdeling om tot nieuwe inzichten te komen en do's and

dont's te formuleren

+/- 4 a 6 sessies per jaar

KENNISBANK

• Kennisdeling om tot nieuwe inzichten te komen en do's and

dont's te formuleren

• Paraat voor de schoolstraat

> EENDUIDIGERE/TOEGANKELIJKERE RICHTLIJNEN

Leren en versterken:
Kennisdeling

Zone 30 thema's

• Draagvlak creëren

• Inrichtingsprincipes/infrastructur
ele maatregelen

• Communicatie

• Handhaving

• Evaluatie en monitoring

• Kostprijs

• ???

https://www.paraatvoordeschoolstraat.be/


Congressen

Opleidingen

Netwerken

www.coalitievan30.be
Communiceren om te enthousiasmeren

http://www.coalitievan30.be/


De coalitie van 30 zet in op:
Samengevat

Engagement

Ondertekenen 
intentieverklaring

Enthousiasmeren van 
steden en gemeenten

Verdieping

Inzichtelijk maken van 
beschikbare kennis

Detecteren van hiaten 
en werkpunten

Reflectie en toewerken 
naar eenduidigere en 
toegankelijkere kennis

Delen

Organiseren van 
ontmoeting voor delen 
van beschikbare 
ervaring

Delen van beschikbare 
kennis met kennisbank



Voormiddag(optioneel) - Plaatsbezoek Leuven Gelinkt aan thema van de sessie in de namiddag.

Namiddag -Themasessie: snelheidsremmende profielen en snelheidsremmende maatregelen

1. Welkom door voorzittende stad en VVSG:

2. Praktijkervaring delen

1. Enkele praktijkcases van Leuven en andere steden/gemeenten worden voorgelegd

3. Reflecteren

1. Deelnemers gaan in dialoog, zowel met elkaar als met de steden en gemeenten die hun praktijkervaring deelden.

2. Op basis van deze dialoog wordt geïnventariseerd

• Welke succesfactoren men herkent

• Welke drempels er nog liggen die niet getackeld werden/ steeds moeilijk blijven

4. Themabepaling volgende themasessies

5. Netwerken

Vrijdag 20 mei 2022 te Leuven
Eerste themasessie



➢ Wat leeft er binnen jullie organisatie op vlak van zone 30?

➢ Vraagstukken

➢ Struikelblokken

➢ Etc. 

➢ Dragen jullie dit verhaal mee uit?

Aansluiten kan door de intentieverklaring te onderschrijven via: 

www.coalitievan30.be

Samen werk maken van verkeersveiligheid en leefbaarheid
Sluit jullie aan!

http://www.coalitievan30.be/


Achteraf nog vragen?

https://www.coalitievan30.be/vragen/


