
Het Mobiliteitsplan Gent 



Belangrijk om weten 
  
• Mobiliteitsplan schetst het globale kader 

 

 

• Parkeerplan wordt in het tweede kwartaal 
2016 ingevoerd 

• Circulatieplan volgt in april 2017 



Mobiliteitsplan: van vraagvolgend naar 
sturend mobiliteitsbeleid 

• Proactief, sturend en 
toekomstgericht beleid i.p.v. 
zuiver vraaggericht 

• Impact op en wisselwerking 
met ruimtelijke ordening, 
economie, milieu , wonen… 

• Doel = vlotte bereikbare stad 
waar het goed leven is, onder 
meer in autoluwe 
woonkernen 



Waarom is een nieuw mobiliteitsverhaal 
nodig? 

 • Continue toename 
bevolking & 
autoverkeer op 
beperkte oppervlakte 

• 8.390 extra auto’s op 
10 jaar = 50 km 
parkeerruimte 

• 650.000 
verplaatsingen per dag 

 
 

 

 



Waarom is een nieuw mobiliteitsverhaal 
nodig? 

 
• + 250.000 Gentenaren 

wonen in (groot) Gent 
• 1 dag op 3 slechte 

luchtkwaliteit  
• 15% inwoners door 

verkeer 
geconfronteerd met 
geluidswaarden boven 
70dB 
 

 
 

 
 

 





1.Parkeerplan Gent 



Het parkeerplan Gent 

• Vormt antwoord op de 
te hoge parkeerdruk 
binnen R40 

• Uitvoering gefaseerd 
vanaf april tot eind 
2016 

• Is onderdeel van het 
Mobiliteitsplan Gent 
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Parkeerplan 



Nieuwe uitgangspunten 

• In het stadscentrum is parkeren op straat voor 
bewoners of voor korte bezoeken (tot 3 uur);  

• lang parkeren hoort in de parkings thuis 

• onderscheid tussen ‘rotatieparkings’ en ‘parkings voor 
gemengd gebruik’ 

• Langparkeren buiten het centrum of kiest voor andere 
vervoerswijze 

 



Tarieven en bewoners 
 • Duurdere bezoekerstarieven + 

uitbreiding betalend en 
avondparkeren 

• Tarieven maken het voor 
bewoners en bezoekers 
makkelijker om een vrije plek te 
vinden 

• 1ste bewonerskaart gratis, 2de 
kost 250 euro 

• Grotere bewonerszones 

• Meer bewonersplaatsen 

 



2. Circulatieplan Gent 



13 

Binnenstad – Basisidee nieuw 
bereikbaarheidsconcept 
• 6 sectoren + 

voetgangerszones 

• Ontsluiting sectoren via 
poorten R40 

• Geen uitwisseling tussen 
sectoren 



  

 

 

KNIPPEN?  

- Op 14 plaatsen wordt het 
doorgaand verkeer geknipt 

 

- Sommige locaties krijgen 
een aantrekkelijke 
herinrichting (Verloren 
Kost, Bargiekaai, ..) 

 

- OV, taxi’s + bepaalde 
vergunninghouders kunnen 
nog door de knippen 
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Centrumdelen 
• 01 Koophandelsplein 

tot Sluizeken 

• 02 Koestraat tot 
Kalandestraat  

• 03 Kortedagsteeg tot 
Lammerstraat 

• 04 Verlorenkost 

 

Zone Overpoort  
• 05 Overpoortstraat en 

Stalhof (west) 

Aparte 
tijdvensters en 
categorieën Centrum 

Overpoort 
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• Toegangspoort = 
dynamische 
toegangscontrole 

 

• Vergunning geeft  
toegang via vaste 
toegangspoort(en)  
– Keuze toegang via 

blauw, groenblauw, 
groen of roze 

Afzonderlijke 
toegangspoorten 
per deel 

01 

02 

03 



Vergunningenbeleid centrumzones 

Toegang 24/24u  
 

1. Bewoners 
2. Garage of standplaats 
3. Vervoer mensen met beperkte 

mobiliteit 
4. Huisbezoek patiënten 
5. Leveringen medische aard 
6. Leverancier gevestigd in 

voetgangerszone 
7. Voertuigen voor duurzame 

stadsdistributie 
8. Markten, culturele activiteiten en 

evenementen 
9. Uitvoeren van werken 
10. Nutsdiensten 
11. Touringcars voor hotelgasten 

 
 

Toegang 19u tot 11u  
 

12. Leveranciers – laden en lossen 



Voetgangersstraten (1) 
 

 

 

• Wat zijn verkeersvrije 
straten? 

• Exclusief voor voetgangers 

• Drukste winkelwandel- en 
horecastraten 

• Binnen tijdvenster 

• Geen vrachtverkeer, 
autoverkeer, taxi’s, fietsers 

• Bediening te voet via 
zijstraten is altijd mogelijk 
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Dagelijks 11u-18u 

• Mageleinstraat 

• Kalandestraat – 
Koestraat  

• Langemunt 

• Donkersteeg 

 

Juni t.e.m. 
september 11u-18u 

• Graslei (mogelijkheden 
flexibel systeem 
onderzoeken) 

Welke straten 
worden 
verkeersvrij  



Flankerend beleid 

- park&rides 





Bargiebrug 
Lippensplein 

Lippensplein 



Specifieke info zorgsector 

• Zorgverstrekkers met 
RIZIV-nummer kunnen 
mits vergunning: 
 

- 24/24 overal het 
voetgangersgebied in rijden 

- door verschillende ‘knips’ 
rijden 

- ook maaltijdlevering in kader 
van zorg kan een vergunning 
krijgen 



Specifieke info zorgsector 

• Andere mogelijkheden voor toegang voetgangersgebied: 
 

- Bewoners van het voetgangersgebied hebben elke dag de 
mogelijkheid om 2 ‘bezoekers’ toegang te verlenen 

- Bewoners met een beperking kunnen 2 bijkomende bezoekers 
toegang verlenen via het ‘bezoekersplatform’ 

- Georganiseerd vervoer van minder mobiele personen (incl. 
vrijwilligers) kan een vergunning krijgen via de zorgorganisatie 

- Minder Mobiele Centrale en taxi’s: 24/24 toegang tot 
voetgangersgebied 

- Ook personen met een beperking die afgezet willen worden in het 
voetgangersgebied, kunnen een vergunning krijgen 

 

 

 



Specifieke info zorgsector 

• Parkeer-en-zorgstickers 
kunnen aangevraagd 
worden via 
mobiliteit@stad.gent  

• Garages met deze sticker 
op, bieden vrije 
parkeerplaats aan 
zorgverstrekkers 

mailto:mobiliteit@stad.gent


Extra maatregelen voor senioren en minder 
mobiele mensen: 
 

• Parkeer Hubs: plaatsen aan rand voetgangerszone waar 
kort parkeren mogelijk is 

• People movers: kleine en milieuvriendelijke busjes 
doorheen voetgangerszone 

• Extra zitbanken in het voetgangersgebied 

 



Communicatietools - bestaande 

  

 ‘Van A naar B tool’: 

Digitale hulp bij het kiezen van een route – overbrugging tot 3 april, dan 
Google maps 

- Ik vertrek vanuit adres A en moet naar B: Welke kant van de ring neem 
ik best? 

- Via welke poort rij ik de binnenstad in? 

 

 

 

  

 

 

Gent.relivetraffic.com


Communicatietools - bestaande 

  

 ‘Digitale kaarten’: 

Digitale kaarten van parkeer- en circulatieplan. 

 

 

 

  

 

 

Gent.relivetraffic.com


Communicatietools in voorbereiding  

– December & maart: informatieve krant met informatie over het 
Circulatieplan + uitneembare overzichtskaart in alle Gentse 
postbussen. 

– Vanaf het voorjaar: reizende infostand te gast in lokale 
dienstencentra, AC Zuid, AC Portus, Wijkbeurs, dienstencentra 

  



-> www.stad.gent/mobiliteitsplan 

Mobicoaches 
 
Louis De Geest 
 louis.degeest@stad.gent 

 
Liesbeth De Bruyn 

mailto:louis.degeest@stad.gent

