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INLEIDING 

 

10 000 inwoners, 10 000 meningen over mobiliteit. Geen enkel ander onderwerp 

gaat zo vaak over de tong dan het verkeer. Het is de bedoeling van dit document 

om ergens tussen die 10 000 meningen een vergelijk te vinden tussen leefbare 

wijken en een vlot doorgaand verkeer. Daarom zijn onze voorstellen steeds een 

combinatie van doortochtverbeteringen op de doorgangswegen en het ontraden 

van wagens op wegen voor lokaal verkeer.  

In de gemeente Hulshout zijn er verscheidene straten waar sluipverkeer een bron 

van frustratie is voor de bewoners. Vaak gaat het om wegen die rond één van de 

drie kernen liggen en worden gebruikt om de drukte in de centra te vermijden. 

Het bestuur is op zoek naar oplossingen om de juiste weginrichting te koppelen 

aan het type wegcategorisering zoals opgenomen in het mobiliteitsplan.  

DOELSTELLING 

Met dit document probeert het bestuur bepaalde doelstellingen uit het 

mobiliteitsplan verder uit te werken en een beleid  te definiëren rond het weren 

van sluipverkeer , het versterken van de doortochten en de doelstellingen 

verwezenlijken die leiden tot een aanpassing van de wegenisinrichting conform 

de wegencategorisering.  

DOELSTELLING 1:  VERKEERSVEILIGHEID EN LEEFBAARHEID  

1. Verhogen van de ruimtelijke kwaliteit van de woon- en verblijfsruimte in de 

centra. 

3. Minimaliseren van conflicten tussen gemotoriseerd verkeer en de zwakke 

weggebruiker. 

4. Minimaliseren van het 'gedwongen' veelvuldig autogebruik in de 

buitengebieden, maatregelen ter bevordering van het fietsgebruik en openbaar 

vervoer gekoppeld aan doorgedreven wegencategorisering. 

10. Onderling afstemmen van infrastructuur en intensiteiten. 

DOELSTELLING 2  :  DE JUISTE ROUTE VOOR DE JUISTE WEGGEBRUIKER  

2. Verbetering van verbinding tussen de kernen. 

3. Verhinderen van gemotoriseerd verkeer binnen de daartoe ongeschikte wegen 

(cfr. Wegencategorisering). 

DOELSTELLING 3  :  NOODZAAK AAN EFFICIËNT EN DUURZAAM 

RUIMTEGEBRUIK  

1. Geïntegreerde benadering van ruimtelijke ordening, verkeer en infrastructuur. 

2. Integratie van het Mobiliteitsplan in het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. 

5. Vrijwaren van de landelijkheid in de ganse gemeente. 
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WEGENCATEGORISERING 

 
Categorisering van wegen heeft tot doel de bereikbaarheid, verkeersleefbaarheid 
en verkeersveiligheid te verhogen. Door middel van categorisering geeft het 
mobiliteitsplan aan wat de functie en het gewenst gebruik van de weg is, wat 
toelaat een duidelijke en consequente keuze te maken voor de inrichting van de 
wegen. 
Categorisering brengt een hiërarchie aan in de wegen, met als doel het verkeer te 
geleiden naar de wegen van een hoger niveau. Het wegennet van een lager 
niveau mag niet belast worden door verkeer van een hoger niveau. 
De categorisering moet ondersteund worden door de inrichting en 
bewegwijzering. 
 
Lokale wegen type I – Lokale verbindingsweg : de lokale weg I wordt 
geselecteerd op basis van verbindende rol tussen hoofddorpen, doorgaand 
verkeer van vrachtroutes. 
Lokale wegen type II – Lokale verzamelweg 
De verbindingsfunctie tussen hoofddorpen gebeurt langs een andere route of er 
is geen aparte verbindingsweg vereist, gezien de geringe uitwisseling tussen de 
gemeenten. De verzamelweg kan dan in de gewenste verbinding voorzien.   
Lokale weg type III (woonstraat) of landelijke weg. Dit zijn wegen met een 
ontsluitingsfunctie voor zuiver bestemmingsverkeer waar sluikverkeer wordt 
geweerd. Zij kunnen voorts een rol spelen in (recreatieve) fietsroutenetwerken. 
Bepaalde weggebruikers kunnen worden geweerd. 
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PLAN VAN AANPAK 

De huidige werkwijze om mobiliteitsvraagstukken en – problemen op te lossen 

wordt gebaseerd op de acties die in het mobiliteitsplan worden opgelijst en 

jaarlijks herzien (bijlage). Daarnaast krijgt de gemeente verschillende meldingen 

en of klachten van bewoners rond hoge snelheden, sluipverkeer en veiligheid. 

Elke klacht of melding wordt onderbouwd door metingen en/of analyses waarna 

de verkeerscommissie al dan niet voorstellen doet aan het bestuur. De 

verkeerscommissie komt maandelijks samen en bespreekt de ontvangen 

meldingen waardoor de lijst vaak lang en onoverzichtelijk wordt naar het bestuur 

en de bevolking toe. Door een gestructureerde werkwijze en de focus op 

bepaalde probleemgebieden te leggen willen we een diepgaander 

mobiliteitsbeleid naar voor brengen en in dit document willen we dieper ingaan 

op het sluipverkeer. In totaal hebben we vijf probleemzones geïdentificeerd op 

basis van klachten/meldingen, metingen en analyses die hebben uitgewezen dat  

er maatregelen nodig zijn om een weg aan de juiste wegcategorisering te kunnen 

koppelen.  

In het volgende hoofdstuk proberen we de probleemzones te definiëren en 

oplossingen voor te stellen per gebied.  

Via een vergadering waarbij de bewoners van de zones worden betrokken beoogt 

de gemeente openbaarheid van bestuur en participatie om te komen tot de beste 

oplossingen waarbij ook de betrokken burgers aan bijdragen. 

Aan het einde biedt het document uitgebreider inzicht in de algemene 

procedure. 
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HULSHOUT ZONE 1  –  GROTE BAAN/  BOOISCHOTSEWEG  

BESCHRIJVING  

Een deel van het doorgaand verkeer tussen de dorpen Wiekevorst – Hulshout – 

Booischot probeert de verkeerslichten te mijden en zoekt via de Brouwerijstraat 

en de Doodsbroekstraat hun verbinding tussen de Grote Baan en de 

Booischotseweg.  

De toegelaten snelheid in deze straten bedraagt 50 km/u met uitzondering van 

de Booischotseweg waar, vanaf de bebouwde kom tot aan de grens van 

Booischot, de toegelaten snelheid 70 km/u bedraagt. 

Grote Baan : lokale weg I 
Booischotseweg : lokale weg II 
Brouwerijstraat, Beemdenstraat en Doodsbroekstraat : lokale weg III 
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Resultaten  VAT  –  METINGEN  :  

Locatie Periode  Gemeten richting MTS V85  Aantal vtg  Aantal vtg /u Aantal woningen Verwacht aantal 
vtg 

Beemdenstr. 10 Sept 2008 Grote Baan 50 52 4379 26 14 1835 

  Booischotseweg  47 6312 37  1835 

Brouwerijstr. 27 Sept 2008 Grote Baan 50 64 4959 30 30 735 

  Booischotseweg  63 2080 12  735 

Doodsbroekstr 14 Sept 2008 Grote Baan 50  éénrichting éénrichting 5  

  Booischotseweg  57 9470 56   

         

Brouwerijstr. 21 april 2011 Grote Baan 50 51 8087 48   

  Booischotseweg  50 3839 23   

Brouwerijstr. 34 Juni 2011 Grote Baan 50 44 934 6 20 (incl. 
Bruggeneinds 
Heivelden 

 

  Molenstraat  47 2250 13   

Brouwerijstraat nr. 21 (april 2011 ) : Pieken op werkdagen zijn er tijdens 

spitsuren. In het weekend tussen 9 en 18u vrij veel verkeer. 

Aantal woningen op dit traject (inclusief Torenerf) komt neer op 75. Natuurlijk 

hebben we ook nog de toegang naar de woonwijk (300 woningen).  

Volgens het principe van 6 à 7 bewegingen per woning komen we tot de 

volgende cijfers :  

 3675 bewegingen per week in twee richtingen op het voorgenoemde 

tracé. (75*7*7) 

                                                                 
 volledige lijst in bijlagen 

 18375 bewegingen per week in dubbele richting voor het hele gebied 

Netelaan, Hulshout-veld en Zijperstraat. Hier is nog een ontsluiting 

mogelijk via Hulshout-veld. (375*7*7) 

Als we de metingen van 2008 nagaan : 2080 (Brouwerijstr) + 9470 

(Doodsbroekstr) richting Beemdenstraat waarvan 6312 naar Booischotseweg 

rijden => de helft is hier vermoedelijk sluipverkeer. 

In de andere richting komt het getal van de voertuigen in de Beemdenstraat 

overeen met dat in de Brouwerijstraat. Of dit allemaal sluipverkeer is kan niet 

worden bewezen. Een deel kan mogelijk bestemd zijn voor de woonwijk maar we 

verwachten dat voertuigen komende van Booischot eerder via Hulshout-veld 
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zouden inslaan om de woonwijk te bereiken, dus sluipverkeer heeft hier wel een 

groot aandeel. 

Het aantal dat werd opgemeten in 2011 toont aan dat er veel voertuigen 

bijkomen en niet in verhouding staat met het aantal woningen dat in de wijk erbij 

komt. 

 

PROBLEEMSTELLING  

Er is duidelijk een belasting van sluipverkeer tussen Grote Baan en 

Booischotseweg via de tussenliggende straten van categorie III. Dit is te bewijzen 

door de metingen die vooral het tracé aangeeft langs Beemdenstraat en 

Doodsbroekstraat. Het kan evenwel niet exact worden bewezen gezien de 

toegang van en naar de woonwijk een zeker aandeel heeft in de aantal gemeten 

voertuigen. 

Het stijgend aantal voertuigen onderbouwd wel de stelling van sluipverkeer. 

De woonwijk moet bereikbaar blijven en meer dan één ontsluiting hebben gezien 

het aantal woningen.  

De inrichting van het centrum en de verkeerslichten ontmoedigen de  

automobilisten steeds meer om de hoofdweg te volgen. 

GENOMEN MAATREGELEN  

Plaatsen van asverschuivingen en drempels op het tracé tussen Grote Baan en 

Booischotseweg (Doodsbroekstraat). Dit blijkt zijn effect niet te missen op de 

snelheid maar het aantal voertuigen daalt niet.  

 

TOEKOMSTIGE MAATREGELEN  

KORTE TERMIJN  

Nieuwe metingen van het hele gebied (incl. Netelaan en Hulshout-veld) zou een 

beter inzicht kunnen geven van de verkeersstroom. Een nummerplaatoefening 

zou hier ook wel toepasbaar zijn. Nog te bespreken met politie of dit 

realiseerbaar is.  

Verbetering doortocht: 

- Slimme verkeerslichten op het kruispunt waarbij de verkeerslichten 

reageren op het toekomend verkeer en er via een slimme camera wordt 

vermeden dat er te snel wordt gereden om nog groen licht te halen. (bij 

overschrijden 50 km/u wordt het rood) (zie info in bijlage 1) 

- Ordelijk parkeren op de Grote Baan tussen de Doodsbroekstraat en het 

plein. Het vrij parkeren wordt vervangen door 6 parkeervakken die per 

twee verspreid worden op het traject. Langs de kant van de fietspad 

worden paaltjes geplaatst ter hoogte van deze parkeervakken om te 

vermijden dat er op het fietspad gereden wordt. 

Een voorstel kan zijn om de Brouwerijstraat ook éénrichting te maken en het 

inrijden via de Grote Baan te verbieden. Dit brengt een belasting op het kruispunt 

Molenstraat – Paalsteenstraat – Doodsbroekstraat. Ook zouden er dan 

maatregelen naar extra snelheidsbeperkingen moeten komen. 

In de Beemdenstraat ook asverschuivingen voorzien zou ontmoedigend kunnen 

werken naar sluipverkeer. 

MIDDELLANGE TERMIJN  

Aanpassing van de hoek Booischotseweg / Grote Baan, meer bepaald de bocht 

naast de bibliotheek. 
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Bij de heraanleg van de Grote Baan krijgt de bus richting Heist-op-den-Berg een 

uitwijkmogelijkheid ter hoogte van Café Café zodoende dat het verkeer niet moet 

wachten als de bus een stop maakt. Een zelfde mogelijkheid zou kunnen richting 

Westerlo. Er werd echter geopteerd om deze mogelijkheid niet na te streven 

omdat dit veel ruimte zou vragen van het Prof. Dr. Vital Celenplein. 

LANGE TERMIJN  

Weren van vrachtwagens na inrichting ‘doortocht Heist-op-den-Berg’ vanuit 
Wiekevorst.  

Op de Booischotseweg is tot dan nog vrachtverkeer toegelaten 

De conclusie is om de doortocht zo aantrekkelijk mogelijk te maken om het 

sluipverkeer te verminderen. De effecten moeten door nieuwe metingen worden 

geëvalueerd en beslissingen desnoods bijgestuurd. Een mogelijke piste kan zijn 

dat de wegcategorisering dient te worden aangepast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HULSHOUT ZONE 2  –  GROTE BAAN /  KERKSTRAAT  

BESCHRIJVING  

De verbinding Grote Baan – Kerkstraat via het centrum en de verkeerslichten 

wordt gemeden door het omrijden via de Paalsteenstraat – Peerdekerkhofstraat.  

Grote Baan : lokale weg I 
Kerkstraat : lokale weg I  
Paalsteenstraat – Peerdekerkhofstraat : lokale weg III 
Snelheidsregime in het hele gebied : 50 km/u 
 
Peerdekerhofstraat : toeristisch fietsnetwerk 
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RESULTATEN VAT  -  METINGEN   

 

Locatie Periode Gemeten richting MTS V85  Aantal vtg  Aantal 
vtg/u 

Woningen Verwacht 
aantal vtg 

Paalsteenstraat 13 maart 2011 Kerkstraat 50 53 5571 33 22 550 

  Grote Baan  63 5318 32  550 

Peerdekerkhofstr. 9 juni 2008 Kerkstraat 50 47 5412 32 39 1813 

  Grote Baan  53 6941 41  1813 

In de Paalsteenstraat staan 22 woningen. De weg kan worden gebruikt voor 

bestemming Peerdekerkhofstraat ( 39 woningen), Borgerhoutstraat ( 6 

woningen) , Zwartlandstraat (7 woningen) 

74 woningen in totaal die als bestemming kunnen worden aanzien. 

In de Paalsteenstraat worden 1100 bewegingen verwacht in een week en dat in 

twee richtingen. De metingen van juni 2007 lopen op tot 9341 bewegingen en in 

2011 zelfs tot 10889. 

Nemen we de andere straten in rekening komen we aan een verwachte 3626 wat 

nog één derde bedraagt van het huidige doorgaand verkeer in de 

Paalsteenstraat. 

In de Peerdekerkhofstraat komen we aan 12353 voertuigen op weekbasis wat 

drie keer meer is dan het te verwachten verkeer.  

                                                                 
 volledige lijst in bijlagen 

PROBLEEMSTELLING  

Minstens één derde van het verkeer wordt aanzien als sluipverkeer in de 

Paalsteenstraat en meer dan de helft van het verkeer in de Peerdekerkhofstraat 

is doorgaand verkeer. 

De Paalsteenstraat lijkt vrij breed en leent zich tot te hoge snelheden. 

De Peerdekerkhofstraat is smal en bochtig en vooral gevaarlijk voor de zwakke 

weggebruiker. 

Volgen we de categorisering van de wegen is het nodig om het sluipverkeer van 

de genoemde wegen type III zo veel mogelijk te beperken en te ontmoedigen en 

het doorgaand verkeer via de Grote Baan te leiden.  

 



 23 september 2013 

13 

GENOMEN MAATREGELEN  

In de Peerdekerkhofstraat werden reeds asverschuivingen geplaatst om het 

verkeer af te remmen en te ontmoedigen.  

TOEKOMSTIGE MAATREGELEN  

Het vermijden van sluipverkeer ten noorden van de Grote Baan hangt samen met 

de verbetering van de doortochtinrichting. Het stroeve verkeer, de drukte, de 

vrachtwagens en het lange wachten doet bestuurders kiezen voor alternatieven. 

Op dit moment kan dit als positief worden ervaren omdat zo het verkeer wordt 

gespreid.  

KORTE TERMIJN  

Slimme verkeerslichten op het kruispunt waarbij de verkeerslichten reageren op 

het toekomend verkeer en er via een slimme camera wordt vermeden dat er te 

snel wordt gereden om nog groen licht te halen.  

Ordelijk parkeren op de Grote Baan tussen de Doodsbroekstraat en het plein. Het 

vrij parkeren wordt vervangen door 6 parkeervakken die per twee verspreid 

worden op het traject. Langs de kant van de fietspad worden paaltjes geplaatst 

ter hoogte van deze parkeervakken om te vermijden dat er op het fietspad 

gereden wordt. 

Aanpak Paalsteenstraat – Peerdekerkhofstraat : aanvraag fietspad ter beveiliging 

van zwakke weggebruiker. Gezien de fiets hier het meest gewenste 

vervoersmiddel is wordt gekozen om een apart fietspad aan te leggen. Het 

mobiliteitsplan zegt dat een aantal landbouwwegen kunnen worden aangeduid 

als fietsroutes door deze selectief bruikbaar te maken voor landbouw- en 

fietsverkeer. Op deze manier wil de gemeente de hiaten invullen in het lokale 

fietsroutenetwerk en sluikverkeer weren. Dit kan bijvoorbeeld door middel van 

traktorsluizen of zoals de gemeente had voorgesteld : een breed fietspad en 

smallere rijbaan.  

In elk geval zullen snelheidsremmende maatregelen in beide straten worden 

voorzien op verschillende plaatsen om de snelheid af te remmen. 

Mogelijk voorstel : Eenrichtingsverkeer in Borgerhoutstraat : enkel in te rijden via 

de Kerkstraat alsook deel tussen Borgerhoutstraat en Kerkstraat eenrichting naar 

de Kerkstraat. Dit zou de oversteekbeweging van Heibaan naar 

Peerdekerkhofstraat ontmoedigen. 

MIDDELLANGE TERMIJN  

Aanpassing van de hoek Booischotseweg / Grote Baan, meer bepaald de bocht 

naast de bibliotheek. 

Bij de heraanleg van de Grote Baan krijgt de bus richting Heist-op-den-Berg een 

uitwijkmogelijkheid ter hoogte van Café Café zodoende dat het verkeer niet moet 

wachten als de bus een stop maakt. Een zelfde mogelijkheid zou kunnen richting 

Westerlo. Er werd echter geopteerd om deze mogelijkheid niet na te streven 

omdat dit veel ruimte zou vragen van het Prof. Dr. Vital Celenplein. 

In deze heraanleg wordt ook het kruispunt Molenstraat – Paalsteenstraat – Grote 

Baan verbeterd door een verhoogd kruispunt. 

LANGE TERMIJN  

 

Weren van vrachtwagens na inrichting ‘doortocht Heist-op-den-Berg’ vanuit 

Wiekevorst. Op de Booischotseweg is tot dan nog vrachtverkeer toegelaten. 
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HULSHOUT ZONE 3  –  GROTE BAAN /  HEIBAAN  

BESCHRIJVING  

De Heibaan wordt als alternatieve route gekozen voor de verbinding tussen de 

dorpen Heultje – Heist-op-den-Berg die normaal via de Grote Baan loopt. 

Grote Baan van Hulshout-centrum 
richting Westerlo: lokale weg type II 
Heibaan : lokale weg type III  
(toeristisch) 
Snelheidsregime 50 km/u 
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RESULTATEN VAT  -  METINGEN   

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
 volledige lijst in bijlagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qua snelheid is het gedeelte tussen Oude Heibaan en Vaartstraat het meest 

problematisch. 

Het aantal voertuigen kent geen stijging de laatste jaren, ondanks er toch 

verkavelingen of woningen bijkomen. 

Volgens de standaard van 7 bewegingen per dag per woning en dit voor een 200-

tal woningen over heel de Heibaan en verschillende zijstraten. Dit resulteert in 

9800 mogelijke bewegingen per week voor lokaal verkeer wat op zich niet te veel 

is. Het sluipverkeer lijkt hier nog beperkt. 

Locatie Periode  MTS Gemeten richting V85  Aantal vtg  Aantal vtg/u 

Heibaan 
209 

Mei 2008 50 Heultje 51 2965 18 

   Heist-op-den-Berg 49 2949 18 

Heibaan 
131 

April 2009 50 Heultje 71 4041 24 

   Heist-op-den-Berg 66 3446 20 

Heibaan 
167 

Maart 2011 50 Heultje 53 3027 18 

 KROKUSverlof  Vaartstraat 53 3162 19 

Heibaan 
128 

Nov 2012 50 Heultje 67 2224 14 

   Hulshout-centrum 65 2408 15 
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Meldingen en ongevallencijfers : 

 

 

               Hoge snelheden volgens VAT-metingen 

               Wenselijke om aan te pakken 

               Klachten slechte zichtbaarheid en te smal 

PROBLEEMSTELLING  

De Heibaan wordt vooral gekenmerkt door enkele gevaarlijke kruispunten. Op de 

Heibaan geldt voorrang van rechts wat niet altijd wordt gerespecteerd maar wat 

wel een snelheidsremmend effect heeft.  

De zichtbaarheid is op sommige kruispunten slecht. 

Snelheid is op sommige delen van de Heibaan en zijstraten een probleem. 

 

GENOMEN MAATREGELEN  

Afsluiten van de Oude Heibaan ter hoogte van de Zuidgoordijkstraat om het 

sluipverkeer in de Oude Heibaan en deels Heibaan te verminderen. Deze lokale 

weg werd gebruikt voor doorgaand verkeer naar het Industriepark en het 

containerpark.  

Onderzoek om de Zakstraat af te sluiten gezien de vele klachten tijdens de 

zomermaanden : verkeersplateau, tijdelijke versmalling. Al deze maatregelen 

werden finaal niet weerhouden.  Het voorstel van het bestuur is om tijdens de 

zomermaanden de Zakstraat evenwel toch af te sluiten en de gevolgen hiervan te 

evalueren en dit vooral naar de middenstand. 

Plaatsen van schampblokken aan Kleine Voorheide. 

Vrijmaken hoek Hooistraat – Heibaan. 

Verhoogd kruispunt Hooistraat – Heibaan.  

TOEKOMSTIGE MAATREGELEN  

KORTE TERMIJN  

Aanpakken van probleempunten zoals het kruispunt Zakstraat – Heibaan door 

onder andere schampblokken of palen aan te brengen en zichtbaarheid te 

verbeteren (hagen en afsluitingen verwijderen). 

Nieuwe metingen over heel de Heibaan , dus ook tussen Vaartstraat en 

Kerkstraat. 
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MIDDELLANGE TERMIJN 

Snelheidsminderende maatregelen vooral tussen Vaartstraat en Oude Heibaan 

waar de snelheid oploopt. 

De Heibaan zou tijdens het Aquafin-project worden heraangelegd en zullen de 

kruispunten verhoogd worden aangelegd. Mogelijk onderzochte piste is het 

voorzien van enkelrichtingsfietspaden indien de ruimte dit toelaat gezien de 

Heibaan op een toeristisch netwerk ligt. Indien geen voldoende ruimte kan 

worden vrijgemaakt zullen fietssuggestiestroken worden voorzien. 

Opmerking is om de Vaartstraat een categorie Lokale weg type II toe te kennen 

gezien het gebruik voor vrachtwagens en de weginrichting.  

WESTMEERBEEK –  ZONE 4  :  NOORDEN VAN CENTRUM  

BESCHRIJVING  

Het centrum van Westmeerbeek staat bekend erg druk te zijn omwille van de 

gewestweg die Westmeerbeek doorkruist en de verbinding van Heultje naar 

Ramsel via de Netestraat en Ramselsesteenweg die worden getypeerd als lokale 

weg type II.  

Mgr. Raeymaekersstraat en Nieuwstraat-Dreef lenen zich perfect om deze drukte 

te vermijden. (type III) 

N15 : type I 

Snelheidsregime 50 km/u 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23 september 2013 

18 

RESULTATEN VAT  -  METINGEN  

 

Locatie Periode Gemeten richting MTS V85  Vtg  Vtg
/u. 

Aantal woningen Verwacht aantal vtg 

Nieuwstr 12 Okt 
2007 

Netestraat 50 52 1602 9 35 (inc. Dreef) 860 

  Stationsstraat  61 2281 13  860 

Mgr. Raeymaekersstr.17 Nov 
2013 

Netestraat 50 49 985 6 72 1764 

  Stationsstraat  52 2035 12  1764 

Netestraat 39 Januari 2013 Netestraat 50 58 17243 102  Type I 

  Stationsstraat  60 18040 107   

Ijzermaal 24 November 2013 Netestraat 50 55 289 2 24 588 

  Stationsstraat  55 261 2  588 

 

De cijfers tonen aan dat de Netestraat een kleine 40000 voertuigen per week 

ontvangt. De cijfers in de zijstraten zijn niet alarmerend hoog. Toch is duidelijk 

dat in de Nieuwstraat – Dreef een pak meer verkeer is dan gemiddeld voor 35 

woningen.  

Gezien de verkeerslast op het kruispunt is een spreiding niet negatief. Aan de 

andere kant zijn Dreef en Nieuwstraat lokale wegen type III en zou derhalve maar 

een 2000-tal voertuigen per week mogen ontvangen in twee richtingen.  De 

cijfers van 2007 geeft een totaal van 3883. 

De cijfers van de Mgr. Raeymaekersstraat in 2011 zijn gemeten in de periode dat 

de Nieuwstraat was afgesloten en er een grotere intensiteit was. In 2013 zien we 

een correctere weergave. Opmerkelijk is wel dat de aantal te verwachten 

                                                                 
 volledige lijst in bijlagen 

voertuigen hoger ligt dan aantal inwoners van de Mgr. Raeymaekersstraat. Op te 

merken valt wel dat er een toegang is via de Stationsstraat. Gezien de 

aanwezigheid van de school en parochiezaal lijkt het gemeten cijfer niet te 

duiden op al te veel sluipverkeer. 

PROBLEEMSTELLING  

Om sluipverkeer tegen te gaan, dienen we eerst in te zetten op vlot verkeer op de 

verbindingsbanen. De achillespees van Westmeerbeek zone 1 is de aansluiting 

van de Netestraat op Hoogzand. De grootste moeilijkheid is het afdraaien vanuit 

de Netestraat links, richting Herselt/Westerlo. Deze beweging is erg moeilijk 

tijdens de spitsuren. 
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MAATREGELEN  

KORTE TERMIJN  

Monseigneur Raeymaekersstraat : Deze straat krijgt verkeer vanwege de 

basisschool en het gemeenschapscentrum. Het gemeentebestuur wil werken 

rond veilige schoolomgevingen en zal de straat  prioritair aanpakken.  

Er wordt een permanente eenrichting voorgesteld en zal via proefopstellingen 

worden beslist wat de beste richting is gezien de onverwachte bewegingen en 

gevolgen voor Ijzermaal. In eerste instantie wordt de bestaande richting 

behouden. Er wordt een breed fietspad voorzien dat zal aansluiten op voetweg 

22 die wordt uitgebreid voor de kinderopvang en de sociale woonwijk. 

Ook wordt er gewerkt aan de trage weg richting Ijzermaal. 

MIDDELLANGE TERMIJN 

Nieuwstraat en Dreef: Eenrichting in de richting van Westerlo/Herselt. Inrijden 

via de Netestraat waardoor deze wegen in de andere richting minder belast 

worden met verkeer. Een daling met de helft aan verkeer wordt verwacht. Een 

eenrichting in de Nieuwstraat kan bijdragen tot het parkeerprobleem in 

Westmeerbeek. De rijbaan is vrij breed en de helft kan hier op bepaalde punten 

worden aangewend voor zijlangs parkings. 

Daarnaast wordt er onderzocht of een fietspad hier nuttig is. 

LANGE TERMIJN 

Het creëren van een voorsorteerstrook op wat momenteel de parking tegen de 

Stationsstraat is. Een gevolg hiervan is dat de oprit voor deze parking via de 

Netestraat verdwijnt. Ook dit zal een positief effect hebben op de doorstroming 

aangezien wagens die van de Stationsstraat komen en op de parking willen 

rijden, het verkeer hinderen . Hier moet doordacht gekeken worden naar de 

locatie van het voetpad en de oversteekplaats voor voetgangers.  

Om bovenstaande bottleneck nog aan te pakken is het aangewezen een 

eenrichting te voorzien op de parking: via Stationsstraat op – en afrijden en af te 

sluiten aan de Netestraat. 

Uitwerking van verkeerslichten op dit kruispunt verder te onderzoeken in 

samenwerking met Agentschap Wegen en Verkeer. 
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WESTMEERBEEK ZONE 5  –  ZUIDEN VAN CENTRUM  

BESCHRIJVING  

De verbinding Herselt – Westmeerbeek via de J. Michielsstraat naar de N15 

wordt gemeden wegens het slechte zicht aan de N15 en de drukte waardoor de 

afdraaibeweging naar links vertraagd wordt. De voorkeur van de automobilisten 

gaat dan naar het indraaien van de Beekstraat of Groenstraat richting 

Ramselsesteenweg. 

Ook de Elzenstraat wordt meer en meer gebruikt als verbinding tussen 

Westmeerbeek en Ramsel.  
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RESULTATEN VAT  -  METINGEN  

 

Locatie Periode Gemeten richting MT
S 

V85 Aantal 
vtg/week  

Aantal vtg /u Aantal woningen Verwacht aantal 
vtg/week 

Elzenstr 
20 

Okt 
2013 

Stationsstraat 50 59 3247 19 58 1421 

  Ramselsesteenweg  58 3227 19  1421 

Beekstr 2 Nov 2013 Ramselsesteenweg 50  702 4 23 560 

  J.Michielsstr   1810 11  560 

Groenstr 3 April 2013 Ramselsesteenweg 50 43 2010 12 42 1029 

  J.Michielsstr  28 442 3  1029 

Groenstr 21 Nov 2013 Ramselsesteenweg 50 51 1434 9  1029 

  J.Michielsstr  51 1323 8  1029 

Haepersstraat       16 784 

PROBLEEMSTELLING  

Sluipverkeer en vooral in de vorm van zwaar verkeer vormt een probleem in de 
straten Groenstraat en Beekstraat. Hier werden de nodige maatregelen genomen. 
Het gevolg is wel dat metingen aantonen dat er een verplaatsing is van dat 
sluipverkeer richting de Groenstraat en eventueel Haepersstraat. Dit werd 
opnieuw bevestigd bij een tweede meting in november 2013. 
 
In de Elzenstraat bestaat er een gevoel dat er meer verkeer is en er hoge snelheden 
zijn.  

GENOMEN MAATREGELEN  

                                                                 
 volledige lijst in bijlagen 

Afsluiten van de Beekstraat ter hoogte van de grens met Herselt en eenrichting 

Groenstraat via Ramselsesteenweg. Dit enerzijds om het zwaar 

vervoer/sluipverkeer uit de Beekstraat en Groenstraat te weren. 

Beekstraat 2:  

 400 meer richting Groenstraat 
 Vermoedelijk verplaatsing van Groenstraat naar Beekstraat (inrijden via 

Ramselsesteenweg) 

Groenstraat 3: 

 Gedaald met 300 voertuigen : nog  442 vtg richting J. Michielsstraat en 
een stijging met 600 naar Ramselsesteenweg 
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 Vermoedelijk gaan de 400 via Beekstraat 
 442 vtg in de verkeerde richting – wijkagent heeft dit ook gezien en 

mensen aangesproken : zijn vaak ook inwoners 

Groenstraat 23 :  

 In februari was er een min of meer gelijke verdeling tussen de twee 
richtingen en in april is er een opmerkelijke verschuiving : 164 richting J. 
Michielsstraat en 1777 ri Ramselsesteenweg 

 De 1000 extra voertuigen komende van J. Michielsstraat komen 
vermoedelijk van de Dieperstraat (hoewel er daar in februari een 600 
werd gemeten over een zelfde periode) 

TOEKOMSTIGE MAATREGELEN  

KORTE TERMIJN  

Gezien het resultaat van de metingen van november 2013 worden maatregelen 

voorgesteld om het inrijden via de J. Michielsstraat in de Groenstraat te 

ontmoedigen. 

De overtredingen in de Groenstraat via Ramselsesteenweg dienen te dalen en 

een aanpak is het voorzien van hindernissen en zichtbare aanwijzingen van 

eenrichtingsverkeer. 

LANGE TERMIJN 

Fietssuggestiestroken Elzenstraat gezien het gebrek aan fietspaden op een vrij 

brede rijbaan. 

Nieuwe metingen – blijvend checken 
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PARTICIPATIETRAJECT SLUIPVERKEER  

WAAROM PARTICIPATIE  

GEMEENTEDECREET : “De gemeenteraad dient initiatieven te nemen om de 

betrokkenheid en de inspraak van de burgers of van de doelgroepen te 

verzekeren bij de beleidsvoorbereiding, bij de uitwerking van de gemeentelijke 

dienstverlening en bij de evaluatie ervan.” 

Participatie leidt tot gedragen beleidskeuzes, efficiëntere acties en een 

transparanter beleidsproces. Hierbij enkele voordelen van participatie : 

1) Participatie leidt tot meer democratie. Een grotere afspiegeling van de 

bevolking kan meewerken aan het beleid. 

2) Participatie zorgt voor breed eigenaarschap van de beslissing. 

3) Participatie leidt tot beter geformuleerde beleidskeuzes en efficiënte 

inzet van middelen wat de effectiviteit en de slaagkans verhoogt. 

4) Participatie verhoogt de kans dat de doelgroepen die moeten bereikt 

worden , ook daadwerkelijk worden bereikt. 

5) Participatieprocessen verkleinen de kloof tussen burger en politiek. 

6) Participatie verhoogt de transparantie van het beleidsproces. Dit 

voorkomt heel war problemen en klachten. 

STAP 1  :  VOORWERP VAN PARTICIP ATIE  

Participatie wordt georganiseerd in het kader van het opstellen van een 

beleidsdocument rond sluipverkeer. Concreet betekent dit dat participatie wordt 

georganiseerd bij de uitwerking van het document en concreet om het 

groenboek om te vormen tot een witboek. 

De verschillende zones die in het boek zijn gekenmerkt als gebieden waar 

sluipverkeer wordt vastgesteld worden als onderwerp genomen voor het 

participatietraject.  

STAP 2  :  PLANNING  

De gemeente heeft geen ervaring met een uitgebreid participatietraject rond 

mobiliteit en baseerde zich in het verleden op participatie via enquêtes of de 

beschikbaarheid van invulformulieren op de website. De bestaande 

participatietraditie is eerder gefocust op het informeren van burgers over 

genomen beslissingen 

De eerste bewonersvergadering vindt plaats in april 2014. Het einddoel is om in 

september 2014 het groenboek om te vormen tot een witboek.  

Er zal geen budget worden uitgetrokken om extra promotie, drukwerk of 

gespecialiseerd bureau in te schakelen. 

Het initiatief van het project ligt bij de schepen van Mobiliteit. Hij is ook trekker 

en  voorzitter. Daarnaast zullen de andere schepenen, de mobiliteitsambtenaar , 

de communicatieambtenaar en eventueel de secretaris en andere raadsleden 

worden betrokken tijdens het participatietraject. De schepenen en raadsleden 

worden ingezet aan de verschillende gesprekstafels. De secretaris kan zorgen 

voor het in goede banen leiden van de vergadering. 

STAP 3  :  BEPALEN VAN DE DOELGROEP   

De gebruikers van het projectresultaat zijn de bewoners die in de straten wonen 

die zijn opgenomen in de verschillende zones. Zij zullen intensief kunnen 

meewerken aan het participatietraject en meedenken over andere oplossingen 

dan die reeds zijn voorgesteld. Zij zullen kunnen genieten van de positieve  

gevolgen van de uitvoering en/of resultaten van het project. 
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De doelgroep ‘doorgaand verkeer’ kan moeilijker worden gecapteerd en zal 

steeds de oplossingen als negatief benaderen. We kiezen dan ook hen niet te 

laten participeren in de infovergadering. 

Wat weet de doelgroep al over het voorwerp van participatie: dit zal beperkt zijn 

gezien enkel de zones zullen worden meegenomen die nog geen oplossingen 

heeft aangereikt gekregen. Zone 5 (zuid-Westmeerbeek) en zone 3 (Heibaan) 

zullen niet meegenomen worden in dit traject gezien zone 5 in de fase van het 

evalueren zit. Een apart traject kan worden hervat indien de evaluatie dit nodig 

acht. Zone 3 wordt in het eerste participatietraject niet betrokken wegens de 

cijfers die aangeven dat sluipverkeer beperkt is. Hier moet meer onderzoek aan 

voorafgaan en een apart traject kan nuttig zijn gezien het groot aantal bewoners 

van Heibaan en zijstraten. Het zou interessant zijn te zien hoe zij staan tegenover 

bv. een lussensysteem met eenrichtingsstraten.  

De deelnemers zullen goed moeten worden geïnformeerd over de werking van 

het traject . Hoe de avond zal verlopen en wat er wordt verwacht. 

(tafels per zone waar gedurende 1 uur wordt gediscussieerd over problemen en 

mogelijke oplossingen – korte voorstelling per tafel aan de vergadering – verder 

stappen uitgelegd)  

Nog onbekende factoren : 

Hoe staat de doelgroep tegenover het project?  
Heeft de doelgroep vertegenwoordigers?  
Wat is deskundigheid van de doelgroep? 

STAP 4  :  BELEIDSFASE    

Verschillende fasen: 

Probleemstelling – Voorstellen genereren – Keuze opties – Formele beslissing – 

Implementatie – Opvolging/evaluatieg Voorstellen genereren Keuze opties Formele  

De doelgroep wordt betrokken bij het genereren van voorstellen en het maken 

van keuzes bij de oplossingen.g Implementatie Opvolging/evaluatie 

STAP 5  :  WAT ZIJN DE AMBITIES   

Participatieniveau Rol van de burger Rol van de lokale overheid 

De ambities van de gemeente liggen bij het consulteren met name de burger is 
gesprekspartner, geeft mening of levert commentaar. Het bestuur bepaalt de 
agenda en luistert naar de bevolking in een open, maar vrijblijvend gesprek. De 
resultaten zijn niet bindend. 
 
Ook de rol van adviserend orgaan wordt aan de burger toegekend : hij/zij is 
leverancier van ideeën, neemt deel aan de discussie en geeft advies binnen een 
open setting. 
Het bestuur geeft burgers de gelegenheid om problemen aan te dragen en 
oplossingen voor te stellen. De besluitvorming gebeurt op een ander niveau, het 
bestuur kan al dan niet beargumenteerd afwijken van de voorstellen. 

STAP 6  :  TRAJECT BEPALEN  

Globale fasering met timing: 
Fractiebespreking en akkoord participatietraject 
Indienen punt gemeenteraad 
Voorstelling op gemeenteraad van het groenboek 
Bewonersvergadering 
Bespreking resultaten op de verkeerscommissie  
Agendering resultaten college en verdere aanpassing groenboek 
Nieuw groenboek wordt met  bewoners gedeeld 
Einde opmerkingen 
Bespreking resultaten op de verkeerscommissie  
Agendering resultaten college  
Aanpassingen naar witboek 
Agenderen Gemeenteraad 
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PROCEDURE ALGEMEEN  

 

 
 

Input

•klacht
•melding
•actielijst 

mobiliteitspl
an

Onderzoek

•metingen
•enquêtes
•draagvlak 

creëren
•proefopstelli

ngen

Advies

•op basis van 
onderzoek 
en kennis 
politie, 
schepen, 
ambtenaar, 
technisch 
kader

Beslissing

•door bestuur 
•opmaak 

reglementen
•proefopstellingen
•bekendmaking

Uitvoering

•communicatie 
burgers
•werkopdracht

Evaluatie

•metingen
•feedback 

burger -
politie - TD
•bevraging
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PLAN –  DO –  CHECK –  ACT  

De procedure bestaat uit activiteiten die mee zorgen voor een betere kwaliteit door het cyclische karakter ervan. Het is belangrijk steeds de genomen acties te evalueren 
(check) om te kunnen leren en verbeteren. 
 
 
 

 
 

Input

Onderzoek

Advies

Beslissing

Uitvoering

Evaluatie
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INPUT  

De opmaak van het mobiliteitsplan en de beleidsplannen die daarvan worden 

afgeleid maken deel uit van het planningsproces waar de doelstellingen worden 

vastgelegd over de volgende 5 jaren. Het mobiliteitsplan bevat een actielijst die 

de verschillende doelstellingen concretiseert en bepaalt de termijn van 

uitvoering.   

Idealiter zou het bestuur zich enkel daarop moeten focussen maar in een 

veranderende samenleving waar mensen mondiger worden, de bevolking 

verandert, de normen en eisen veranderen is het logisch dat er ook ad-hoc 

meldingen komen die vaak wel te kaderen zijn in één van de doelstellingen of  

zelfs benoemde acties.  Ook factoren zoals rioleringswerken, nood aan nieuwe 

adviezen, wetgeving zorgen voor nieuwe wendingen. 

Het doel van het bestuur is om de burger correct te informeren aan de hand van 

bestaande gegevens en bijkomend onderzoek en zich aan de planning te houden 

of de veranderingen zo goed mogelijk te communiceren. 

ONDERZOEK  

Alvorens we kunnen overstappen tot de uitvoering is onderzoek nodig door 

verkeersmetingen, enquêtes bij burgers of bepaalde doelgroepen (scholen, 

handelaars..) maar ook door samen te werken  met de mobiliteitsdeskundigen 

van de politiezone, de provincie, studiebureaus, De Lijn, Agentschap Wegen en 

Verkeer.  

Een belangrijk instrument in het onderzoek naar aanleiding van meldingen rond 

hoge snelheden en sluipverkeer zijn de VAT-metingen (verkeersanalysetoestel) 

die tellingen van het aantal voertuigen opmeet alsook de snelheden.  Deze 

metingen worden door de politie georganiseerd op vraag van de gemeente en 

worden meestal voor een week geplaatst. Hieruit wordt de V85 afgeleid die als 

basis dient voor een eventueel voorstel tot verandering. De V85 wordt uitgedrukt 

in km/u en geeft de snelheid weer , waaraan 85 % van de gepasseerde voertuigen 

zich houdt. De overig 15% overschrijdt de weergegeven snelheid. 

Indien de V85 10 km/u boven de toegelaten snelheid ligt worden maatregelen 

aan het bestuur en/of politie voorgesteld. 

De toestellen worden ook ingezet bij grotere projecten van wegenwerken, aanleg 

van fietspaden, grote stedenbouwkundige projecten die invloed kunnen hebben 

op mobiliteit.  

De metingen gebeuren meerdere keren in de hele cyclus, te starten met een 

nulmeting, vervolgens een metingen tijdens een proefopstelling, een meting na 

de uiteindelijke uitvoering als check. Ook de invloed van de 

snelheidsinformatieborden worden nagemeten met VAT’s om het gedrag van de 

automobilisten te analyseren. 

Het creëren van draagvlak is een erg belangrijk gegeven in het hele proces wat 

betekent dat de betrokkenen zoveel mogelijk ‘betrokken’ worden. In het geval 

van een schoolomgeving kan dit gaan om de leerkrachten, leerlingen, 

verkeersouders, omwonenden..  

In andere gevallen gaat het om de bewoners binnen een bepaalde straal of de 

straat zelf, afhankelijk van de type categorisering en de omschreven problemen. 

Meestal worden enquêtes gebruikt in papiervorm of in te vullen op de website, 

voor grotere projecten beoogt de gemeente een uitgebreider traject van 

participatie. Informatie over de vooruitgang en uiteindelijke beslissing  zijn 

essentieel. 
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ADVIES  

Concreet wordt er advies verleent aan het bestuur door de verkeerscommissie 

die bestaat uit de schepen van mobiliteit, de mobiliteitsambtenaar, hoofd 

technische dienst, medewerker technisch kader en verkeerskundige van de 

politiezone Zuiderkempen. De verkeerscommissie behandelt alle inkomende 

aanvragen en meldingen rond mobiliteit en baseert zijn adviezen op de gegevens 

van de onderzoeken, de kennis door opleidingen of seminaries, ervaring en 

feedback, adviezen van mobiliteitsbegeleider en ander instanties. Zij houden 

rekening met wat er is vastgelegd in het mobiliteitsplan om de adviezen correct 

te geven (o.a. wegcategorisering, fietsroutenetwerk…).  

Daarnaast worden adviezen ook gevraagd op het deel vastgelegde 

wegeniswerken en andere acties uit het mobiliteitsplan. 

De verkeerscommissie komt één keer per maand samen en bespreekt de 

meldingen, klachten en lopende projecten waarna de adviezen en overzicht van 

discussiepunten worden vastgelegd in een verslag dat wordt genotuleerd op het 

college van burgemeester en schepenen. 

BESLISSING  

Het college van burgemeester en schepenen geeft het akkoord reeds in het 

planningstraject met name op de inhoud van enquêtes, het plan van aanpak, de 

vooropgestelde proefopstelling. 

Aan het einde van het traject waar de proefopstelling wordt geëvalueerd geeft 

het college van burgemeester en schepenen zijn goedkeuring om de aangepast 

toestand vast te leggen in een gemeentelijk aanvullend reglement. 

Hierbij hoort ook de bekendmaking aan de burgers en aan de betrokken diensten 

buiten de gemeente. 

UITVOERING  

In de uitvoering worden de beslissingen in praktijk omgezet of worden 

proefopstellingen afgebroken. Dit gebeurt in overleg met de technische dienst en 

via een werkopdracht vastgelegd. Ook de aankoop van borden en andere 

verkeersremmers behoren tot deze activiteiten. 

(Het kan ook gaan over het uitvoeren van een wegenwerk door een aannemer – 

traject openbare werken) 

EVALUATIE  

Een eerste evaluatie gebeurt gedurende het planningsproces via bevragingen en 

proefopstellingen maar het is ook erg belangrijk om de situatie na een bepaalde 

periode opnieuw te evalueren of betrokkenen opnieuw hierover aan te spreken. 

Op deze manier kan er geleerd worden over de manier van aanpak, het resultaat 

en kan indien nodig opnieuw worden bijgestuurd.  
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BIJLAGEN 

1. VERKEERSLICHTEN CENTRUM  

Cyclus: 
Het minimum groen van de Grote Baan kant gemeentehuis is 17 seconden, het maximum groen is 55 seconden. 
Het minimum groen van de Grote Baan kant kerk is 17 seconden, het maximum groen is 44 seconden. 
Het minimum groen van de Booischotsesteenweg is 15 seconden, het maximum groen is 36 seconden. 
Kerkstraat idem Booischotseweg 
 
Deze cyclus is gemiddeld veel te lang, vooral op spitsmomenten. Het is aangewezen om deze ook in te korten in zijn geheel/ 
Metingen: 
Gemiddeld aantal voertuigen komende van de Kerkstraat (metingen van 2008 tot 2012) : 12 000 
Gemiddeld aantal voertuigen komende van de Booischotseweg (metingen van 2006 tot 2012) : 22 705 
Gemiddeld aantal voertuigen komende van de Grote Baan in beide richtingen (van 2005 en 2008) : 24 340 

 

2. HULSHOUT ZONE 1  –  GROTE BAAN/  BOOISCHOTSEWEG  

Locatie Periode  Gemeten richting MTS V85  Aantal vtg  Aantal vtg /u Aantal woningen 

Beemdenstr. 10 Sept 2008 Grote Baan 50 52 4379 26 14 

  Booischotseweg  47 6312 37  

Brouwerijstr. 27 Sept 2008 Grote Baan 50 64 4959 30 30 

  Booischotseweg  63 2080 12  

Brouwerijstr. 21 april 2011 Grote Baan 50 51 8087 48  

  Booischotseweg  50 3839 23  

Doodsbroekstr 52 Mrt 
2006 

Grote Baan 50 47 1743 10 14 

  Booischotseweg  47 1555 9  

Doodsbroekstr 14 Sept 2008 Grote Baan 50  éénrichting éénrichting 5 

  Booischotseweg  57 9470 56  

Doodsbroekstraat voorbij Beemden   50    46 
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Torenerf   50    20 

        

Netelaan   50    118 

        

Hulshoutveld   50    158 

        

Zijperstraat   50    24 

        

Brouwerijstr. 34 Juni 2011 Grote Baan 50 44 934 6 20 (incl. 
Bruggeneinds 
Heivelden 

  Molenstraat  47 2250 13  

3. HULSHOUT ZONE 2  –  GROTE BAAN /  KERKSTRAAT  

Locatie Periode Gemeten richting MTS V85  Aantal vtg  Aantal 
vtg/u 

Woningen 

Paalsteenstraat 13 Juni 2007 Kerkstraat 50 56 4250 25 22 

  Grote Baan  56 5091 30  

Paalsteenstraat 13 maart 2011 Kerkstraat 50 53 5571 33  

  Grote Baan  63 5318 32  

Peerdekerkhofstr. 9 juni 2008 Kerkstraat 50 47 5412 32 39 

  Grote Baan  53 6941 41  

Borgerhout- en Zwartlandstraat  Kerkstraat 50    13 

  Grote Baan      

4. WESTMEERBEEK –  ZONE 4  :  NOORDEN VAN CENTRUM  

Locatie Periode MTS Gemeten richting V85  Vtg  Vtg
/u. 

Aantal woningen Verwachtte aantal vtg 

Nieuwstr 10 Febr 2006 50  Netestraat 48 1687 10 35 incl. Dreef 860 

   Stationsstraat 48 2557 15  860 

Nieuwstr 12 Okt 
2007 

50 Netestraat 52 1602 9  860 

   Stationsstraat 61 2281 13  860 

Mgr. Raeymaekersstr. 17 Nov 2011 30 Netestraat 52 2333 14 72 1764 
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   Stationsstraat 52 3441 20  1764 

Mgr. Raeymaekersstr.17 Nov 
2013 

50 Netestraat 49 985 6  1764 

   Stationsstraat 52 2035 12  1764 

Netestraat 39 Juni 2012 50 Netestraat 59 19597 117   

   Stationsstraat 66 20775 124  Type I 

Netestraat 39 Januari 2013 50 Netestraat 58 17243 102   

   Stationsstraat 60 18040 107  Type I 

Ijzermaal (midden) September 2008 50 Netestraat 49 426 1 24 588 

   Stationsstraat 51 309 2  588 

Ijzermaal 24 November 2013 50 Netestraat 55 289 2  588 

   Stationsstraat 55 261 2  588 

5. WESTMEERBEEK ZONE 5  –  ZUIDEN VAN CENTRUM  

Locatie Periode MT
S 

Gemeten richting V85 Aantal vtg  Aantal vtg /u Aantal woningen 

Elzenstr 
Krpt Hooiveld 

sept 2008 50 Stationsstraat 64 2872 17 58 

   Ramselsesteenweg 63 2881 17  

Elzenstr 
20 

Jan 2012 50 Stationsstraat 65 15486 92  

   Ramselsesteenweg 67 14348 82  

Elzenstr 
20 

Okt 
2013 

50 Stationsstraat 59 3247 19  

   Ramselsesteenweg 58 3227 19  

Hooivelden       23 

Beekstr 20 Dec 2006 50 Ramselsesteenweg 49 1044 6 23 

 KERSTvakantie  J.Michielsstr 51 993 6  

Beekstr brug Sept 2011 50 Ramselsesteenweg 47 1296 8  

   J.Michielsstr 48 1505 9  

Beekstr 
brug 

Feb 2013 50 Ramselsesteenweg 35 623 6  

   J.Michielsstr 34 572 5  

Beekstr 2 Feb 2013 50 Ramselsesteenweg 42 1033 6  

   J.Michielsstr 44 1077 6  



 23 september 2013 

32 

Beekstr 2 April 2013 50 Ramselsesteenweg 46 1007 6  

   J.Michielsstr 48 1478 9  

Beekstr 2 Nov 2013 50 Ramselsesteenweg  702 4  

   J.Michielsstr  1810 11  

Groenstr 3 Sept 2011 50 Ramselsesteenweg 41 2629 16 42 

   J.Michielsstr 42 3194 19  

Groenstr 3 Feb 2013 50 Ramselsesteenweg 47 1413 8  

   J.Michielsstr 47 1228 7  

Groenstr 3 April 2013 50 Ramselsesteenweg 43 2010 12  

   J.Michielsstr 28 442 3  

Groenstr 21 April 2006 50 Ramselsesteenweg 48 1058 6  

   J.Michielsstr 48 944 6  

Groenstr 21 Nov 2013 50 Ramselsesteenweg 51 1434 9  

   J.Michielsstr 51 1323 8  

Groenstr 25 Sept 2009 50 Ramselsesteenweg 41 1207 7  

   J.Michielsstr 48 1134 7  

Groenstr23 Feb 2013 50 Ramselsesteenweg 43 663 4  

   J.Michielsstr 44 759 5  

Groenstr 23 April 2013 50 Ramselsesteenweg 42 1777 11  

   J.Michielsstr 36 164 1  

Haepersstraat       16 

HISTORIEK DOCUMENT 

Versie 1.0  

Versie 2.0 

Versie 3.0 na kennisgeving CBS :  toevoeging participatietraject 

Versie 3.1 Opmerkingen uit fractieoverleg februari 2014. Aanpassing roosters en als bijlagen toevoegen. 

  Participatie uitwerken  

Versie 3.2 Nazicht  


