
Zone 30 dankzij de participatie (ve opmaak 
van een mobiliteitsplan) 



• 39.000 inwoners

• 4 deelgemeentes

• In de noordrand rond Brussel

• In de buurt van R0
• Op 12 km van Zaventem







Structuur

• 1,5 FtEq mobiliteit -> 2,5 FtEq

• 2 dagen per week externe firma

• Externe firma voor opmaak mobiliteitsplan

Participatie-
momenten

TCV
Commissie 
mobiliteit

CBS Gemeenteraad



• Moet er echt een zone 30 komen?
• Waar komt die dan?
• Moet die dan zo groot zijn?
• …
• Kan die niet groter zijn?

• Zone 30 is een pestmaatregel
• Iedereen betaalt belastingen
• Moet ik dan echt zo ver gaan omrijden?
• …
• Uiteraard is dat nodig.

De inwoners gaan ons afrekenen !!!



1. Beslist beleid
2. Reframen
3. Het grotere geheel
4. Maak iedereen mede-eigenaar
5. Voor alles is een tijd

5 elementen voor een gedragen zone 30



• Er komt een (grotere) zone 30 !
• We hebben jullie nodig om te bepalen waar die komt en hoe groot die wordt.

1. Beslist beleid



Veiligheid    +    Luchtkwaliteit  +   Geluid.  -> leefbaarheid

2. Reframen

Voorruitfenomeen



Ik moet omrijden !!! -> u krijgt een leefbare en gezonde buurt



3. Het grotere geheel

• Plaats de zone 30 in het globale mobiliteitsplan.

• Koppel het aan infrastructurele inrichting.

• Mobiliteit is een middel en geen doel op zich.

- Schoolroutes
- Veilig naar het cultuurcentrum
- Alleen naar de sportinfrastructuur
- Gezonde gemeente
- Veilig winkelen
- ….

Gebruik het regionaal mobiliteitsplan en de visie van Vlaanderen als een hefboom



In welke gemeente willen we wonen?

Waar heeft de maatschappij nood aan?





4. Maak iedereen mede-eigenaar

• Kennisbad: stuurgroep en stakeholdersgroep
• Enquête (n = 2215 + 469)
• Participatiemoment met globale insteken
• Participatiemoment met concrete scenario’s
• Infomarkten
• Extra participatie met critici

Breng voor- en tegenstanders
samen aan tafel en vertrek 

van het hogere doel

Vergeet de handelaars niet!

-> + politiek echelon



www.grimbergendenktmee.be

http://www.grimbergendenktmee.be/






Frederik Imbo

• Bij elke negatief argument hoort een positief voorstel.
• We inventariseren alle voorstellen.
• We bekijken hoe die passen in onze hogere doelstellingen.
• We beslissen in CBS en GR
• Vangnet: na een jaar evalueren en passen we aan indien nodig



5. Voor alles is een 
tijd

• Extreme ideologische voorstellen zijn niet altijd de beste

• Go versus no go

• Evenwicht tussen gedurfd en haalbaar

• Werk gefaseerd

• Kijk op lange termijn







Communicatie

• voor
• tijdens
• na



philip.roosen@grimbergen.be
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