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1. Wstęp
1. 1. Cel: Określenie uwarunkowań polityki
Proponowany dokument opiera się na zasadach Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej
zgodnie z planem mobilności pierwszej generacji z 15 kwietnia 2002 r. Szybka kontrola planu
mobilności miejskiej była przedmiotem prac miejskiego komitetu doradczego (GBC) w dniu 5
lutego 2008 r. Plan uzyskał pozytywną opinię audytora wewnętrznego w dniu 21 kwietnia 2008
r., a także decyzję miasta Sint-Niklaas i GBC co do podjęcia "poszerzania i pogłębiania"
planu. Uwagi te zostały zatwierdzone przez komitet audytu regionalnego (PAC) w dniu 17
października 2011 r. W 2014 r. proces opracowywania planu mobilności mocno przyspieszył.
Rozbudowano i poszerzono różne tematy. Ten dokument strategiczny w nowej wersji
został zatwierdzony przez CGC w dniu 5 czerwca 2014 r. Pogłębiający się proces fazy
rozwojowej stanowi punkt odniesienia dla opracowania programu zrównoważonej polityki. Z
drugiej strony znacznie zmieniono kontekst polityczny, co spowodowało, że aktualizacja
zrównoważonej polityki była obowiązkowa.
Opracowanie polityki transportowej jako części planu mobilności miasta Sint-Niklaas
zakończyło trzecią fazę procesu planowania mobilności. Zakres tego SUMP polega przede
wszystkim na zdefiniowaniu i opracowaniu struktury mobilności Sint-Niklaas na poziomie
makro. Pozwala na stworzenie ram odniesienia w których polityka mobilności na najbliższe
lata może zostać opracowana na niższym poziomie. Proponowany dokument należy traktować
jako strategiczny dokument polityczny wykorzystujący dyscyplinę ratyfikowanych planów
politycznych "de Lobbenstad", masterplan dotyczący przestrzeni publicznej i
zatwierdzone podstawowe cele miasta pod względem neutralności klimatu (Plan
klimatyczny).
W Sint-Niklaas w krótkim czasie wiele planów politycznych zostało ratyfikowanych i
zainicjowanych. Przed tym SUMP, masterplan przestrzeni publicznej i model miasta “Lobes “
zostały ratyfikowane w radzie miejskiej. W tym samym czasie plan mobilności został również
opracowany w ramach planu klimatycznego miasta.
Ta mnogość nowych planów politycznych stworzyła ważny moment w Sint-Niklaas,
kształtujący politykę mobilności na nadchodzące dekady.
Model miasta Lobes został wykorzystany jako punkt wyjścia do rozpoczęcia prac nad takimi
zagadnieniami, jak korytarze ruchu drogowego i bezpieczeństwo ruchu. Ograniczona wielkość
centrum miasta sprzyja odrodzeniu ruchu rowerowego, prawie każde miejsce docelowe jest
osiągalne w czasie krótszym niż 10 minut. W połączeniu z ambicją miasta, by dążyć do
neutralności klimatycznej, dążyć do poprawy bezpieczeństwa na drogach i zwiększać
wykorzystanie rowerów w ruchu, oczywistym wyborem stała się rozszerzona polityka
rowerowa.
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1.2. Udział partnerów
Proponowany plan polityczny został opracowany w ścisłej współpracy z różnymi służbami
miejskimi, Prowincją Wschodnio-Flandryjską i rządem flamandzkim, poprzez regularne
omawianie procesu planowania polityki w grupach roboczych. Ponadto plan był szeroko
omawiany z różnymi zainteresowanymi stronami i komitetami doradczymi, a obywatele mieli
możliwość sformułowania uwag i swoich obaw.
Wsparcie polityczne:
o Komitet Rady Miejskiej 17 listopada 2014 r .: dyskusja na temat zasad przewodnich

nowego planu.
o Komitet Rady Miejskiej 16 lutego 2015 r .: dyskusja nad planem
o Rada Miejska 27 lutego 2015 r .: wstępne ustalenie SUMP
o Rada Miejska 24 kwietnia 2015 r .: ostateczny plan mobilności

Wsparcie społeczne:
o CEO-top 20: 10 października 2014 r. (dyskusja na temat zasad przewodnich nowego

planu politycznego)
o Rada Główna: 22 października 2014 r. (dyskusja na temat zasad przewodnich nowego

planu polityki)
o GECORO: 4 listopada 2014 r. (dyskusja na temat zasad przewodnich nowego planu

polityki w radzie doradczej ds. planowania przestrzennego)
o Rada Sinaai: 4 listopada 2014 r. (dyskusja na temat zasad przewodnich nowego planu

politycznego, skupienie na gminie Sinaai)
o Rada gminy Nieuwkerken: 5 listopada 2014 r. (dyskusja na temat zasad przewodnich

nowego planu polityki, koncentrująca się na Nieuwkerken)
o Rada Miejska Belsele: 10 listopada 2014 r. (dyskusja na temat zasad przewodnich

nowego planu politycznego, koncentrująca się na Belsele)
o Konsultacje ze szkołami: 14 listopada 2014 r
o Stramin: 18 listopada 2014 r. (dyskusja na temat zasad przewodnich nowego planu

politycznego)
o Konsultacje ze szkołami (podstawowymi): 25 listopada 2014 r., 6 stycznia 2015 r. i 16

stycznia 2015 r
o Rada ds. Rolnictwa: 26 listopada 2014 r. (dyskusja na temat zasad przewodnich

nowego planu politycznego)
o Rada młodzieżowa: 27 listopada 2014 r. (dyskusja na temat zasad przewodnich

nowego planu polityki)
o Konsultacja z wydziałem policji i pełnomocnikiem: 30 października 2014 r
o Zarządzanie centrum miasta: 9 grudnia 2014 r. (dyskusja na temat zasad przewodnich

nowego planu polityki, główne centrum miasta)
o Przesłuchania publiczne: 2, 4, 10, 11 i 17 grudnia 2014 r.
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o Wyjaśnienia dla Policji: 2 grudnia 2014 r
o Konsultacje z branżą gastronomiczną: 2 grudnia 2014 r

Dane wejściowe z powyższego procesu zaangażowania społecznego zostały zawarte w
dokumencie "Adviezen beleidsplan", który stanowi integralną część ratyfikowanego planu
mobilności. Propozycje przyczyniające się do realizacji celów SUMP zostały uwzględnione w
planie polityki. Nie uwzględniono propozycji niezgodnych z podstawowymi przekonaniami
tegoż SUMP. Wszystkie propozycje, które nie zostały uwzględnione, otrzymały uzasadnioną
odpowiedź.

2. Wąskie gardła i cele strategiczne
2.1. Podstawowe zasady dotyczące mobilności
Na co dzień osoby dojeżdżające do pracy w okolicach Sint-Niklaas napotykają problemy z
dotarciem do celu. Obejmuje to między innymi problemy z dostępnością i natężeniem ruchu
na drogach krajowych N70 i N16, wyszukanie bezpłatnego miejsca parkingowego oraz jakość
tras rowerowych, które nie są jednakowo wygodne w całym mieście. Wiele z tych problemów
ma wpływ na jakość życia w wybranych obszarach.
Wiele problemów związanych z mobilnością jest powodowanych przez niedokończoną sieć
dróg wokół Sint-Niklaas. Brakujące ogniwa i brak działań ukierunkowujących potoki ruchu
spowodowały, że obszary mieszkalne przyjmują znaczne ilości niepożądanego ruchu
kołowego. Również w centrum Sint-Niklaas obecny jest całkiem zbędny ruch.
Można zarysować wiele przyczyn tego stanu:


Oś Parklaan - Grote Markt - Plezantstraat - jest styczna z N16 i N403, co powoduje ruch
na północy i południu, przechodząc przez centrum miasta i rynek.



Przepływ ruchu na osi Koningin Astridlaan-Prins Bouwdewijnlaan jest trudny ze względu
na brak wschodniej obwodnicy stycznej. Powoduje to zwiększoną presję ruchu na
obszarach Elisabethwijk, Fabriekswijk i Priesteragiewijk. .



Niewiele działań zostało podjętych mających na celu naprowadzanie ruchu (w celu
powstrzymania niepożądanego ruchu z obszarów mieszkalnych).

Wśród innych aspektów problemu związanego z przemieszczaniem się w aspekcie ruchu
drogowego zaznaczono negatywny wpływ na jakość otaczających obszarów powodowany
przez ruch zmotoryzowany. Ważny jest punkt widzenia zarówno dotyczący zagospodarowania
przestrzennego, jak i ruchu. Krótko mówiąc, wiele przewozów samochodowych powoduje
poważne niedogodności. Jednak alternatywy w przypadku Sint-Niklaas nie są tak naprawdę
oczywiste.
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Ruch towarowy wykorzystuje niepotrzebnie drogi o niższej klasie w kilku lokalizacjach, co w
mniejszym stopniu szkodzi jakości okolicznych obszarów, ale ma większe znaczenie na
funkcjonowanie tych dróg dla innego ruchu, użytkowników rowerów i pieszych.
Odpowiednie postępowanie
z niebezpiecznymi punktami w ciągu minionego
dziesięciolecia, doprowadziło do rozwiązania większości problemów w tych punktach lub
podjęcia odpowiednich planów działań na przyszłość. Nie oznacza to jednak, że system ruchu
drogowego można zaklasyfikować jako bezpieczny. Aby zmotywować ludzi do mniej
regularnego korzystania z samochodu, dostępne alternatywy muszą być dobrej jakości.
Zwłaszcza rower jest najkorzystniejszym środkiem transportu na krótkie podróże. Z drugiej
strony sieć rowerowa ma problemy z jakością w wielu lokalizacjach, ponieważ brakuje
bezpiecznej infrastruktury dla użytkowników rowerów. Na obszarach mieszkalnych o ruchu
mieszanym presja ruchu zmotoryzowanego jest zbyt wysoka.
Czytelność i klarowność systemu ruchu w pozytywny sposób wpływają na bezpieczeństwo
ruchu. Warunki prędkości nie uwzględniają adaptacji do parametrów projektowych drogi.
Strefy 30 km/h są określane ad hoc, podczas gdy miasto ma ogromny potencjał do bardziej
strukturalnego wykorzystania zasady 30 km/h. Trasy dla ciężkiego ruchu pojazdów nie są
dostosowane do kategorii dróg.
Flamandzka firma transportowa De Lijn doszła, już w 2013 r., do wniosku, że sieć miejska
musi zostać przeprojektowana. Obecne czasy podróży napotkały pewne utrudnienia z
powodu problemów z natężeniem ruchu na Grote Markt, Driekoningen i niektórych innych
mniejszych drogach. Również część przyszłego zagospodarowania przestrzennego nie
została obecnie zamknięta. Poza tym obecna sieć miejska ma również bardzo duże
zagęszczenie w centrum miasta, z licznymi przystankami bardzo blisko siebie. Tymczasem
zasięg sieci jest raczej ograniczony.
Obecna polityka parkingowa charakteryzuje się bardzo zróżnicowanym reżimem
parkingowym. Dzięki 6 strefom taryfowym i trzem rodzajom abonamentów, strefy taryfowe są
trudne do zrozumienia i trudno je właściwie komunikować. W tym samym czasie nie ma dużej
różnicy w odniesieniu do taryf. Powoduje to różne konflikty pomiędzy osobami parkującymi na
dłuższy czas i tymi krótkoterminowymi powodowane ruchem związanym z poszukiwaniem
miejsca, podczas gdy niektóre parkingi, takie jak parking przy stacji kolejowej, nie są używane
z pełną wydajnością. Także na obrzeżach strefy płatnego parkowania lub wokół dużych
instytucji, takich jak szpital, obecna jest presja pojazdów parkujących długoterminowo. Jest to
niekorzystne dla lokalnych handlowców i mieszkańców. W tym samym czasie na poziomie
lokalnym parkowanie związane z czynnościami ładunkowymi napotyka na problemy. To z kolei
powoduje konflikt z niechronionymi użytkownikami dróg.
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2. 2. Cele polityki mobilności
2.2.1. Cele dla administracji wyższego szczebla
Przy opracowywaniu i dostosowywaniu polityki zrównoważonej mobilności należy wziąć pod
uwagę istniejące dokumenty polityczne na wyższym szczeblu. W tym kontekście dużą rolę
odgrywa "SUMP dla Flandrii". Ten SUMP jest głównym wątkiem dla przyszłych decyzji w
zakresie mobilności we Flandrii i ujednolica niektóre konkretne cele. Pięć celów
strategicznych (dostępność, osiągalność, bezpieczeństwo, środowisko naturalne,
jakość życia) SUMP dla Flandrii omówiono w następujących sekcjach:
Pierwszy cel strategiczny został ustanowiony w celu zagwarantowania dostępu do węzłów
ekonomicznych (oraz tam gdzie skoncentrowano funkcje społeczne i gospodarcze).
Dostępność musi być zagwarantowana w sposób selektywny. Oznacza to, że nie dla każdej
grupy docelowej lub pojedynczego użytkownika, ani dla każdego rodzaju transportu, ani dla
każdego miejsca czy momentu w czasie, muszą być zagwarantowane te same poziomy
dostępności. Aby osiągnąć lepszą dostępność polityka zwraca uwagę na parametry takie jak:
niezawodny czas podróży, rozsądny koszt i wyższy poziom komfortu.
Drugi cel stara się wyrównać problemy, z którymi zmaga się bardziej wrażliwa grupa społeczna
w kwestiach swojego transportu. Celem jest osiągnięcie płynnej, bezpiecznej i szeroko
dostępnej mobilności dla wszystkich poprzez selektywne działania. Aby zapobiec wykluczeniu
społecznemu z uwagi na sposób ustalania i wartościowania systemu transportu, niektóre
skutki społeczne, takie jak poprawa mobilności osób o najniższych dochodach i osób
niepełnosprawnych, zwiększają autonomię transportu.
Trzeci cel strategiczny ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu, a zwłaszcza zmniejszenie
liczby ofiar wypadków. W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, mniejszej ilości:
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ofiar śmiertelnych, ciężko rannych, lekko rannych i wypadków drogowych z udziałem
niechronionych użytkowników dróg, zwraca się uwagę głównie na tą grupę.
Czwartym celem strategicznym jest zmniejszenie negatywnego wpływu ruchu na środowisko
i jakość życia. Cel ten jest ukierunkowany na niezależny rozwój mobilności i poprawę
warunków życia. W celu zwiększenia jakości ruchu w miastach i wsiach, takich jak mniejsze
zanieczyszczenie powietrza i zagrożenia dla zdrowia związane z transportem, zwaraca się
uwagę na mniejsze zakłócenia w ruchu, podwyższoną wartość udogodnień i podwyższoną
użyteczność.
Piąty cel strategiczny koncentruje się na, niezależnym rozwoju mobilności oraz zmniejszeniu
szkód dla środowiska naturalnego. Aby ograniczyć te uciążliwe skutki, proponuje się np.
mniejszą emisję związaną z ruchem drogowym, świadome wykorzystanie przestrzeni,
defragmentację przyrody i otwartej przestrzeni, krajobrazową integrację infrastruktury i
ograniczone wykorzystanie paliw kopalnych i innych zasobów naturalnych.
W wojewódzkim planie zagospodarowania przestrzennego Prowincja WschodnioFlandryjska formułuje m.in. cele dotyczące pożądanej mobilności i infrastruktury osiowej.
Cztery następujące cele pochodzą z prowincjonalnego planu przestrzennego dla Wschodniej
Flandrii: wzmocnienie alternatyw dla ruchu drogowego, optymalizacja kategoryzacji sieci dróg,
polityka mobilności ukierunkowana na zarządzanie ruchem i zróżnicowanie dostępności w
sensie przestrzennym i modalnym: "selektywna dostępność".

2.2.2. Ambicje i punkty wyjścia dla Sint-Niklaas
Miasto Sint-Niklaas popiera strategiczne cele ponadlokalnego rządu, jednak pragnie dodać
własne akcenty. W poprzednim SUMP własne cele strategiczne nie zostały jeszcze
uwzględnione. Dlatego Sint-Niklaas wybiera obecnie dwie główne ambicje, które przekładają
się na cztery poziomy bazowe ściśle związane z różnymi sieciami ruchu. Każda z tych
ambicji i poziomów bazowych przyczynia się do realizacji strategicznych celów wizji mobilności
flamandzkiego rządu i prowincji.
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Wyższy poziom życia i bezpieczeństwo ruchu są kluczowymi elementami tego planu
mobilności.


Poprawa warunków życia na obszarach zamieszkałych musi wywoływać wyższą
jakość życia. Jest to realizowane poprzez konsekwentną politykę co do limitów prędkości
i organizacji sieci ruchu dla ciężkich pojazdów. Nieodpowiedni ruch zostaje zablokowany
przez pozbycie się brakujących ogniw transportowych.



Poprawia się bezpieczeństwo ruchu drogowego, poprzez standaryzację infrastruktury
drogowej, zgodnie z obowiązującymi limitami prędkości. Kategoryzacja dróg jest
ważnym wątkiem w tym względzie, wdrożenie zostanie przeprowadzone w odniesieniu
do masterplanu dla przestrzeni publicznej.

W sieciach transportowych ta ambicja jest realizowana za pomocą silnego zestawu działań,
obejmujących środki na rzecz pieszych, użytkowników rowerów, transportu publicznego i
ruchu samochodowego.


W centrum miasta Sint-Niklaas znajduje się strefa o większym natężeniu ruchu.
Obwodnica składająca się z R42, dróg stycznych i drogi N70 musi przenosić potoki
ruchowe wokół centrum.. Dzięki wdrożeniu działań na rzecz ruchu cyrkulacyjnego ruch
tranzytowy zostaje wyrugowany z centrum miasta, a dzielnice w centrum uzyskują
przestrzeń.
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Wprowadza się integralną politykę rowerową, aby poprawić pozycję roweru jako
najbardziej oczywistego środka transportu na krótkie i średnie odległości w mieście.



Jeszcze silniejsza (pod)miejska struktura transportu publicznego jest wdrażana za
pomocą osi podstawowych dla transportu publicznego. Oferta transportu miejskiego
ulega rozszerzeniu (częstotliwość) i lepiej pasuje do nowych inwestycji miejskich.



Miasto będzie dostępne w sposób selektywny za pomocą ukierunkowanej polityki
parkingowej, która przyczynia się do życia i funkcjonowania lokalnych małych
przedsiębiorstw.

Ambicje i podstawy zrównoważonej mobilności Sint-Niklaas są w pełni zgodne z celami
rządu flamandzkiego i prowincji.
Cele
Osiągalny

Dostępny

Bezpieczny

Żyjący

Przyjazny
środowisku

Główne zasady

1. Wyższa jakość życia w
obszarach mieszkalnych
2. Wyższe bezpieczeństwo
ruchu drogowego, dzięki
czytelnym i
rozpoznawalnym sieciom
ruchu
3. Zintegrowana polityka
rowerowa
4 Główne osie Transportu
Publicznego
5. Kierunkowa polityka
parkingowa
6. Centrum miasta wolne od
samochodów

Cele
Wzmacnianie
alternatyw
dla
transportu
drogowego

Optymalizacja
kategoryzacji

Zarządzanie
ruchem

Selektywna
dostępność

Główne zasady

1. Wyższa jakość życia w
obszarach mieszkalnych
2. Wyższe bezpieczeństwo
ruchu drogowego, dzięki
czytelnym i rozpoznawalnym
sieciom ruchu
3. Zintegrowana polityka
rowerowa
4 Główne osie Transportu
Publicznego
5. Kierunkowa polityka
parkingowa
6. Centrum miasta wolne od
samochodów
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2.2.3. Cele operacyjne
Cele operacyjne są konkretnym tłumaczeniem wspomnianych wcześniej konkretnych ambicji
i linii podstawowych Sint-Niklaas. Są konkretne, mierzalne, akceptowalne, realistyczne i
ograniczone czasowo. Ponieważ w Sint-Niklaas nie dla wszystkich linii bazowych dostępne
są pomiary wstępne, zostanie określony barometr mobilności (na przykładzie
kopenhaskiego konta rowerowego) jako opracowanie celów operacyjnych. Barometr
mobilności zostanie rozszerzony w stosunku do modelu kopenhaskiego, tak by wszystkie
linie podstawowe Sint-Niklaas zostały uwzględnione. Wszystko to umożliwia opracowanie
nowego narzędzia komunikacyjnego do mierzenia i publikowania efektów polityki.

3. Związek z lokalnymi planami
politycznymi i wyjaśnienie scenariusza
polityki
3.1. Związek z lokalnymi planami politycznymi
Od czasu poprzedniego SUMP rozpoczęto kilka nowych procesów, które miały istotny wpływ
na zrównoważony scenariusz polityki planu mobilności. Najważniejsze to plan klimatyczny,
model "lobbenstad" i plan przestrzeni publicznej. Każdy z tych trzech planów odnosi się w
pewien sposób do różnych celów planu mobilności. Te trzy nowe plany polityczne zostaną
omówione w następnych sekcjach.

12 / 39

Miasto “Champion City” – Sint Niklaas

01/10/17

Sint-Niklaas oficjalnie przystąpił do Europejskiego Porozumienia Burmistrzów. W ten sposób
miasto angażuje się w opracowanie planu klimatycznego i między innymi dąży do
ograniczenia emisji dwutlenku węgla na swoim terenie o 20% do 2020 roku. Poza tym
ambicje miasta to całkowicie neutralny klimat do 2050 roku.
Ruch prywatny i komercyjny łącznie stanowią 33% całkowitej emisji dwutlenku węgla na
terytorium Sint-Niklaas. Dlatego Sint-Niklaas promuje następujące działania bezpośrednio
związane z mobilnością: Przyspieszone przejście z samochodu do transportu rowerowego lub
publicznego, optymalizacja i poprawa zrównoważonego transportu towarowego, karta
zrównoważonej mobilności w firmach. Oprócz zwykłego zmniejszenia emisji dwutlenku węgla
plan klimatyczny koncentruje się również na jakości życia w mieście. W związku z tym plan
klimatyczny obejmuje również pewne działania towarzyszące, których efekty nie mogą być
bezpośrednio zmierzone w kontekście emisji dwutlenku węgla, takie jak zasadzanie
dodatkowej zieleni, zmiana schematu upraw, wdrożenie gospodarki współdzielonej, itp.
Miejska koncepcja "lobbenstad", którą Sint-Niklaas już badało w kwestii zastosowania w
mieście, jest możliwym sposobem ewoluowania w stronę centrum miasta bez samochodów.
Model "lobbenstad" został zatwierdzony przez radę miejską we wrześniu 2014 r. W dłuższej
perspektywie musi on zostać włączony do miejskiego planu zagospodarowania
przestrzennego.
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Model "lobbenstad", zastosowany w SintNiklaas, zaczyna się od 7 historycznych
radialnych
dróg
zasilających,
umożliwiających
koncentrację
przestrzenną wokół centrum. W
przypadku samochodów drogi dojazdowe
zapewniają dostęp do obwodnicy wokół
Sint-Niklaas, w przypadku rowerów i
transportu
publicznego
tworzą
bezpośrednie połączenie z centrum
miasta.
Aby uzyskać centrum wolne od
samochodów,
model
"lobbenstad"
proponuje realizację obwodnicy stycznej
wschodniej oraz stycznej zachodniej. Ta
struktura może być wykorzystana do dotarcia do 3 dużych parkingów dla gości na
obrzeżach miasta.
Na parkingach dla turystów można utworzyć węzły multimodalne umożliwiające dalszą podróż
zrównoważonymi środkami transportu.
W celu otwarcia obszarów mieszkalnych
w centrum miasta promowany jest system z
pętlami i/lub bramami, jako warunek
stworzenia
centrum
wolnego
od
samochodów (miasto rowerowe w Houten).
Dzięki temu te dzielnice i centrum miasta
będą łatwo dostępne dla rowerzystów i
pieszych, a także zmaksymalizują liczbę
miejsc parkingowych. Różne dzielnice
mieszkaniowe i miejskie są oddzielone od
siebie dla ruchu zmotoryzowanego. Oznacza
to, że samochody muszą wracać za każdym
razem do głównej sieci dróg, w tym
przypadku
do
obwodnicy
(struktura
składająca się z N41 - N70 - R42).

Plan główny dla przestrzeni publicznej to plan polityczny zatwierdzony przez radę miejską,
składający się z globalnej wizji przestrzeni publicznej na terenie miasta Sint-Niklaas. Ten plan
generalny zawiera zasady projektowania , które muszą wspomagać przyjazność i tożsamość
przestrzeni publicznych w Sint-Niklaas.

14 / 39

01/10/17

Miasto “Champion City” – Sint Niklaas

3.2. Aktualizacja scenariusza zrównoważonej polityki
3.2.1. Krótkoterminowe i długoterminowe elementy przestrzenne
3.2.1.1. Infrastruktura i projekty
Na poziomie przestrzennym scenariusz zrównoważonej polityki nadal wykorzystuje silny
korytarz miejski na centralnej osi północ-południe pomiędzy stacją kolejową, Grote Markt i
WSC jako punktem wyjścia. Ważne funkcjonalne przestrzenie i obiekty publiczne znajdują się
wzdłuż tego korytarza.
Poza tym zrównoważony scenariusz wykorzystuje również model "lobbenstad".
7 historycznych radialnych dróg dojazdowych do miasta jest wykorzystywanych do
koncentracji przestrzennej. W przypadku samochodów te drogi oferują dostęp do obwodnicy.
Ta struktura, utworzona przez N70 - N41 - R42, musi odciążyć centrum miasta i służyć jako
główny dostęp do miasta dla ruchu zmotoryzowanego.
Również ruch wewnątrz Sint-Niklaas musi zostać przekierowany na obwodnicę na zewnątrz.
Nadal będzie to stymulowane, a nawet wymuszane przez działania dotyczące organizacji
ruchu. Działania zostaną wprowadzone stopniowo. Na dłuższą metę przewidziano 3 duże
parkingi dla odwiedzających miasto wokół centrum, które umożliwią przejście na
zrównoważone środki transportu.
Aby zoptymalizować funkcjonowanie tego wszystkiego z punktu widzenia inżynierii ruchu,
konieczne są pewne nowe krótko- i długoterminowe projekty infrastrukturalne. W krótkim
okresie struktura grzebieniowa zostanie uzupełniona przez wschodnią styczną. W dłuższej
perspektywie obwodnica złagodzi drogę Hoge Bokstraat, a droga dojazdowa Doornpark ułatwi
przejście przez Nieuwekerken. Również N70 może być przeprojektowana i obniżona do klasy
lokalnej drogi po zbudowaniu stycznej wschodniej.
W scenariuszu zrównoważonym wykorzystuje się 5 podstawowych węzłów jako punkt
wyjścia. Wybrano 5 następujących lokalizacji:

1. Stacja kolejowa: węzeł multimodalny, węzeł IC/IR.
2. Plac Fabiola: Brama miejska z P+R i centrum
dystrybucyjnym.
3. Węzeł miejski Wschód: węzeł rekreacyjny z naciskiem
na ruch rowerowy.
4. Węzeł miejski Zachód: połączony z nowym biegunem
atrakcji (szpitalem) powstaje wysokiej jakości oferta
transportu publicznego oraz sieć rowerowa.
5. Przedmieścia parkingu wokół SVK przewidziane w
modelu lobbenstad. Dokładna lokalizacja tego obiektu jest
nadal określana. Należy zbadać, czy nowa lokalizacja
szpitala AZ Nikolaas jest przystosowana do zintegrowania tej funkcji jako przedmieścia
parkingu
w jednym miejscu.
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Poza tym trzy duże inwestycje miejskie związane z rozbudową muszą w znacznym stopniu
sprostać celom dotyczącym życia, przepisów ekologicznych i działalności. Ekspansje
obejmowały rozbudowę dzielnicy Clement, De Winningen i rozbudowę Bellestraat-Zonneken.
Oprócz tych trzech ekspansji miejskich, w dłuższej perspektywie planuje się realokację AZ
Nikolaas. W tej chwili obszar na skrzyżowaniu drogi N70 i R42 jest przewidziany do
przeniesienia.

3.2.2. Elementy inżynierii ruchu w krótkim i długim okresie
3.2.2.1. Centrum miasta bez samochodów dzięki odnowionemu obiegowi ruchu
w sąsiednich dzielnicach.
Model lobbenstand wyznaczył 7 dróg dojazdowych, które można wykorzystać do koncentracji
przestrzennej wokół miasta oraz jako szkielet dla obszarów mieszkalnych. Te historyczne
radialne drogi dojazdowe będą wykorzystywane do otwierania za każdym razem
pojedynczego obszaru miasta lub okolicy. W tym celu 2 możliwe zasady zostały
przedstawione w następnym rozdziale. W zależności od profilu drogi i konkretnych
okoliczności dla każdego obszaru miejskiego lub sąsiedztwa miasta zostanie ocenione, jaki
byłby najlepszy wybór (jedna z zasad).
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Zasada działania pętli centralnych

Zasada pętli w dzielnicach

Poszczególne obszary są dostępne dzięki
ulicy zbiorczej przecinającej dzielnicę. W
centrum miasta dla ruchu zmotoryzowanego
nie dopuszcza się przejazdu pomiędzy
różnymi drogami zasilającymi.

Obszary są od siebie oddzielone dla ruchu
samochodowego. System bramek funkcjonuje
jako wejście i wyjście dla konkretnej dzielnicy

W obu przypadkach dzielnice są odizolowane od siebie dla ruchu zmotoryzowanego.
Oznacza to, że ruch samochodowy jest zobowiązany do powrotu do głównych struktur ruchu
za każdym razem. W przypadku Sint-Niklaas ta struktura ruchu nazywa się "rondweg"
(obwodnica). Obwodnica składa się z R42, dróg stycznych i drogi N70.

3.2.2.2. Główne osie dla transportu publicznego
Aktualizowanie sieci transportu publicznego jest
skorelowane z odnawianiem organizacji ruchu na
poziomie ulicy. Ten SUMP składa się tylko z kilku
podstawowych zasad nowego planu organizacji ruchu.
Szczegółowa wersja planu przygotowana zostanie w
porozumieniu z De Lijn. Możliwe optymalizacje to:
wczesna adaptacja niektórych linii podmiejskich;
ewentualnie obsługują kilka nowych węzłów z sieci
miejskiej; sprzężenie niektórych linii podmiejskich
umożliwi silniejszą strukturę osi, porównywalną z
istniejącym korytarzem.

3.2.2.3. Struktura sieci rowerowej
Obecna sieć rowerowa składa się z radialnych osi
wejściowych, umożliwiających dobre połączenie
rowerowe z centrum miasta. Ta struktura zostanie
zachowana w nowej sieci rowerowej, choć dodatkowo
wzmocniona.
W przyszłości rozbudowa sieci rowerowej o osie promieniste wokół centrum Sint-Niklaas
zostanie wzmocniona lokalnymi i regionalnymi obwodnicami rowerowymi. Te 2
obwodnice muszą łączyć w odpowiedniej kolejności części miasta (płaty) i kilka przedmieść
lub węzłów dookoła miasta, takich jak obszar rekreacyjny De Ster.
Sąsiednie schematy reprezentują strukturę rowerową. Na zielono obwodnica miasta,
pomarańczowo regionalna obwodnica, a na niebiesko radialne osie rowerowe.
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3.2.2.4. Polityka zorientowana na parkingi
W krótkim okresie zasady dotyczące parkowania zostaną znacznie uproszczone. W oparciu o
istniejący system zarządzania parkowaniem zostanie wprowadzona polityka zorientowana na
parkingi. Parkingi na obrzeżach będą najtańszymi parkingami, na których opłacało się będzie
parkowanie długoterminowe. Następnie centralne parkingi, nadal przeznaczone na
parkowanie długoterminowe, jednak z wyższą stawką. Parkowanie na ulicach stanie się
najdroższe. Te miejsca parkingowe są przeznaczone dla mieszkańców i parkowania
krótkoterminowego. W związku z tym wprowadzony zostanie krótkoterminowy system
parkowania i system parkingowy dla mieszkańców. Na ulicach handlowych zostaną
wprowadzone specjalnie zaprojektowane przystanki i przestrzenie sklepowe specjalnie dla
ultra-krótkoterminowych odwiedzających.
W dłuższej perspektywie niektóre zmiany będą miały miejsce w związku z rozszerzeniem
koncepcji centrum miasta bez samochodów. Obecne centralne parkingi mogą zostać
przekształcone w parkingi mieszkaniowe. Odwiedzający mogą zostać zebrani w jednym z tych
multimodalnych punktów transferowych, skąd taki podróżny może albo kontynuować podróż,
albo zaparkować na nowych parkingach poza centrum miasta wolnego od samochodów.
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Część kierunkowa

4. Scenariusz polityki
4.1. Rozwój przestrzenny i jego wpływ na mobilność
4.1.1. Kategoryzacja dróg
4.1.1.1. Wizja

Pożądana kategoryzacja dróg będzie zgodne z ideami planu mobilności. Określi sposoby
opracowania innych tematów i objaśni powiązanie sieci z planem mobilności.
W ramach neutralności klimatycznej Sint-Niklaas do 2050 r., kategoryzacja dróg musi być
pierwszym krokiem w kierunku mapowania zrównoważonego Sint-Niklaas. Centrum miasta
bez samochodów jest ważną częścią tego ostatniego. Dzięki realizacji kompaktowego
centrum miasta, model "lobbenstad" formalnie wysuwa się na pierwszy plan. Model ten
umożliwia otworzenie dzielnic miejskich poprzez systemy pętli i/lub bram za pomocą
historycznych dróg dojazdowych do miasta. Ruch samochodowy między różnymi dzielnicami
jest możliwy tylko za pomocą obwodnicy. W ten sposób ruch uliczny przez centrum miasta nie
będzie już możliwy, a czas podróży dla zrównoważonych środków transportu będzie krótszy
w porównaniu z ruchem samochodowym (zasady planu organizacji ruchu w dzielnicach). Ma
to dodatkową zaletę, że centrum miasta będzie łatwiejsze do pokonania i dostępne dla
użytkowników rowerów, pieszych i transportu publicznego.
Poza tym w toku procesu badawczego uwidoczniono konieczność dostosowania w
kategoryzacji dróg (R42-N70-N41). Niektóre zmiany kategoryzacji nie będą możliwe do
zrealizowania z powodu ograniczeń budżetowych lub zostaną poddane pewnym wstępnym
warunkom, na przykład będą zależne od realizacji innych projektów, takich jak wschodnia
obwodnica styczna. W związku z tym kategoryzacja zostanie podzielona na warianty długo- i
krótkoterminowy (patrz rysunki poniżej).
Opracowanie pożądanej kategoryzacji dróg, jest zgodne z planem zagospodarowania
przestrzennego Flandrii. Plan zagospodarowania przestrzennego i struktura przestrzenna
prowincji określiły różne kategorie dróg zgodnie z poniższymi wskazówkami (główne drogi,
drogi podstawowe kategorii 1, drogi główne kategorii 2, drogi drugorzędne, drogi lokalne).
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4.2. Opracowanie sieci ruchu drogowego
4.2.1. Organizacja ruchu w dzielnicach
Sint-Niklaas ma ambicję, aby osiągnąć podniesiony poziom życia i wysoki poziom komfortu w
centrum miasta, a ponadto dąży do większego bezpieczeństwa ruchu. Te ambicje przekładają
się na uwalnianie centrum miasta od samochodów, poprzez optymalizację struktury ruchu
i niezbędne działania wspierające.
Również tu najważniejszym wątkiem jest model "lobbenstad". Obecnie niektóre ulice handlowe
w centrum miasta zostały zaprojektowane jako strefy dla pieszych. Te strefy dla pieszych
obejmują Stationstraat i plac Sint-Niklaas. Oprócz strefy zamkniętej – tylko dla pieszych,
centrum miasta, częściowo ze względu na zmienioną organizację ruchu wokół, stanie się
bezpieczniejsze dla ruchu pieszego, użytkowników rowerów i transportu publicznego.
Krótkoterminowo ważna część przejeżdżającego ruchu może zostać zablokowana w
centrum miasta. Poprzez szereg inteligentnych zmian w obiegu na wysokości Grote Markt
(odcięcie ruchów północ-południe), ruch przechodzący przy drogach stycznych może zostać
zakazany w centrum miasta. Działanie te wzmocnią funkcje rynku Grote Markt, możliwość
przemieszczania się rowerzystów i pieszych oraz umożliwią lepszy przepływ dla transportu
publicznego.
Realizacja wschodniej stycznej jest ważnym dodatkowym działaniem w wypełnianiu struktury
ruchu i jest w stanie optymalnie kierować ruch przez dwie styczne drogi.
Długookresowo realizowane będzie rozbudowane centrum wolne od samochodów, w
którym unika się również wewnętrznych ruchów samochodów przez centrum miasta.
Wewnętrzny ruch można ograniczać, poprzez działania w zakresie organizacji ruchu
obwodowego.
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4.2.2. Zintegrowana polityka rowerowa
4.2.2.1. Co to jest zintegrowana polityka rowerowa?
Aby osiągnąć jakościowo dobry ogólny plan rowerowy, ważne jest zintegrowane podejście do
polityki rowerowej. Aby umożliwić rozwój tej integralnej polityki rowerowej, rozpoczynamy od
4 filarów: polityka, sieć, usługi oraz kultura. Każdy filar jest kształtowany przez szereg
komponentów, które zapewniają konkretne przełożenie na działania. Na przykład dobra sieć
rowerowa zostanie określona przez jej spójność, atrakcyjność, bezpieczeństwo i komfort. Jeśli
wykonamy to dla każdego z czterech filarów, otrzymamy następujący schemat:
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4.2.2.2. Ambicje polityki rowerowej Sint-Niklaas
SUMP z 2002 roku zapoczątkował przewartościowanie roli roweru w Sint-Niklaas. Założono,
że obszar miejski, z rdzeniem miasta o wymiarach 3 na 5 km, jest bardzo odpowiedni dla ruchu
rowerowego. Prawie wszystkie miejsca docelowe w centrum miasta są dostępne rowerem w
krótkim czasie.
Częściowo pod wpływem planu klimatycznego i modelu
"lobbenstad", rower odgrywa znaczącą rolę. Używanie hasła: "de
fiets... heeft iets" Sint-Niklaas dąży do stworzenia prawdziwej
kultury rowerowej w mieście.
Prowadzenie zintegrowanej polityki rowerowej ma kluczowe
znaczenie, a co za tym idzie stanowi także jedną z podstaw planu
mobilności. Rower musi stać się miejskim środkiem transportu
dla krótko- i średniodystansowych podróży. Plan działań na rzecz
rowerów i kampania "de fiets... heeft iets" to pierwsze kroki miasta
w kierunku zintegrowanej polityki rowerowej. W ten sposób SintNiklaas, w dłuższym okresie czasu, musi stać się prawdziwie rowerowym miastem.

4.2.2.3. Działania na rzecz zintegrowanej polityki rowerowej:
polityka
W celu koordynowania polityki rowerowej, obecnie rozłożonej na ponad 20
usług miejskich, wyznaczony zostanie oficer rowerowy. Będzie on głównym
punktem kontaktowym w zakresie polityki rowerowej i będzie czuwał nad
wdrożeniem i kontynuacją planu działań w zakresie rowerów.
Ostatecznym celem jest osiągnięcie polityki z perspektywy użytkownika
roweru, która jest zintegrowana pionowo i poziomo na kilku poziomach
polityki, w szczególności w ogólnej polityce mobilności. Bezpieczeństwo,
zrównoważony rozwój i warunki życia muszą iść w parze z polityką
rowerową, a co za tym idzie - z polityką mobilności. W związku z tym zostaną
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określone wyraźne priorytety i cele, które umożliwią osiągnięcie równowagi między polityką
ukierunkowaną na wyniki, a polityką rowerową ukierunkowaną na zasoby.
Lokalne i ponadlokalne projekty rowerowe muszą być możliwe do zrealizowania jednocześnie
i w razie potrzeby dopasowane do siebie. Konieczna jest zatem otwarta i jasna komunikacja
pomiędzy różnymi poziomami polityki. Polityka rowerowa nie ogranicza się do granic SintNiklaas. Zakłada się ścisłą współpracę z sąsiednimi gminami. W związku z tym wskazane są
konsultacje wykonawcze i polityczne. Obywatele również uczestniczą w polityce rowerowej
miast. Poprzez doroczne konferencje rowerowe mają swój głos w kształtowaniu miejskiej
polityki rowerowej.

4.2.2.4. Działania na rzecz zintegrowanej polityki rowerowej: sieć
Wysokiej jakości trasa rowerowa jest spójna, szybka, bezpieczna, wygodna i atrakcyjna. Aby
uzyskać taką sieć rowerową, należy zapewnić wystarczające środki finansowe w ramach
budżetu na rzecz mobilności oraz budżet na roboty publiczne, budowę i utrzymanie ścieżek
rowerowych.
Dzięki temu szczególna uwaga zostanie zwrócona na maksymalną jednolitość infrastruktury
rowerowej i integrację w przestrzeni publicznej w najbardziej estetyczny i atrakcyjny sposób.
Zasady sieci rowerowej

Sieć rowerowa zbudowana jest z radialnych osi
wejściowych w celu zapewnienia dobrego połączenia
rowerowego z centrum miasta.
Ta struktura promienistych osi wokół centrum Sint-Niklaas
jest wzmocniona przez lokalną i regionalną obwodnicę
miejską. Te 2 obwodnice muszą łączyć w odpowiedniej
kolejności części miasta (płaty) i kilka przedmieść lub
węzłów dookoła miasta, takich jak obszar rekreacyjny De
Ster.
Powyższy rysunek pokazuje tę strukturę w sposób schematyczny, na niebiesko – osie
promieniste, na zielono - lokalna obwodnica rowerowa oraz regionalna obwodnica miejska w
kolorze czerwonym.
Architektura sieci
W Sint-Niklaas znajduje się 7 regionalnych miejskich tras rowerowych. Są to główne osie ruchu
rowerowego z płynną, szybką i bezpieczną jazdą rowerową, które są podstawą standardu
jakości: bezpieczne, wolne od konfliktów, priorytet na przejściach i przejazdach oraz
wyniesione skrzyżowania z ruchem drogowym.
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4.2.2.5. Działania na rzecz zintegrowanej polityki rowerowej:
usługi
W ramach realizacji jakościowej infrastruktury rowerowej na funkcjonalnych
sieciach tras rowerowych wymagane jest spójne oznakowanie.
Funkcjonalnymi drogami rowerowymi są: ponadlokalna funkcjonalna sieć
rowerowa (BFF), dalekobieżne ścieżki rowerowe (LAF) i miejska lokalna sieć
tras rowerowych. W listopadzie 2013 r. otwarto dla pieszych i rowerzystów 97
ślepych ulic. Aby wyraźnie wskazać pieszym i rowerzystom możliwość
kontynuacji podróży przez daną ulicę, stworzono nowy znak drogowy dla
całego terytorium Sint-Niklaas. Ten nowy znak drogowy przyczynia się do
lepszego wykorzystania dróg, szczególnie w celu zwiększenia podróży
pieszych i rowerowych jako zrównoważonej alternatywy dla użytkowania samochodu.
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4.2.2.6. Działania na rzecz zintegrowanej polityki rowerowej:
kultura
Dzięki kampanii "de fiets ... heeft iets" miasto próbuje wprowadzić kulturę
rowerową w mieście. Aby rozpowszechnić politykę rowerową wśród
mieszkańców Sint-Niklaas, zostanie zorganizowana kampania informacyjna.
Kampania promocyjna "De fiets ... heeft iets" będzie zatem wykorzystywana
jako podstawa każdej formy promocji rowerowej.
Komunikacja na temat polityki rowerowej zostanie zmaksymalizowana. Po
pierwsze,
przeanalizowane
zostaną
możliwości
rozwoju
strony
internetowej/platformy internetowej w ramach komunikacji i udziału społecznego.
Oprócz mediów społecznościowych zostaną wykorzystane witryny, a magazyn miejski będzie
zawierał w każdym wydaniu artykuł na temat polityki rowerowej.
Ewolucja polityki rowerowej i zadowolenie mieszkańców będą monitorowane w sposób
ustrukturyzowany i jeśli będzie to możliwe, zapewnione zostanie dodatkowe miejsce dla
udziału społecznego. Wszystko to zostanie zintegrowane w funkcjonowaniu miasta w
następujący sposób:






Na corocznej konferencji rowerowej wymagana jest opinia mieszkańców miasta na
temat ogólnej polityki rowerowej lub bardziej konkretnych tematów związanych z
rowerem.
Stworzenie rady ds. mobilności zrzeszającej się co najmniej raz w roku w celu
omówienia i oceny postępów w zakresie planu mobilności i planu rowerowego. Ankiety
i głosowania będą wykorzystywane w jak największym stopniu, by poznać opinie
obywateli na temat polityki rowerowej.
Umożliwienie użytkownikom rowerów uczestnictwa w nowych projektach
infrastrukturalnych.

4.2.3. Sieć transportu publicznego i zbiorowego
Plan klimatyczny miasta Sint-Niklaas w połączeniu z modelem "lobbenstad" miał silny wpływ
na obecny ruch w centrum miasta. Pod wpływem tych 2 planów w nowym planie organizacji
ruchu kilka działań jest podejmowanych lub proponowanych w średniej i długiej perspektywie,
mających na celu zobowiązanie się do gruntownej rewizji sieci miejskiej na poziomie ulic.
Z jednej strony niektóre osie wejściowe będą, ze względu na ograniczoną przepustowość,
zamienione na ulice jednokierunkowe. Niektóre z tych osi są obecnie używane przez De Lijn
w obu kierunkach. Z drugiej strony 7 historycznych radialnych dróg wjazdowych jest
wykorzystywanych jako drogi dojazdowe dla samochodów, a także do szybkiego i prostego
połączenia z centrum miasta środkami transportu publicznego i rowerami.
To nie pozwala na płynny przepływ w De Lijn. Z tych dwóch powodów należy przeanalizować
możliwość oddzielenia osi wjazdowych transportu publicznego od osi wjazdowych dla
samochodów. Tam, gdzie nie można oddzielić dróg wjazdowych, należy podjąć pewne
działania drogowe, aby zagwarantować silną oś transportu publicznego na tych drogach. Może

25 / 39

Miasto “Champion City” – Sint Niklaas

01/10/17

się to odbyć dzięki dokładniejszemu opracowaniu planów organizacji ruchu w dzielnicach, przy
zaangażowaniu De Lijn. Podczas pierwszej konsultacji z De Lijn omówiono serię możliwych
ścieżek optymalizacyjnych. Możliwe optymalizacje to:




Wczesne wprowadzenie szeregu linii podmiejskich (z wykorzystaniem częstotliwości
20 minut zamiast aktualnej częstotliwości 30 minut)
Możliwa obsługa nowych węzłów przez sieć miejską.
Połączenie niektórych linii podmiejskich umożliwi rozwój mocniejszych osi,
podobnych do korytarza.

Poniższy rysunek przedstawia w sposób koncepcyjny i niezwiązany z poziomem ulicy przegląd
możliwych optymalizacji w porównaniu do obecnego stanu. Na szaro oznaczono węzły i
końcowe przystanki sieci miejskiej. Na czarno niektóre przyszłe węzły, które w dłuższej
perspektywie mogą zostać włączone do sieci miejskiej.

4.2.4. Bezpieczeństwo ruchu drogowego, jakość życia i przeprojektowanie dróg
Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu jest jedną z głównych linii podstawowych tego planu
mobilności. Dążenie do podniesienia bezpieczeństwa ruchu drogowego jest ściśle związane z
4 innymi tematami, co razem przyczynia się do podniesienia bezpieczeństwa ruchu.






Przeprojektowanie
dróg:
wyeliminowanie
niebezpiecznych
punktów
i uwidocznienie osi wspierających ruch, zgodnie z kategoryzacją dróg i masterplanem
dla przestrzeni publicznej.
Prowadzenie spójnej polityki w zakresie prędkości, która jest łatwa do odczytania
dzięki jednolitemu spojrzeniu na ulicę zgodnie z obowiązującymi ograniczeniami
prędkości.
Wyznaczanie przewodniej sieci tras towarowych wspieranej przez obszerny zakaz
przejazdu przez ruch towarowy na drogach, które nie są uwzględnione w sieci tras
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przewozów towarowych ani nie mają lokalnej funkcji łączącej. Poza tym należy
rozwiązać lokalne problemy związane z parkowaniem ciężarówek.
Strefowy plan bezpieczeństwa departamentu policji musi gwarantować
bezpieczeństwo ruchu i przyczyniać się do zwiększonej jakości życia w Sint-Niklaas.
Głównym punktem jest polityka egzekwowania prawa, wspierana przez działania w
zakresie infrastruktury, edukacji, informacji i komunikacji.

4.2.4.1. Plan prędkości
Określanie pożądanego planu prędkości odbywa się w oparciu o proponowaną klasyfikację
dróg. System prędkości musi dbać o to, aby kategoryzacja ta była respektowana, a wszystkie
drogi mogły spełniać swoją proponowaną funkcję.
Poza tym plan prędkości uwzględnia również sieć rowerową, obszary mieszkalne i przyszłe
plany przebudowy niektórych dróg. Granice obszaru zabudowanego nie ulegną zmianie,
miasto Sint-Niklaas zaktualizowało granice obszaru zabudowanego w ciągu ubiegłego roku.
W celu określenia ograniczeń prędkości zastosowano następujące zasady:
Ograniczenie prędkości do 70 km/h
Propozycja polega na wprowadzeniu poza granice obszarów zabudowanych maksymalnej
prędkości 70 km/h na wszystkich drogach drugorzędnych, drogach lokalnych typu 1 i
drogach lokalnych typu 2a. Drogi lokalne typu 2b mogą mieć takie same ograniczenia
prędkości pod warunkiem, że obecna jest bezpieczna infrastruktura rowerowa.
Ograniczenie prędkości do 50 km/h




Wszystkie drogi wewnątrz granic obszaru zabudowanego
Wszystkie drogi o ruchu mieszanym sklasyfikowane jako drogi lokalne typu 2b.
Wszystkie drogi sklasyfikowane jako drogi lokalne typu 3, a zatem bez wyraźnej
funkcji ruchowej. Tam, gdzie to możliwe i/lub z przeprojektowaniem tych dróg,
otrzymanie architektury dla obszarów podmiejskich (patrz masterlplan dla przestrzeni
publicznej).

Ograniczenie prędkości do 30 km/h



Wszystkie otoczenia szkół: dynamiczne wyświetlacze strefy tempo 30 zostały już
wprowadzone w otoczeniu wszystkich szkół
W obszarach zamieszkania, gdzie funkcja mieszkaniowa dominuje nad funkcją
ruchową. Aby umożliwić egzekwowanie i zgodność z ze strefami tempo 30,
preferowane są projekty ulic sygnalizujące użytkownikom dróg wjazd do strefy tempo
30.
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4.2.4.2. Trasy dla pojazdów ciężarowych
Sieć ruchu towarowego w granicach Sint-Niklaas musi być zbudowana w taki sposób, aby
umożliwić jak najszybsze przekierowanie ruchu towarowego do sieci dróg na wyższym
poziomie. Oczywistym rozwiązaniem jest jak najszybsze przekierowanie ruchu towarowego
do najbliższej głównej drogi E17. Aby ułatwić dostęp do drogi E17, główną zasadą jest
poszanowanie kategorii dróg wewnątrz Sint-Niklaas.
W celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu i zwiększenia jakości ruchu na terytorium SintNiklaas wprowadzane są 4 duże strefy o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej 3,5
tony, z wyjątkiem ruchu lokalnego. Poza tym nakładany jest zakaz wjazdu do centrum miasta
przez Parklaan lub Plezantstraat dla pojazdów o masie >3,5 tony. Zakaz ten z drugiej strony
nie zapewni całkowicie zamkniętej strefy w obrębie obchodzącej drogi. Aby zabezpieczyć
strefy poza ustalonymi trasami towarowymi, które przechodzą przez wagę pojazdów
ciężarowych, można dodatkowo rozciągnąć 4 duże strefy o wartości 3,5 tony, z wyjątkiem
ruchu lokalnego. Tylko ciężarówki zapewniające lokalne zaopatrzenie będą wtedy
dopuszczone do wjazdu. Poza tym zakaz przejeżdżania przez ruch drogowy musi zostać
zamknięty, aby umożliwić całkowite uwolnienie centrum miasta od ruchu towarowego.
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4.2.5. Polityka parkingowa
4.2.5.1. Polityka dla parkowania krótkoterminowego
Obecnie w centrum Sint-Niklaas znajduje się 8 centralnych parkingów: Grote Markt; dworzec
kolejowy; plac kolejowy; Plac Schouwburg; Zwijgershoek; Heymanplein; Kokkelbeekplein;
Kroonmolenplein. Parkowanie długoterminowe będzie preferowane w jednym z tych 7
obiektów. Dzięki temu możliwe jest parkowanie mieszkańców i parkowanie krótkoterminowe
na ulicach. Aby skierować parkowanie długoterminowe w stronę tych obiektów, stosuje się
zasadę stopniowej obniżki stawek – niższych na wydzielonych parkingach niż na ulicach. W
krótkim okresie planuje się wzmocnienie egzekwowania opłat w strefie płatnego parkowania.
Na ulicach handlowych można znaleźć dopasowane rozwiązania, w zależności od liczby i
rodzaju sklepów znajdujących się na nich. Zostaną wprowadzone miejsca parkingowe "stop
and shop", które ograniczają parkowanie do 30 (darmowych) minut. Długoterminowe
parkowanie nie będzie już możliwe w tych miejscach. Może to w razie potrzeby zostać
przedłużone do zakazu parkowania mieszkańców w godzinach otwarcia sklepów. Aby
przeciwdziałać presji parkujących długoterminowo w strefach mieszkalnych, niebieska strefa
może zostać rozszerzona do prawie całego obszaru wewnątrz obwodnicy. Niektóre mniejsze
osiedla, w których obecnie nie ma takich problemów, zostaną wykluczone z niebieskiej strefy.
Strefy te będą monitorowane w celu ustalenia, czy w dłuższej perspektywie konieczne będzie
rozszerzenie strefy niebieskiej na te obszary.
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4.2.5.2. Polityka parkingowa w dłuższej perspektywie
W dłuższej perspektywie bardziej wolne od ruchu samochodowego centrum miasta spowoduje
szereg zmian. Polityka parkowania krótkoterminowego i parkowanie rezydentów, będą
dotyczyły największych obecnie centrów parkingowych. Odwiedzający i parkujący
długoterminowo zostaną zebrani w węzłach multimodalnych wokół miasta lub w nowych
parkingach na obrzeżach centrum miasta pozbawionego samochodów. Ponieważ mieszkańcy
i parkujący krótkoterminowo kierowani sią na obecne centra parkingowe, na ulicach powstanie
dużo wolnej przestrzeni. Oferta parkowania na ulicach może być dostosowana do bardziej
jakościowego projektowania całej domeny publicznej. Poza centrum wolnym od samochodów
zostanie wprowadzona niebieska strefa z kartami abonamentowymi mieszkańców. Zapobiega
to ucieczce parkujących w kierunku obszarów tuż za strefą płatnego parkowania, pomimo
statusu mieszkańca.
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4.3. Działania wspierające
4.3.1. Wsparcie określonych grup docelowych
Rada miasta przywiązuje dużą wagę do bezpieczeństwa ruchu na obszarach szkół i drogach
do szkół. Rada miasta Sint-Niklaas dąży do nawiązania partnerstwa ze szkołami na swoim
terytorium. W przypadku przedszkoli i szkół podstawowych ma to formę podpisania karty
bezpieczeństwa ruchu. W tym ostatnim przypadku szkoły, rodzice i uczniowie, rada miasta, a
także departament policji zobowiązują się opracować plan działania dotyczący
bezpieczeństwa ruchu dostosowany do konkretnej szkoły. Ten plan działania jest również
nazywany planem transportu szkolnego i obejmuje pewne aspekty zgodnie z następującymi
tematami: informacja, świadomość, edukacja, rodzaj transportu, infrastruktura, trasy do szkoły,
itp. Rada miejska zawarła umowę o współpracy z "Voetgangersbeweging vzw" (Plan Octopus)
wspierający opracowywanie planów transportu szkolnego dla przedszkoli i szkół
podstawowych, zapisanych w kartach szkolnych. Ta współpraca rozpoczęła się w 2014 r. i
zakończy się w 2017 r. Co roku opracowuje się plany dla mniej więcej dziesięciu szkół. Karta
szkolna powstała po dokładnej analizie za pomocą:




Indywidualnych ankiet wśród dzieci i rodziców na temat ruchu drogowego i podróży z
domu do szkoły.
Ankiety klasowe dotyczące środków transportu dla podróży z domu do szkoły.
Wizyta na miejscu w szkole z udziałem członków departamentu policji, służby
mobilności, przedstawiciela szkoły i komitetu rodzicielskiego.

Po podpisaniu karty szkolnej w obszarze ruchu drogowego, odpowiednia szkoła otrzyma
etykietę “bezpiecznej szkoły”. Dostępne są trzy różne kolory:




Brąz: ukończono opracowywanie szkolnego planu transportu. Karta zostanie
podpisana.
Srebrny: Szkoła może wykazać, że cele w szkolnym planie transportu zostały
opracowane.
Złoto: Wszystkie punkty działania dla szkolnego planu transportu zostały osiągnięte.
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Etykiety będą wydawane pod koniec każdego semestru szkolnego.
Szkoła średnia może skierować konkretne pytanie dotyczące ich otoczenia szkolnego do
miejskich służb mobilności. Poza tym istnieje ogólnokrajowa inicjatywa na temat edukacji
dotyczącej ruchu drogowego, do której może się zapisać szkoła – “tydzień ruchu”.
Jako metodę pracy na temat bezpieczeństwa ruchu w środowiskach szkolnych i na trasach
szkolnych wybiera się integralne podejście z uwzględnieniem przynajmniej następujących
aspektów: informacji, świadomości, edukacji, środka transportu, infrastruktury, tras do szkoły,
itp. W ten sposób rada miasta chce systematycznie i strukturalnie zarządzać
bezpieczeństwem ruchu w środowisku szkolnym i na trasach do szkół w uporządkowany i
prosty sposób. Wszystko to dzięki opracowaniu i przeprowadzeniu kart ze szkoły dla
wszystkich szkół podstawowych. W ten sposób różni interesariusze wzmacniają się nawzajem,
aby sytuacje w ruchu drogowym wokół szkoły i na drogach do szkoły były bezpieczne. Są to
miasto, szkoły i departament policji.

4.3.2. Tworzenie świadomości, marketing, informacja i promocja dla grup
docelowych
4.3.2.1. Sint-Niklaas daje dobry przykład
Sint-Niklaas chce zostać pionierem w zakresie podstawowych planów mobilności. Miasto
będzie stanowić dobry przykład dla swoich obywateli. Wszystko to zostanie wykonane przy
użyciu następujących inicjatyw:







Budowa jakościowych urządzeń do składowania we wszystkich publicznych obiektach
miasta zgodnie z zasadą STOP (Stappen = pieszo, Trappen = rowerem, Openbaar
Vervoer = transport publiczny, Privé vervoer = transport prywatny). Na stacji kolejowej
można zapewnić dodatkowe "niebieskie rowery".
Pracownicy miasta mogą zapisać się na kurs eko-jazdy.
Wszystkie usługi miejskie będą skoncentrowane na trzech dużych lokalizacjach. W
każdej lokalizacji zostanie zapewniona pula rowerów dla wszystkich podróży
związanych z pracą. Najbardziej optymalna trasa między 3 obiektami musi być znana
dla pracowników.
Dzięki nowym zakupom, flota pojazdów będzie coraz bardziej przyjazna dla
środowiska. Pojazd służbowy został również zintegrowany z flotą "Cambio".

4.3.2.2. "Rower ... ma coś"
Dzięki kampanii komunikacyjnej i promocyjnej "de fiets... heeft iets"
(dosłownie przetłumaczone na: “rower... ma coś”) miasto chce stworzyć
prawdziwą kulturę rowerową. Prowadzenie zintegrowanej polityki
rowerowej ma zatem kluczowe znaczenie, a w konsekwencji także
stanowi jedną z podstaw planu mobilności. Rower musi stać się
miejskim środkiem transportu, szczególnie na średnich i krotkich
dystansach. Integralna polityka rowerowa w ramach SUMP i kampanii
"de fiets... heeft iets" to pierwsze kroki miasta w kierunku prawdziwie zintegrowanej polityki
rowerowej. W ten sposób Sint-Niklaas rozwija się długofalowo w kierunku prawdziwie
rowerowego miasta.
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4.3.2.3. Niedziele bez samochodu
W niedzielę 21 września 2014 roku miasto Sint-Niklaas wzięło udział
po raz pierwszy od kilku lat w akcji "Niedziela bez samochodu". Od g.
12 ruch samochodowy nie był dozwolony w dużej części centrum miasta.
Dzień ten był wspierany przez liczne działania, kampanie marketingowe i
kreujące świadomość. Szczególną uwagę poświęcono rowerom, między
innymi rozdawano mapy tras rowerowych, przeprowadzono prezentację
kilku
różnych
rowerów,
akcesoriów
rowerowych,
blokad
antykradzieżowych i sztuki rowerowej. Sint-Niklaas ma ambicję, by
niedziela bez samochodu była coroczną imprezą w centrum miasta.
Również podczas innych wydarzeń Sint-Niklaas prowadzi aktywną
politykę mobilności.

4.3.2.4. Car sharing (współdzielenie samochodów)
Sint-Niklaas wspiera zarówno Cambio, jak i Autopia. W tej chwili 4 samochody Cambio są
dostępne w trzech lokalizacjach w centrum miasta. Miasto już zintegrowało jeden ze swoich
pojazdów służbowych we flotę Cambio, by umożliwić korzystanie z tego samochodu przez
osoby indywidualne. W przyszłości miasto chce promować aktywność samochodową w
bardziej proaktywny sposób. Poza tym w ramach planu klimatycznego należy wspierać
integrację pojazdów elektrycznych we flocie Cambio. Może to być pierwszy krok w kierunku
zaznajomienia mieszkańców z pojazdami elektrycznymi.

4.3.2.5. Komunikacja cyfrowa
By we właściwy sposób komunikować się na temat mobilności, wymagana jest nowa, bardziej
nowoczesna strona internetowa dotycząca mobilności. Cyfrowy sklep z usługami
parkingowymi, w którym mieszkańcy mogą robić kupować wszystkie takie usługi, jest częścią
tej witryny.
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5. Program działań
W SUMP zawarta jest tabela działań z określeniem terminów, oceną i inicjatorem akcji.
“Top 10” obecnego planu politycznego
1

Opracowanie barometru mobilności

2

Wdrażanie planu limitów prędkości

3

Wdrożenie planu trasy dla pojazdów ciężarowych

4

GVP: Przebudowa węzła Driekoningen

5

Styczna obwodnica wschodnia

6

Prowadzenie ruchu poza centrum miasta + uszczegółowienie planu organizacji ruchu w
dzielnicach

7

Ukończenie budowy funkcjonalnej sieci tras rowerowych

8

Regionalizacja sieci miejskiej

9

Rozwinięcie zintegrowanej polityki parkingowej

10

Poszerzenie udziału społecznego w sprawach mobilności z utworzeniem Rady ds.
Mobilności
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6. Organizacja, udział społeczny i ocena
6.1 Organizacja i udział społeczny
Aby móc wdrożyć i monitorować politykę mobilności zaproponowaną w niniejszym rozdziale
SUMP, zaproponowano szereg środków organizacyjnych.
Podejmowane są następujące działania organizacyjne w celu zrealizowania SUMP i
wdrożenia programu działań.














Zademonstrowanie SUMP i stworzenie klipu filmowego nt. planu mobilności.
Po zatwierdzeniu SUMP ostateczna wersja zostanie szeroko rozpowszechniona wśród
wszystkich mieszkańców miasta.
Utworzenie Rady ds. Mobilności
Rada ds. Mobilności zgromadzi się co najmniej raz w roku w celu omówienia i oceny
postępów w zakresie planu mobilności i polityki rowerowej
Doroczna konferencja rowerowa
Organizowana jest doroczna konferencja rowerowa, która analizuje opinię
mieszkańców.
Opracowanie zintegrowanej polityki parkingowej
Nowy personel odpowiedzialny za egzekwowanie przepisów, nowa technologia
płatnicza (przyjazna dla użytkownika i nowoczesna), sklep “parkingowy” i cyfrowe
przetwarzanie opłat parkingowych.
Uszczegółowienie planu organizacji ruchu w dzielnicach
Opracowanie planów dotyczących organizacji ruchu na poziomie ulic zostanie
przeprowadzone w porozumieniu z różnymi dzielnicami. W związku z tym zostaną
ustalone momenty konsultacji z różnymi dzielnicami.
Transgraniczne administracyjne i polityczne konsultacje z różnymi lokalnymi i
ponadlokalnymi projektami rowerowymi pozwolą na wzajemnie dopasowanie planów.

6.2. Ocena
Cele operacyjne są konkretnym tłumaczeniem wcześniej sformułowanych zasad przewodnich
dla miasta Sint-Niklaas. Są one specyficzne, mierzalne, akceptowalne, realistyczne i
ograniczone czasowo. Ponieważ nie dla wszystkich zasad przewodnich przeprowadzono
pomiar bazowy dla miasta Sint-Niklaas, barometr mobilności zostanie ustanowiony jako
opracowanie celów operacyjnych.
Barometr mobilności zostanie ustanowiony na przykładzie pomiarów rowerowych w
Kopenhadze, ale będzie dalej rozwijany, aby można było uwzględnić różne szczegółowe
zasady przewodnie Sint-Niklaas. Wraz z ekspansją uwzględnione zostaną również wskaźniki
dot. zdrowia (powietrze i hałas) w barometrze mobilności. Pozwala to na opracowanie nowego
narzędzia komunikacji mierzącego i pokazującego efekty polityki.
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Każdej konkretnej zasadzie przewodniej zostanie przypisana pewna liczba wskaźników,
które będą monitorowane w czasie za pomocą barometru mobilności. Poniższa tabela
zawiera przegląd niektórych możliwych wskaźników pogrupowanych według zasady
przewodniej. Można je dalej rozwinąć, rozwijając barometr mobilności.
Wraz z rozwojem barometru mobilności zostanie wykonany pomiar bazowy dla wszystkich
wybranych wskaźników. Gdy dostępny jest pomiar bazowy, do każdego wskaźnika można
przypisać przemyślany poziom ambicji.
Barometr mobilności jest ważnym narzędziem roboczym do monitorowania efektów
prowadzonej polityki. Jednocześnie stanie się ważnym narzędziem komunikacji dla polityki
mobilności prowadzonej w dłuższej perspektywie i w przyszłości. Dlatego otrzyma wysoki
priorytet w tabelach działań.
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Główne obszary
Polityka rowerowa

Bezpieczeństwo ruchu
drogowego
Centrum wolne od
samochodów
Podniesiona jakość życia
Główne osie transportu
publicznego
Kierunkowa polityka
parkingowa

Wskaźnik
Kilometry zbudowanych ścieżek rowerowych
Wskaźnik wykorzystania rowerów w zależności od rodzaju
ruchu (dom-praca, dom-szkoła, itp.)
Wykorzystanie rowerów na głównych osiach sieci
Jakość infrastruktury rowerowej w oparciu o rower
pomiarowy
Liczba miejsc parkingowych dla rowerów i ich wykorzystanie
Liczba wypadków z obrażeniami odnotowanych w
statystykach wypadków Policji
Coroczne monitorowanie miejsc niebezpiecznych (zgodnie z
własną definicją)
Monitorowanie przejeżdżania przez centrum miasta z
wykorzystaniem badań źródło-cel.
Liczba rowerzystów i pieszych przebywających w centrum
miasta
Badania ankietowe - sondaż dotyczący warunków
mieszkaniowych i ogólnego samopoczucia mieszkańców.
Przeciętna prędkość handlowa na stacjach-korytarzu WSC.
Stosunek liczby miejsc parkingowych na ulicach do liczby
miejsc parkingowych w miejscach publicznych lub na
pobliskich parkingach.
Wskaźnik obłożenia ulic i parkingów w kilku momentach
referencyjnych.
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7. Wnioski
SUMP powstał po szeroko zakrojonych konsultacjach z licznymi służbami wewnętrznymi,
miejskim komitetem doradczym i wszystkimi frakcjami politycznymi w radzie miasta. Wymiana
pomysłów i wielu punktów widzenia i była bardzo konstruktywna i została pozytywnie oceniona
przez ekspertów, przewodniczących w miejskim komitecie doradczym. Plan polityczny został
zaprezentowany 23 razy w stosunku do rad gminnych, komisji doradczych, grup interesu i
interesariuszy. Nie wszystkie uwagi można było uwzględnić, ponieważ przede wszystkim były
sprzeczne z celami planu, po drugie, chodziło o wdrożenie planu i po trzecie, wymagane były
dodatkowe badania. W tym ostatnim przypadku uwzględniono badania jako działanie w tabeli
działań. Otrzymane uwagi były w większości przypadków bardzo wysokiej jakości i warto było
je wykorzystać. Dlatego rada miasta postanowiła dodać informacje zwrotne dotyczące udziału
interesariuszy do planu polityki jako swego rodzaju “pamiątkę” wkładu obywateli i różnych
komisji.
Dlaczego ten SUMP jest tak ważny dla miasta? Przede wszystkim ze względu na ramy polityki.
Obok SUMP zdefiniowaliśmy także przyszłe ramy przestrzenne i projekt przestrzeni
publicznej. Dzięki temu planowi miasto ma mocne narzędzie do wyjaśnienia mieszkańcom
naszych decyzji dotyczących ograniczeń prędkości, tras dla pojazdów ciężarowych, ścieżek
rowerowych i ich względnego priorytetu. Po drugie, podwyższone bezpieczeństwo ruchu i
warunki życia są zarówno punktem wyjścia jako obszar wynikowy, dzięki pewnym jasnym i
dobrze udokumentowanym zasadom. Właściwy ruch na odpowiednio zaprojektowanym
punkcie startowym, by uzyskać konsekwentnie zaprojektowany i czytelny układ drogowy.
Wyraźny obraz dotyczący planu dla ruchu ciężarowego i planu limitów prędkości.
Po trzecie, silna alternatywa, wzmacniająca politykę w zakresie zrównoważonych form
transportu, takich jak transport publiczny, ale przede wszystkim rower, który pełni rolę
najszybszego i najwygodniejszego sposobu transportu w nowej organizacji ruchu. W rezultacie
lepsza dostępność poprzez usunięcie niepożądanego ruchu na mocno

obciążonej osi

drogowej. Pozytywny wpływ na środowisko poprzez zastosowanie zasady STOP i lepsza
dostępność poprzez konsekwentne stosowanie planu głównego dla przestrzeni publicznej.
Wraz z podwyższonym komfortem życia i bezpieczeństwem ruchu, plan ten odpowiada pięciu
strategicznym celom opracowania SUMP we Flandrii. Wreszcie, plan ten stanowi wytyczne dla
realistycznie stopniowanej i ekonomicznej realizacji w tej dziedzinie. Najważniejsze warunki
osiągnięcia postępów w krótkim okresie są określone, zostały zaplanowane i zapisane w
budżecie miasta. Plan określa pewne zasady, ale pozostawia otwartą przestrzeń dla adaptacji
na poziomie samych ulic i dzielnic, by dać społeczeństwu szansę na wniesienie znaczącego
wkładu.
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Pełny dokument SUMP: https://www.sint-niklaas.be/sites/default/files/p1_0050_mp_sintniklaas_beleidsplan_volledigebundel.pdf

39 / 39

