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Mobiliteitsplan Gent 
Strategische mobiliteitsvisie 

Circulatieplan Binnenstad 
6 sectoren en voetgangersgebied 

Parkeerplan Gent 
Parkeermaatregelen 

Mobiliteit in Gent 



 Bereikbaarheid voor bestemmingsverkeer verbeteren 
  tot 40% doorgaand verkeer in de binnenstad 

 

 Kwaliteit voor voetgangers en fietsers 
 

 Doorstroming openbaar vervoer verbeteren 
 

 Leesbaarheid: waterlopen en voetgangersgebied als grens  

Waarom een circulatieplan voor de binnenstad? 



Succes mobiliteitsplan en voetgangersgebied 



Succes mobiliteitsplan en voetgangersgebied 



 6 sectoren 

 Voetgangersgebied 

Circulatieplan Binnenstad - Hoofdlijnen 



Alle parkings blijven bereikbaar 



Stadscentrum blijft bereikbaar 



 Nu reeds lage leegstandscijfers 

   interesse in Gent is en blijft groot 

 Omzetverlies vooral door concurrentie e-commerce 

 Verkeer speelt maar beperkte rol bij winkelgedrag 

 Vooral beleving is belangrijk voor winkelgedrag 

Goede zaak voor horeca  
en middenstand 



Bereikbaarheid via Drongesesteenweg 
TOLHUIS 

SLUIZEKEN 

VRIJDAGSMARKT 

DESMETBRUG 

RABOT 

SINT-MICHIELS 



Bereikbaarheid via Drongesesteenweg 



Uitbreiding voetgangersgebied 

 Kraanlei – Oudburg 

 Koophandelsplein 

 Korte dagsteeg 

 Overpoortstraat 



Uitbreiding voetgangersgebied 



Uitbreiding voetgangersgebied 



Uitbreiding voetgangersgebied 



Vergunningen voetgangersgebied 

Toegang 24/24u  

 
 Bewoners 
 Garage of standplaats 
 Mensen met beperkte mobiliteit 
 Huisbezoek patiënten 
 Leveringen medische aard 
 Leveranciers gevestigd in gebied 
 Duurzame stadsdistributie 
 Markten, activiteiten en evenementen 
 Uitvoeren van werken 
 Nutsdiensten 
 Touringcars voor hotelgasten 

 
 

Toegang 19u tot 11u  
 

 Leveranciers – laden en lossen 



Verkeersvrije straten 

 Exclusief voor voetgangers 

 Drukste winkel-wandel- en horecastraten 

 Binnen tijdsvenster 11.00 – 19.00u 

 Geen vrachtverkeer, auto’s, taxi’s, fietsers … 

 Bediening via zijstraten is altijd mogelijk 
 



Verkeersvrije straten 

Dagelijks 11u-19u 

 Mageleinstraat 

 Kalandestraat - Koestraat 

 Langemunt 

 Donkersteeg 

 

Juni t.e.m. september 11u-19u 

 Graslei 

 



 Voorzien op 03 april 2017, mits enkele randvoorwaarden 
 Bijkomende P+R-capaciteit in nabijheid stadsring 

 Aanpassingen kruispunten stadsring R40 

 Aanpassing verkeerslichtenregeling R40 

Invoering circulatieplan 



 Bijkomende plaatsen 

 P+R – P+B – P+W 

 Openbaar vervoer 

 + Shuttles 
 

Bijkomende P+R nabij stadsring 



 Analyse per kruispunt: 
 Stad – AWV – De Lijn 

 Lichtenregeling 

 Afslagstroken 

 Belijning  

 ... 

Aanpassingen kruispunten R40 



Communicatie is erg 
belangrijk! 

 Digitaal webplatform circulatieplan! 
 www.stad.gent/mobiliteitsplan  

 
 Behandelen vragen 

 FAQ’s  
 Webplatform 
 Stedelijke balies + ambassadeurs op het terrein 

(handelaars, bedrijven, scholen, ...) 
 Mobiliteitsnummer vanaf eind februari 

 

 
 



Vragen? 

Later vragen, suggesties of opmerkingen: 
mobiliteitsplan@openvldgent.be 



Blijft u graag op de hoogte? 

www.openvldgent.be 

www.stad.gent/mobiliteitsplan 

Later vragen, suggesties of opmerkingen: 
mobiliteitsplan@openvldgent.be 
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