
ZONE 30: praktijklessen

Carl Hanssens - schepen voor mobiliteit, 
publieke ruimte en stadsontwikkeling



Ambities en krachtlijnen mobiliteitsplan Sint-Niklaas



Doelstelling:

Verhogen verkeersveiligheid 
– 50% van de fietsongevallen in de zone
– 80% met gemotoriseerd verkeer

Aangename verblijfsgebieden op maat van de 
bewoner en bezoeker



Principes snelheidsplan 2016-17

Zone 30 waar het kan
– ‘Gesloten’ woonwijken
– ‘Leesbare’ woonwijken
– Schoolomgevingen: permanent zone 30

Wijkverzamelwegen blijven 50
Woonwijken met te brede straten 50



Uitrol snelheidsplan 2016-17

groen: reeds zone 30 voor implementatie 
snelheidsplan/geel: ingevoerd snelheidsplan 2016-17
blauw: uitbreiding ifv toekomstigeheraanleg



Evaluatie snelheidsplan 2016-17

Logische indeling ontsluitingswegen versus 
woongebieden, maar
– niet altijd leesbaar
– moeilijk te signaleren 
– voortdurend wisselende snelheidsregimes
– Automobilisten krijgen gevoel ‘in de val gelokt 

te worden’
– Geen effect op veiligheidsgevoel



2021: Voorstel laatste fase uitbreiding zones 30
binnen de  volledige rondweg en in de kernen 
van alle deelgemeenten.
Insteek volledige binnenstad, logische en 
leesbare kernen van de deelgemeenten
Uniforme signalisatie bij binnenrijden kernen 
ondersteund door duidelijke wegmarkering
Handhaving wordt opgedreven

Algemene zone 30



Stadskern zone 30



Parklaan: behoud zone 50





op plaatsen waar men snelheden boven de 
30km/u wil, moeten de verkeersstromen 
homogeen zijn en de verkeerssituaties 
voorspelbaar 
Voorspelbaarheid kan enkel bereikt worden met 
uniform wegbeeld (e.g. schoolomgevingen)

Schoolomgevingen als hefboom voor zone 30 



Voorbeeld ‘De Ritsheuvel’

mobiliteitsacademie - 4 oktober 2022



Voorbeeld ‘Sint-Carolus’

Na

Voor



Inrichtingsprincipes
‘School’
Kleurvakken
(waar mogelijk) wegversmalling
Aanduiding fietsenstalling/fietsingang
Zebrapadverlichting
Vergroening

=> ‘Uitnodiging’ om trager te rijden



Schoolomgevingen als hefboom voor zone 30 



Richard Van Britsomstraat: voor herinrichting



Richard Van Britsomstraat: na herinrichting



Campagne naar inwoners en winkeliers

Duidelijke boodschap
– Inschakelen lokale pers
– Stadsmedia
– Publiekscampagne met burgers
– Kinderen prominent in beeld



Lokale pers





publiekscampagne

Op straatniveau:
– infofolder met op 

keerzijde een 
afbeelding van het 
verkeersbord 
snelheidsbeperking 
30 km 



publiekscampagne

Op straatniveau:
– via de campagne 

uitnodiging om een 
V-bord met het 
campagnebeeld aan 
het raam te hangen.



Communicatie gericht aan 
bezoekers
– Handelaars in de stads- en 

delen zone 30 lolly’s met 
promokaartje.

publiekscampagne



Verkeersveiligheid = kinderen



Brede promotie

– Print
• Banner op achterkant 

streekbussen De Lijn.
• Stadskroniek: cover + 

hoofdartikel 
septembernummer.

• Herasbanners, 
inschuifborden, Clear
Channel displays.

• Campagnebeeld 
(sticker) op 
stadsvoertuigen.





Ludieke = hefboom 
Vogelkeswijk zet zone 30 in de kijker



Handhaving

Flitscontroles in zone 30

Bemenste snelheidscontroles zone 30 km/u

2020 2021 2022

Aantal controles 113 203 327

Aantal gecontroleerde vtg 21787 45016 70477

Aantal opgestelde pv's 4473 6673 10502



Lessen?

Zone 30 lokt heel wat reacties uit: beter een duidelijk 
verhaal en in 1 keer
Signalisatie: wees niet te zuinig. Duidelijkheid helpt
Politie moet mee op de kar! Zij moeten sluitstuk 
vormen maar doe het precies in de juiste mate
Publiek en burgers zijn de sterkste bondgenoten. 
Ondersteun hen met ludiek materiaal. 
Ondersteun scholen en buurten ook al zitten ze niet 
meteen in de focus
Monitor resultaten maar verwacht ook niet meteen 
een groot verschil. Analyse ongevallencijfers 
noodzakelijk!
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