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1. Introducere
1. 1. Obiectiv: Stabilirea cadrului politic
Documentul propus are la bază principiile Planului de Mobilitate Urbană Durabilă și este în
conformitate cu prima generație a planului de mobilitate din 15 aprilie 2002. În cadrul
Comitetului Municipal de Consiliere (CGC) din 5 februarie 2008 a fost efectuată o verificare
rapidă a planului municipal de mobilitate, care a primit o recomandare favorabilă din partea
auditorului intern pe 21 aprilie 2008, precum și decizia Administrației locale a Sint-Niklaas și a
GBC pentru faza a doua de „extindere și aprofundare". Avizul a fost aprobat de Comitetul
Provincial de Audit (PAC) în data de 17 octombrie 2011. În 2014, procesul de elaborare a
planului de mobilitate a fost accelerat. Au fost propuse diferite teme, care urmau să fie extinse
și aprofundate, acestea făcând obiectul unor rapoarte. Versiunea elaborată a acestui
document de politică fost aprobată de CGC la 5 iunie 2014. Procesul de aprofundare aferent
etapei de dezvoltare servește drept bază pentru elaborarea cadrului de politică durabilă. Pe
de altă parte, modificarea semnificativă a contextului politic a impus actualizarea acestui
sistem de referință.
Elaborarea planului de politici ca parte a planului de mobilitate al orașului Sint-Niklaas a
încheiat a treia etapă a procesului de planificare a mobilității. Rolul acestui PMUD constă în
primul rând în definirea și elaborarea structurii de mobilitate a Sint-Niklaas la nivel macro.
Acest lucru permite dezvoltarea unui cadru de referință în care politica de mobilitate pentru
următorii ani poate fi elaborată la un nivel administrativ inferior. Documentul propus trebuie
interpretat ca un document strategic de politică, similar planurilor de politici ratificate precum
„de Lobbenstad", Masterplanul pentru Spațiul Public și setul de obiective esențiale
aprobate prin planul pentru un oraș neutru din punct de vedere al climei (Planul privind clima)
În Sint-Niklaas, au fost aprobate și inițiate mai multe planuri de politici, într-o perioadă scurtă
de timp. Înainte de acest PMUD, Masterplanul Spațiului Public și modelul
„lobbenstad”/”fingerplan” (oraș palmiform) au fost ratificate în cadrul Consiliului municipal. În
paralel cu planul de mobilitate, a fost elaborat și planul orașului privind clima.
Această multitudine de noi planuri de politică a creat în Sint-Niklaas condițiile favorabile
conturării politicii de mobilitate pentru deceniul următor.
Modelul lobbenstad a fost folosit ca punct de plecare pentru a iniția activități legate de subiecte
precum modelarea traficului și siguranța rutieră. Dimensiunea limitată a centrului urban
justifica reevaluarea utilizării bicicletei, aproape orice destinație fiind accesibilă în mai puțin de
10 minute. Ținând cont și de obiectivele administrației orașului de a obține o climă neutră, de
a asigura siguranța rutieră și de a încuraja mobilitatea activă, consolidarea politicii privind
utilizarea bicicletei a fost o alegere evidentă.

1.2. Participarea
Planul de politică propus a fost stabilit în strânsă colaborare cu diferitele servicii municipale,
Provincia Flandra de Est și guvernul flamand, prin discutarea periodică a procesului de
elaborare a planului de politică în cadrul unor grupuri de lucru. În plus, planul de politică a
fost discutat în detaliu cu diferitele părți interesate și comitete consultative, iar cetățenilor li sa oferit posibilitatea de a formula observații și de a-și exprima temerile.
Sprijin politic:
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o

Consiliul Municipal din 17 noiembrie 2014: discuții privind principiile directoare
ale noului plan de politici.

o

Consiliul Municipal - 16 februarie 2015: discuții asupra planului de politici

o

Consiliul Municipal - 27 februarie 2015: schițarea preliminară a PMUD-ului

o

Consiliul Municipal - 24 aprilie 2015: finalizarea PMUD-ului

Sprijin social:

o

Platforma consultativă CEO-top 20 (Directorii executivi ai celor mai mari 20 de
companii din Sint-Niklaas: 10 octombrie 2014 (discuții privind principiile
directoare ale noului plan de politici)
Consiliul seniorilor: 22 octombrie 2014 (discuții privind principiile directoare ale
noului plan de politică)
GECORO (Comisia Municipală de Planificare Spațială): 4 noiembrie 2014
(discuții privind principiile directoare ale noului plan de politici în cadrul
Comitetului Consultativ pentru Planificarea Spațială)
Consiliul local din satul Sinaai: 4 noiembrie 2014 (discuții privind principiile
directoare ale noului plan de politici, axate pe situația din Sinaai)
Consiliul local din satul Nieuwkerken: 5 noiembrie 2014 (discuții privind
principiile directoare ale noului plan de politici, axate pe situația din
Nieuwkerken)
Consiliul local din satul Belsele: 10 noiembrie 2014 (discuții privind principiile
directoare ale noului plan de politici, axate pe situația din Belsele)
Consultarea școlilor: 14 noiembrie 2014
Agenția Stramien: 18 noiembrie 2014 (discuții privind principiile directoare ale
noului plan de politici)
Consultarea școlilor (elementare): 25 noiembrie 2014, 6 ianuarie 2015 și 16
ianuarie 2015
Consiliul pentru agricultură: 26 noiembrie 2014 (discuții privind principiile
directoare ale noului plan de politici)
Consiliul Tinerilor: 27 noiembrie 2014 (discuții privind principiile directoare ale
noului plan de politici)
Consultarea poliției și a avocatului (poporului): 30 octombrie 2014
Managementul centrului orașului: 9 decembrie 2014 (discuții privind principiile
directoare ale noului plan de politici, axate pe centrul orașului)
Audieri publice: 2, 4, 10, 11 și 17 decembrie 2014.

o

Explicații oferite forțelor de ordine: 2 decembrie 2014

o

Consultarea reprezentanților serviciilor de alimentație: 2 decembrie 2014

o

o
o

o
o

o
o
o
o
o
o
o
o

Contribuțiile obținute în urma procesului de participare menționat mai sus au fost incluse în
documentul „Adviezen beleidsplan" (Observații privind planul de politici), care face parte
integrantă din planul de mobilitate ratificat. În planul de politici au fost incluse propunerile care
au contribuit la atingerea obiectivelor acestui PMUD. Nu au fost incluse propunerile
incompatibile cu principiile de bază ale acestui PMUD. Pentru toate propunerile care nu au
fost reținute a fost oferit un răspuns justificativ.
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2. Blocaje și obiective strategice
2.1. Principiile de bază ale mobilității
Navetiștii din Sint-Niklaas și din împrejurimi se confruntă zilnic cu probleme în ajungerea la
destinație. Acestea variază, printre altele, de la dificultăți legate de accesibilitatea și fluxul de
trafic de pe drumurile naționale N70 și N16 până la căutarea unui loc de parcare gratuit și
traseele pentru biciclete, care nu sunt la fel de confortabile peste tot. Pe de altă parte, multe
din aceste probleme au un impact asupra calității condițiilor de viață din aceste zone.
O mare parte din problemele de mobilitate sunt cauzate de rețeaua rutieră neterminată din
jurul Sint-Niklaas. Lipsa legăturilor și a semnalizării a avut, astfel, drept consecință un volum
semnificativ de trafic necorespunzător, cu care se confruntă zonele rezidențiale. De
asemenea, centrul Sint-Niklaas-ului este afectat de trafic nedorit.
În acest sens, pot fi evidențiate mai multe cauze:
▪

Axa Parklaan - Grote Markt - Plezantstraat este în aceeași linie cu N16 și N403, ceea
ce face ca traficul Nord-Sud să treacă prin centrul și prin piața orașului.

▪

Fluxul de trafic pe axa Koningin Astridlaan-Prins Bouwdewijnlaan este îngreunat din
cauza absenței unei șosele de centură (rute ocolitoare) în partea de est. Din acest
motiv, se recurge la așa-numita practică „rat-running”, de ocolire pe străzile laterale (de
multe ori zone rezidențiale) pentru evitarea congestiei circulației, cu intensificarea
presiunii traficului asupra zonelor Elisabethwijk, Fabriekswijk și Priesteragiewijk.

▪

Semnalizarea pentru interzicerea circulației necorespunzătoare din zonele rezidențiale
este redusă ori lipsește cu desăvârșire.

În plus față de impactul negativ asupra confortului de locuire, traficul motorizat afectează în
mod evident calitatea zonelor înconjurătoare. În acest sens, este important atât punctul de
vedere al experților în amenajarea teritoriului, cât și cel al inginerilor de trafic. Pe scurt,
transportul cu autovehiculele cauzează de multe ori neplăceri grave. Însă, în cazul orașului
Sint-Niklaas, alternativele nu sunt foarte evidente.
În fine, vehiculele de transport de mărfuri utilizează, de asemenea, în mod inutil anumite
tronsoane ale drumurilor de rang inferior. Aceasta afectează puțin calitatea vieții locuitorilor din
zonele înconjurătoare, în schimb influențează semnificativ modul de funcționare a drumurilor
respective din perspectiva altor moduri de transport, și anume a bicicliștilor și a pietonilor.
Pe parcursul ultimului deceniu, abordarea problemei zonelor periculoase a condus la
găsirea unor soluții pentru majoritatea zonelor dificile sau la elaborarea unor planuri de
soluționare a acestora pe viitor. Acest lucru nu înseamnă însă că sistemul de organizare a
traficului poate fi considerat sigur. Pentru a motiva oamenii să folosească mai rar automobilul,
alternativele trebuie să aibă o calitate decentă. În special bicicleta este mijlocul de transport
cel mai adecvat pentru călătoriile scurte. Totuși, calitatea rețelei de biciclete este slabă în multe
locuri, deoarece lipsește infrastructura sigură pentru utilizatorii de biciclete. În zonele
rezidențiale cu trafic mixt, presiunea exercitată de traficul motorizat este prea ridicată.
Lizibilitatea și claritatea sistemului de trafic sporesc foarte mult siguranța traficului. Regimurile
de viteză nu sunt adaptate la modul de proiectare a structurii rutiere. Zonele cu limitarea vitezei
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la 30 km/h sunt stabilite ad hoc, deși orașul are un potențial uriaș pentru o utilizare mai
structurată a principiului acestor zone. Rutele pentru trafic greu nu sunt adaptate pentru o
astfel de utilizare.
Societatea flamandă de transport De Lijn a ajuns, încă din 2013, la concluzia că rețeaua
rutieră urbană trebuia să fie reproiectată. Timpii de călătorie înregistrați la acel moment
erau efectați de anumite probleme legate de fluxul de trafic din zona Grote Markt, Driekoningen
și alte câteva drumuri secundare. În plus, în rețeaua de atunci nu ținea cont de unele elemente
de dezvoltare urbană, care au fost implementate ulterior. Mai mult, rețeaua urbană de atunci
avea o densitate foarte mare în centrul orașului, cu numeroase semafoare foarte apropiate
unul de celălalt, în timp ce extinderea rețelei era destul de limitată.
Actuala politică privind parcarea include prea multe regimuri diferite. Având în vedere că
există 6 zone tarifare și 3 tipuri de abonament, zonele tarifare sunt greu de citit și de comunicat.
În același timp, nu există o diferență prea mare între sistemele de tarifare. Acest lucru conduce
la izbucnirea unor conflicte între cei care parchează pe termen lung și cei care staționează pe
termen scurt, cei care au găsit deja un loc și cei care sunt în căutarea unuia, în timp ce unele
parcări, cum ar fi cele din gară, nu sunt încă utilizate la capacitate maximă. De asemenea, la
periferia zonei de parcare cu plată sau în jurul unor puncte de atracție importante, cum ar fi
spitalul, există o presiune din partea celor care parchează pe termen lung. Acest lucru este
dezavantajos pentru rezidenții și comercianții locali. În același timp, livrările întâmpină
probleme la nivel local, fapt care, la rândul său, determină apariția unor conflicte cu utilizatorii
vulnerabili ai drumurilor.
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2. 2. Obiectivele politicii privind mobilitatea
2.2.1. Obiective de ordin superior
La elaborarea și adaptarea unei politici de mobilitate durabilă, trebuie să se țină seama de
documentațiile politice de ordin superior. În acest context, „PMUD-ul Flandrei" joacă un rol
important. Acest PMUD reprezintă firul roșu al viitoarelor decizii de mobilitate din Flandra și
definește câteva obiective concrete. Cele cinci obiective strategice (realizabile, accesibile,
sigure, care oferă condiții bune de viață, respectuase față de natură și ecologice) ale
PMUD-ului Flandrei sunt discutate în următoarele secțiuni.
Primul obiectiv strategic este stabilit cu intenția de a garanta accesul la nodurile și porțile
comerciale (și în zonele unde sunt concentrate funcțiile sociale și economice). Accesibilitatea
trebuie garantată în mod selectiv. Aceasta înseamnă că nu trebuie garantat aceleași grad de
accesibilitate fiecărui grup-țintă sau utilizator individual, nici pentru fiecare mod de transport,
pentru orice loc sau în orice moment. Pentru a îmbunătăți accesibilitatea, au fost urmărite
rezultate precum garantarea unor timpi de călătorie fiabili, a unor prețuri de cost rezonabile și
a unui nivel ridicat de confort.
Al doilea obiectiv se concentrează pe atenuarea problemelor cu care se confruntă în
deplasarea lor grupurile sociale mai vulnerabile. Scopul este de a obține, prin mijloace
selective, o mobilitate fluentă, sigură și accesibilă pentru toți. Pentru a preveni excluziunea
socială cauzată de modul în care este organizat sistemul de transport și de tarifele aplicate în
cadrul acestuia, sunt avute în vedere cu prioritate îmbunătățirea mobilității persoanelor cu
veniturile cele mai scăzute și a celor cu dizabilități, precum și o autonomie mai mare a
transporturilor.
Al treilea obiectiv strategic se referă la îmbunătățirea siguranței traficului și, în special, la
reducea numărului victimelor traficului. Pentru a spori siguranța rutieră, sunt susținute rezultate
precum mai puține accidente rutiere soldate cu decese, cu răniri grave sau răniri ușoare, și
mai puține accidente în care sunt implicați utilizatorii vulnerabili ai drumurilor.
Al patrulea obiectiv strategic vizează diminuarea impactului negativ al traficului asupra
mediului și bunăstării umane. Acest obiectiv este axat pe îmbunătățirea condițiilor de trai din
punct de vedere al traficului, independent de evoluția mobilității. Pentru a spori calitatea vieții
în orașe și sate, se are în vedere obținerea unor rezultate precum un grad mai redus de poluare
a aerului și mai puține pericole pentru sănătate, generate de transport, mai puține perturbări
ale circulației, creșterea valorii recreative/de agrement și a gradului de utilitate.
Cel de al cincilea obiectiv strategic este axat pe reducerea daunelor de mediu și naturale,
independent de evoluția mobilității. Pentru a diminua aceste efecte negative, sunt urmărite
rezultate precum reducerea emisiilor de substanțe nocive cauzate de trafic, utilizarea spațiului
în mod conștient, defragmentarea naturii și a spațiilor libere, integrarea scenică a infrastructurii
și utilizarea limitată a combustibililor fosili și a altor resurse naturale.
În planul provincial de amenajare a teritoriului, provincia Flandra de Est formulează, printre
altele, obiective privind mobilitatea dorită și infrastructura axelor rutiere.
Următoarele patru obiective sunt preluate din planul de amenajare a teritoriului al provinciei
Flandra de Est: consolidarea traseelor alternative pentru traficul rutier, optimizarea clasificării
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rețelei rutiere, o politică de mobilitate axată pe gestionarea traficului și diferențierea
accesibilității din punct de vedere spațial și modal („accesibilitate selectivă").

2.2.2. Obiectivele și principiile de bază stabilite pentru Sint-Niklaas
Orașul Sint-Niklaas susține obiectivele strategice ale autorităților supra-locale, dar dorește să
adauge propria contribuție. În PMUD-ul anterior, nu fuseseră încă incluse obiective strategice
proprii. Prin urmare, Sint-Niklaas optează acum pentru două obiective-umbrelă care se
traduc în patru linii directoare strâns legate de diferitele rețele de trafic. Fiecare dintre
aceste obiective și standarde minime contribuie, în felul său, la realizarea viziunii guvernului
flamand și provinciei în ceea ce privește mobilitatea.

Creșterea calității vieții locuitorilor și a siguranței rutiere sunt elementele de bază ale
acestui plan de mobilitate.
▪

▪

Îmbunătățirea condițiilor de trai în zonele rezidențiale trebuie să aibă ca rezultat o
calitate superioară a vieții. Acest lucru se realizează printr-o politică de limitare a
vitezei și printr-o rețea dedicată vehiculelor grele. Traficul necorespunzător este
eliminat prin asigurarea legăturilor lipsă.
Siguranța traficului este îmbunătățită prin asigurarea distincției clare între diversele
tipuri de artere, amenajate în funcție de regimurile de viteză aferente. Clasificarea
drumurilor este un aspect important în această privință, implementarea fiind realizată
cu respectarea Masterplanului pentru Spații Publice.
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Acest obiectiv privind sistemul de trafic este pus în aplicare prin adoptarea unui set consistent
de măsuri, favorizând în primul rând pietonii, și apoi bicicliștii, transportul public și traficul auto.
▪

▪

În centrul orașului Sint-Niklaas sunt aplicate măsuri de calmare a traficului.
Centura - constând din R42, ocolitoare și drumul național N70 - este destinată să
deplaseze fluxurile de trafic spre zonele periferice, nemaifiind permisă circulația direct
prin centru. Prin punerea în aplicare a măsurilor de direcționare a circulației, este
interzis traficul de tranzit prin centrul orașului, iar cartierele urbane devin mai aerisite și
mai curate.
Este instituită o politică integrată privind ciclismul, pentru a consolida poziția
bicicletei în calitate de mijlocul de transport cel mai evident pentru deplasările urbane
pe distanțe scurte, medii și lungi.

▪

Este implementată o structură (sub)urbană de transport public, consolidată prin
utilizarea unor axe principale. Oferta pentru transportul urban este îmbunătățită (în
privința frecvenței) și va fi mai adaptată noilor dezvoltări urbane.

▪

Orașul va fi accesibil în mod selectiv, prin aplicarea unei politici de parcare cu rol de
ghidare, care contribuie la creșterea calității vieții locuitorilor și funcționarea micilor
întreprinderi locale.

Obiectivele și standardele minime stabilite de Sint-Niklaas pentru mobilitatea durabilă
corespund perfect ambițiilor Guvernului Flamand și ale Provinciei.
Obiective
Realizabile

Accesibile

Sigure

De
îmbunătățire
a calității
vieții

De
mediu

Principii directoare

1. Creșterea calității vieții și a
bunăstării în zonele
rezidențiale
2. Sporirea siguranței rutiere,
prin rețele de trafic diferențiate
clar
3. Politică integrată privind
ciclismul
4. Axe principale ale transportul
public
5. Politica de parcare cu rol de
ghidare
6. Restricționarea circulației
autovehiculelor în centrul
orașului
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Obiective
Consolidarea
alternativelor
pentru
traficul rutier

Optimizarea
clasificării

Managementul
traficului

Accesibilitate
selectivă

Principii directoare

1. Creșterea calității vieții și
a bunăstării în zonele
rezidențiale
2. Sporirea siguranței
rutiere, prin rețele de trafic
diferențiate clar
3. Politică integrată privind
ciclismul
4. Axe principale ale
transportul public
5. Politica de parcare cu rol
de ghidare
6. Restricționarea circulației
autovehiculelor în centrul
orașului

2.2.3. Obiective operaționale
Obiectivele operaționale sunt o traducere concretă a ambițiilor și a standardelor minime
stabilite pentru Sint-Niklaas, menționate anterior. Ele sunt specifice, măsurabile, acceptabile,
realiste și clar programate în timp. Întrucât în Sint-Niklaas nu sunt disponibile măsurători
anterioare pentru toate standardele minime, după exemplul registrului de biciclete din
Copenhaga, va fi înființat un barometru de mobilitate, pentru dezvoltarea obiectivelor
operaționale deja elaborate. Acest barometru de mobilitate, după modelul celui de la
Copenhaga, va fi extins astfel încât să fie incluse toate standardele minime specifice orașului
Sint-Niklaas. Toate acestea permit dezvoltarea unui nou instrument de comunicare care să
măsoare și să afișeze efectele politicii.
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3. Relația cu planurile locale de politică și
explicarea scenariului de politică
3.1. Relația cu planurile locale de politică
De la elaborarea PMUD-ului anterior, au fost inițiate câteva procese noi, care au avut un impact
important asupra scenariului de politică durabilă al planului de mobilitate. Cele mai importante
sunt Planul privind clima, modelul „lobbenstad" și Masterplanul pentru Spațiul Public. Fiecare
dintre aceste trei planuri se referă, într-o anumită măsură, la diferitele obiective ale planului de
mobilitate. Cele trei noi planuri de politici vor fi dezvoltate în următoarele secțiuni.

Sint-Niklaas a aderat oficial la Convenția Europeană a Primarilor. Astfel, administrația orașului
se angajează să elaboreze un plan privind clima și, printre altele, să depună eforturi pentru
reducerea emisiilor de carbon pe teritoriul său cu 20%, până în 2020. De altfel, obiectivul
orașului rămâne în continuare ca, până în 2050, să devină complet neutru din punct de
vedere al climei.
Traficul de autovehicule private și cel de vehicule comerciale reprezintă împreună 33% din
emisiile totale de carbon de pe teritoriul Sint-Niklaas. Prin urmare, Sint-Niklaas susține
următoarele măsuri legate direct de mobilitate: o schimbare rapidă de la transportul cu
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autoturismul la utilizarea bicicletei sau a transportului public, optimizarea și creșterea
durabilității transportului de mărfuri, adoptarea de către companii a unei carte pentru
mobilitatea durabilă. Alături de simpla reducere a emisiilor de carbon, planul privind clima se
concentrează, de asemenea, pe asigurarea calității vieții locuitorilor. Prin urmare, planul privind
clima include, de asemenea, unele măsuri conexe și acțiuni ale căror efecte asupra emisiilor
de carbon nu pot fi măsurate direct, cum ar fi plantarea unor zone verzi suplimentare,
schimbarea obiceiurilor alimentare, punerea în aplicare a unei economii bazate pe partajare,
etc.
Conceptul urban de „lobbenstad”, a cărui aplicabilitate a fost deja analizată de administrația
din Sint-Niklaas, constituie o posibilă modalitate de a evolua către un oraș în care traficul de
autovehicule să fie restricționat în zona centrală. Modelul „lobbenstad” a fost aprobat de
Consiliul Municipal în septembrie 2014, iar pe termen lung trebuie să fie integrat în planul
municipal de urbanism.
Modelul „lobbenstad”, aplicat în SintNiklaas, începe de la 7 drumuri istorice
radiale și oferă oportunitatea de
concentrare spațială în jurul zonei
centrale. Pentru autovehicule, aceste
drumuri furnizează o cale de acces către
centura Sint-Niklaas, pentru biciclete și
mijloacele de transport public, acestea
creează o legătură directă cu centrul
orașului.
Pentru a elibera centrul orașului de
traficul
de
autovehicule,
modelul
„lobbenstad” propune realizarea unor
ocolitoare în zonele de est și vest. Aceste
structuri pot fi folosite pentru a ajunge la
cele 3 parcări de dimensiuni mari din zona de periferie a orașului, destinate vizitatorilor.
În zona acestor parcări pot fi create noduri
multimodale, care să facă legătura cu
modurile de transport durabile.
Pentru facilitarea accesului din zonele
rezidențiale către centrul orașului, este
susținută instituirea unui sistem cu bucle
și/sau porți. Aceasta este considerată o
condiție pentru crearea unui centru în care
circulația autovehiculelor este restricționată
(după modelul Houten, orașul ciclismului).
Astfel, respectivele cartiere și centrul
orașului sunt ușor de tranzitat și accesibile
pentru bicicliști și pietoni, fiind utilizate la
capacitate maximă parcările rezidențiale.
Cartierele rezidențiale și cele din centru sunt despărțite unele de altele de drumuri destinate
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traficului motorizat. Acest lucru înseamnă că autovehiculele trebuie să se întoarcă mereu la
rețeaua de drumuri principale, în cazul de față șoseaua de centură (structură formată din N41
– N70 – R42).
Masterplanul pentru Spațiul Public este un plan de politici aprobat de Consiliul Municipal,
constând într-o viziune globală asupra spațiului public de pe teritoriul orașului Sint-Niklaas.
Acest masterplan se referă la principiile de proiectare și la materialele care sunt menite să
contribuie la crearea unui sentiment de familiaritate și la crearea identității spațiilor publice din
Sint-Niklaas.

3.2. Actualizarea scenariului de politică durabilă
3.2.1. Elemente spațiale pe termen scurt și lung
3.2.1.1. Infrastructură și proiecte
La nivel spațial, scenariul de politică durabilă utilizează în continuare un coridor urban
puternic, pe axa centrală nord-sud, între gară, Grote Markt și Centrul Comercial Waasland
(WSC - Waasland Shopping Center) ca punct de plecare. De-a lungul acestui coridor, se află
spații funcționale importante și facilități publice.
În plus, scenariul durabil folosește modelul „lobbenstad”, ca o dată de bază. Aceste 7
drumuri istorice cu acces radial către oraș sunt folosite pentru o concentrare spațială în jurul
centrului. Pentru autovehicule, aceste drumuri oferă acces către șoseaua de centură.
Această structură, formată din N70 - N41 - R42, trebuie să elibereze centrul orașului de trafic
și să servească drept acces principal pentru traficul motorizat.
De asemenea, deplasările motorizate din interiorul Sint-Niklaas trebuie să fie redirecționate
către șoseaua de centură, cât mai departe de centru. Fluxurile pietonale vor fi stimulate și chiar
consolidate prin măsuri de circulație, care vor fi introduse treptat. Pe termen lung, în jurul
centrului orașului vor fi înființate trei parcări de mari dimensiuni destinate vizitatorilor, care vor
permite transferul către moduri de transport durabile.
Pentru a optimiza funcționarea tuturor acestor structuri, din punct de vedere al ingineriei
traficului, este nevoie de realizarea unor noi proiecte de infrastructură pe termen scurt și
lung. Pe termen scurt, structura alveolară va fi completată de tangenta estică. Pe termen lung,
un drum de ocolire va diminua traficul din Hoge Bokstraat, iar Doornpark poate facilita tranzitul
prin Nieuwekerken. De asemenea, N70 poate fi reproiectat și declasat la rangul de arteră
locală, după construirea tangentei estice.
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În scenariul durabil, se folosesc 5 noduri principale ca punct de plecare. Sunt selectate
următoarele 5 amplasamente:
1.

Gara: un nod multimodal, nodul IC/IR

2.
Piața Fabiola: O poartă urbană cu parcări de tip
Park&Ride și centru de distribuție.
3.
Nodul Est al orașului: nod de agrement favorabil
deplasărilor cu bicicleta.
4.
Nodul Vest al orașului: face legătura cu un nou
pol de atracție (spital); există o ofertă de transport public
și o rețea de piste pentru biciclete de înaltă calitate.
5.
Parcarea din zona de periferie din jurul SVK, așa
cum
se
prevede
în
modelul
„lobbenstad”.
Amplasamentul exact al acestei parcări nu a fost stabilit
încă. De asemenea, trebuie să se analizeze dacă noua
localizare a spitalului AZ Nikolaas este potrivită pentru
integrarea funcției de parcare de periferie.
6.
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În cadrul celor trei mari proiecte de extindere urbană, trebuie abordate, în mare măsură,
obiectivele privind calitatea vieții, disponibilitatea spațiilor verzi și activitățile aferente
acestora. Proiectele de extindere vizează cartierul Clement și zonele De Winningen și
Bellestraat-Zonneken.
Alături de cele trei proiecte de extindere pe termen lung, relocarea spitalului AZ Nicolaas va
fi determinantă. În prezent, se are în vedere de asemenea reamplasarea intersecției drumurilor
N70 și R42.

3.2.2. Elemente de inginerie a traficului pe termen scurt și lung
3.2.2.1. Eliberarea centrul orașului de autovehicule prin reorganizarea circulației
în cartiere
Modelul „lobbenstad” a evidențiat 7 drumuri de acces care pot fi utilizate pentru concentrarea
spațială în jurul centrului, devenind o coloană vertebrală pentru zonele urbane și rezidențiale.
Aceste drumuri istorice de acces radial vor fi utilizate pentru deservirea câte unei singure zone
sau cartier din oraș. Pentru acest lucru, 2 principii posibile sunt prezentate în secțiunea
următoare. În funcție de profilul rutier și de circumstanțele specifice fiecărei zone urbane sau
cartier, se va evalua care ar fi cea mai bună opțiune, prin alegerea unuia dintre cele două
principii.

Principiul buclelor centrale

Principiul buclelor de ocolire a cartierelor

Diferitele zone sunt deservite prin intermediul
unei bretele de acces care trece prin cartier. În
centrul orașului nu este permis traficul
motorizat de tranzit între diferitele bretele de
acces.

Zonele sunt separate una de alta pentru traficul
motorizat. Există un sistem de porți care
permite intrarea în și ieșirea dintr-un anumit
cartier.

În ambele cazuri, traficul motorizat nu permite trecerea dintr-un cartier în altul. Aceasta
înseamnă că autovehiculele trebuie să revină de fiecare dată la principalele artere. În cazul
Sint-Niklaas, această arteră principală este numită „rondweg" (șosea de centură). Șoseaua de
centură cuprinde R42, tangentele și drumul N70.

3.2.2.2. Axele principale de transport public
Actualizarea rețelei de transport public este corelată cu reorganizarea circulației rutiere în
cadrul cartierelor. Acest PMUD include doar câteva principii de bază ale noului plan de
organizare a circulației în cadrul cartierelor. Versiunea detaliată a planului de organizare a
circulației în cadrul cartierelor este elaborată în colaborare cu Societatea flamandă de
transport De Lijn. Posibilele măsuri de optimizare sunt: adaptarea anticipată a unor linii
suburbane incluse în viziunea privind mobilitatea; eventuala deservire a unor noi poli de
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atracție din rețeaua orașului; cuplarea unor linii suburbane va permite consolidarea
structurii axiale, comparabilă cu coridorul existent.

3.2.2.3. Structura rețelei de piste pentru biciclete
Actuala rețea de piste ciclabile este compusă din axe
radiale pentru a permite o bună accesibilitate a centrului
orașului cu bicicleta. Această structură va fi păstrată și
ameliorată în cadrul noii rețele de piste pentru biciclete.
În cadrul viitoarei acțiuni de extindere a rețelei ciclabile,
axele radiale din jurul centrului orașului Sint-Niklaas vor
fi consolidate prin crearea unor drumuri ocolitoare
locale și regionale pentru biciclete. Aceste două
drumuri ocolitoare trebuie să conecteze, în ordinea
respectivă, diversele zone ale orașului (lobii) și
diversele suburbii sau poli de atracție din jurul
localității, cum ar fi zona de agrement De Ster.
Schemele alăturate reprezintă structura rețelei de piste
pentru biciclete. Cu verde este reprezentată centura
locală pentru biciclete, cu portocaliu ocolitoarea ciclabilă
regională, iar cu albastru axele radiale de piste pentru
biciclete.

3.2.2.4. Politica privind sistemul de parcare cu rol de ghidare
Pe termen scurt, regimurile de parcare vor fi simplificate semnificativ. Va fi pusă în aplicare o
politică de ghidare, pe baza regimului de parcare. Parcările din zonele de periferie vor avea
cele mai mici prețuri, fiind astfel încurajată staționarea pe termen lung. Următoarele sunt
locurile de parcare din centru, destinate tot vehiculelor staționate pe termen lung, dar pentru
care se percep tarife mai mari. Parcarea pe stradă va deveni cea mai scumpă. Aceste spații
de parcare sunt destinate rezidenților și staționării în scopuri comerciale pe termen scurt. În
consecință, va fi introdus un regim de parcare pe termen scurt și un regim de parcare pentru
rezidenți. Pe arterele comerciale, vor fi create locuri personalizate de parcare de tip „stop and
shop” (parcați și cumpărați), destinate vizitatorilor, pentru staționări pe termen foarte scurt.
Pe termen lung, vor avea loc unele schimbări, ca o consecință a extinderii zonelor din centrul
orașului unde este restricționată circulația autovehiculelor. Parcările actuale din centrul
orașului pot fi transformate în zone de parcare rezidențiale. Vizitatorii pot fi adunați la unul din
punctele de transfer multimodale, de unde să își continue călătoria, ori să parcheze în noile
zone de parcare de la periferie, în afara centrului pietonal.
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Partea de orientare

4. Scenariul politic
4.1. Dezvoltarea spațială și efectele acesteia asupra mobilității
4.1.1. Clasificarea drumurilor
4.1.1.1. Viziune
Clasificarea drumurilor avută în vedere va sta la baza conturării planului de mobilitate. În
funcție de aceasta vor fi dezvoltate celelalte teme și rețelele conexe din planul de mobilitate.
În contextul obiectivului privind realizarea neutralității climatice a orașului Sint-Niklaas până în
2050, clasificarea drumurilor reprezintă un prim pas în direcția cartografierii unui Sint-Niklaas
durabil. Centrul urban pietonal este o parte importantă a acestui țel. Prin realizarea acestui
deziderat în interiorul centrului compact al orașului, modelul „lobbenstad" este adus oficial în
prim plan. Acest model permite ca accesul în cartierele urbane să se facă prin intermediul unor
sisteme de bucle și/sau porți, folosind drumurile istorice de acces în oraș. Traficul
autoturismelor între diferitele cartiere este posibil numai prin utilizarea șoselei de centură.
Astfel, tranzitarea centrului de către autovehicule nu va mai fi posibilă, iar timpii de călătorie
aferenți modurilor de transport durabile vor deveni mai scurți în comparație cu cei
corespunzători traficului auto (principiile planului de organizare a circulației din cartiere).
Avantajul suplimentar al acestei scheme este că centrul orașului va fi mai accesibil și ușor de
parcurs de către bicicliști, pietoni și transportul public.
În plus, pe parcursul studiului, a devenit evidentă necesitatea realizării unor modificări în
clasificarea drumurilor în afara ocolitoarei (R42-N70-N41). Unele dintre modificările privind
clasificarea nu vor putea fi realizate din cauza unor constrângeri bugetare sau vor fi
condiționate de îndeplinirea unor condiții prealabile; de exemplu, acestea vor depinde de
realizarea altor proiecte, cum ar fi tangenta estică. Prin urmare, procesul de clasificare va fi
împărțit într-o variantă pe termen lung și una pe termen scurt (a se vedea figurile de mai jos).
Clasificarea drumurilor avută în vedere este în conformitate cu Planul Flandrei de Amenajare
Spațială. Acesta din urmă și planul provincial de amenajare a teritoriului au determinat
stabilirea categoriilor de drumuri după cum urmează (drumuri principale, drumuri principale
categoria 1, drumuri principale categoria 2, drumuri secundare, drumuri locale).
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4.2. Configurarea rețelelor de trafic
4.2.1. Planul de circulație în cartiere
Sint-Niklaas își propune să obțină o creștere a calității vieții și un nivel ridicat de bunăstare în
centrul orașului și, în plus, se străduiește să amelioreze siguranța rutieră. Aceste obiective se
materializează prin reducerea circulației auto în centru, obținută prin optimizarea structurii
traficului și a măsurilor de sprijin necesare.
Modelul „lobbenstad" stă la baza acestei reconfigurări. În prezent, există unele străzi
comerciale din centrul orașului care au fost pietonizate. Acestea includ zona de promenadă
Stationstraat și Piața Sint-Niklaas. Dincolo de crearea zonelor pietonale, se dorește ca centrul
orașului în ansamblu, să devină mai sigur pentru pietoni, bicicliști și transportul public, și ca
urmare a reorganizării circulației în cartiere.
Pe termen scurt, o parte semnificativă a traficului de tranzit prin centrul orașului poate fi
interzisă deja. Printr-o serie de modificări inteligente privind organizarea circulației la nivelul
Pieței Grote Markt (eliminarea deplasărilor auto nord-sud), traficul de tranzit aferent drumurilor
tangențiale poate fi interzis în centrul orașului. Aceste măsuri vor îmbunătăți funcționarea
Pieței Grote Markt, vor facilita tranzitul bicicliștilor și al pietonilor și vor permite un flux mai bun
al mijloacelor de transport public.
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Realizarea tangentei estice este o măsură suplimentară importantă pentru reconfigurarea
structurii traficului și direcționarea optimă a fluxurilor pe cele două drumuri tangențiale.
Pe termen lung, se va urmări extinderea zonei centrale în care este restricționată
circulația autovehiculelor și în care va fi evitat deopotrivă traficul intern care tranzitează
centrul orașului. Acesta din urmă poate fi descurajat prin managementul traficului.

4.2.2. Politica integrată privind ciclismul
4.2.2.1. Ce este o politică integrată privind ciclismul?
Pentru a putea concepe un plan general de calitate privind ciclismul, este importantă o
abordare integrată a politicii aferente acestui mod de transport. Pentru a permite dezvoltarea
acestei politici integrate privind ciclismul, se pornește de la patru piloni: politica, rețeaua,
serviciile și cultura. Fiecare pilon este modelat de o serie de componente care asigură o
transpunere concretă. De exemplu, o rețea bună de piste pentru biciclete va fi definită de
coerența, atractivitatea, siguranța și confortul acesteia. Dacă procedăm astfel pentru fiecare
dintre cei patru piloni, vom ajunge la următoarea schemă:
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4.2.2.2. Obiectivele politicii Sint-Niklaas privind ciclismul
PMUD-ul din 2002 a inițiat reevaluarea deplasării cu bicicleta în Sint-Niklaas. S-a observat că
zona urbană, cu un nucleu urban de 3 x 5 km, era foarte potrivită pentru a promova mersul cu
bicicleta. Din centrul orașului se poate ajunge cu bicicleta aproape în orice destinație în cel
mai scurt timp.
Parțial datorită planului privind clima și adoptării modelului
„lobbenstad", bicicleta capătă un rol de seamă. Utilizând sloganul
„De fiets ... heeft iets" (bicicleta...are ceva), Sint-Niklaas aspiră
la crearea unei culturi autentice privind utilizarea bicicletei în oraș.
Punerea în aplicare a unei politici integrate privind ciclismul
are un rol esențial și, în consecință, reprezintă unul dintre
elementele de bază ale acestui plan de mobilitate. Bicicleta
trebuie să devină cel mai important mod de transport urban
pentru deplasări pe distanțe scurte și medii. Planul de acțiune
pentru deplasările cu bicicleta și campania „De fiets ... heeft iets"
reprezintă primii pași ai orașului către implementarea unei politici integrate privind
ciclismul. Acesta este modul în care trebuie să se dezvolte Sint-Niklaas pe termen lung,
devenind un „oraș al bicicletelor”.
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4.2.2.3. Măsuri pentru o politică integrată privind ciclismul:
politica
Va fi numit un ofițer pentru ciclism, în măsură să coordoneze politica
privind ciclismul, implementată în prezent în cadrul a peste 20 de servicii
municipale. Acesta va reprezenta punctul central de contact pentru
politica privind ciclismul și va monitoriza implementarea și rezultatele
planului de acțiune privind ciclismul.
Obiectivul final este realizarea unei politici care să țină seama de perspectiva
utilizatorilor de biciclete, integrată pe verticală și pe orizontală, la mai multe
niveluri de politică, în special în cadrul politicii generale de mobilitate.
Siguranța, viabilitatea și calitatea vieții trebuie să fie firul roșu al politicii
privind ciclismul și, prin extensie, al politicii de mobilitate. Astfel, vor fi propuse priorități și
obiective clare pentru a permite stabilirea unui echilibru între politica privind ciclismul orientată
către rezultate și cea axată pe resurse.
Proiectele de ciclism locale și cele supra-locale trebuie să poată fi puse în aplicare simultan
și, unde este necesar, să se completeze reciproc. În consecință, este necesară o comunicare
deschisă și clară între diferitele niveluri de politică. Până la urmă, politica privind mersul cu
bicicleta nu se limitează la granițele orașului Sint-Niklaas, administrația acestuia fiind
mandatată să colaboreze strâns cu municipalitățile vecine. Prin urmare, este adecvată o
consultare executivă și politică. Cetățenii participă, de asemenea, la elaborarea politicilor
urbane privind ciclismul. Prin intermediul unor conferințe anuale dedicate ciclismului, aceștia
își vor putea exprima opiniile referitoare la politicile urbane în domeniu.

4.2.2.4. Măsuri pentru o politică integrată privind ciclismul: rețeaua
Un traseu de calitate pentru biciclete este coerent, rapid, sigur, confortabil și atrăgător. Pentru
a realiza o astfel de rețea de piste pentru biciclete, trebuie să fie prevăzute suficiente resurse
financiare în cadrul bugetului pentru mobilitate și fonduri pentru lucrări publice pentru
construirea și întreținerea infrastructurii dedicate.
Astfel se va acorda o atenție deosebită obținerii unui grad maxim de uniformitate a
infrastructurii pentru biciclete și integrării acesteia în spațiul public într-un mod cât mai atractiv
din punct de vedere estetic.
Principiile rețelei de piste pentru biciclete
Rețeaua de piste pentru biciclete este construită din axe
de acces radiale, cu scopul de a asigura o legătură
decentă cu centrul orașului.
Această structură de axe radiale în jurul centrului
oraşului Sint-Niklaas este consolidată de o centură
urbană locală și una regională, destinate ciclismului
urban. Aceste două centuri trebuie să conecteze, în
ordinea respectivă, părțile orașului (lobii) și mai multe
suburbii sau poli de atracție din jurul orașului, cum ar fi
zona de agrement De Ster.
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În imaginea de mai sus, această structură este prezentată în mod schematic: cu albastru sunt
axele radiale, cu verde este centura locală destinată ciclismului și cu roșu este centura
regională pentru biciclete.
Arhitectura rețelei
În Sint-Niklaas există 7 trasee regionale pentru ciclism urban. Acestea sunt axele principale
pentru deplasarea cu bicicleta, cu piste line, rapide și sigure, asigurând standardul de calitate:
siguranță, lipsa conflictelor, prioritate la rarele intersecții și pasaje denivelate la intersecțiile cu
șosele rutiere.

4.2.2.4. Măsuri pentru o politică integrată privind ciclismul:
serviciile
În cadrul realizării unei infrastructuri de calitate pentru biciclete pe rețelele
funcționale de trasee de ciclism, este necesară o semnalizare la nivelul
întregii zone. Traseele funcționale de ciclism sunt: rețeaua supra-locală
funcțională de ciclism (BFF), traseele de ciclism pe distanțe lungi (LAF) și
rețeaua municipală de trasee locale pentru ciclism. În noiembrie 2013, 97 de
drumuri închise au fost transformate în trasee continue pentru bicicliști și
pietoni. Pentru a indica în mod clar că pietonii și bicicliștii își pot continua
drumul pe arterele închise pentru vehicule, pe întreg teritoriul Sint-Niklaas a
fost adoptat un nou semn rutier, menit să contribuie la o mai bună utilizare a arterelor noastre,
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încurajându-se în special mersul pe jos și cu bicicleta ca o alternativă durabilă la utilizarea
autovehiculelor.

4.2.2.4. Măsuri pentru o politică integrată privind ciclismul: cultura
Prin intermediul campaniei „De fiets ... heeft iets", administrația publică
încearcă să introducă în oraș o cultură a ciclismului. Pentru a permite ca politica
pentru biciclete să fie adoptată de locuitorii din Sint-Niklaas, vor fi demarate mai
multe campanii de comunicare. Prin urmare, campania de promovare „De fiets
... heeft iets" va fi utilizată ca bază pentru orice formă de promovare a
ciclismului.
Comunicarea pe tema politicii privind ciclismul va fi maximizată. În primul rând,
va fi analizată măsura în care dezvoltarea unui site web/unei platforme online
poate fi utilă în cadrul procesului de comunicare și participare.
Pe lângă site-urile web de rețele sociale care vor fi utilizate, în fiecare ediție a revistei orașului
va fi publicat un articol despre politica privind ciclismul.
Evoluția politicii privind ciclismul și nivelul de satisfacție a locuitorilor vor fi monitorizate în
mod structurat și, acolo unde este posibil, vor fi asigurate mai multe locuri pentru procesul de
participare. Toate acestea vor fi integrate în funcționarea orașului în următoarele moduri:
•
•

•

În cadrul unei conferințe anuale dedicate ciclismului sunt solicitate opiniile rezidenților
referitoare la politica privind ciclismul în general sau aspectele sale mai specifice.
Crearea unui consiliu pentru mobilitate, care să se reunească cel puțin o dată pe an
pentru a discuta și evalua progresele realizate în privința planului de politici în materie
de mobilitate și ciclism. Vor fi folosite cât mai mult posibil chestionare și sondaje, pentru
a afla opiniile cetățenilor referitoare la politica privind ciclismul.
Permiterea bicicliștilor să participe la elaborarea noilor proiecte de infrastructură.

4.2.3. Rețeaua de transport public (în comun și colectiv)
Planul orașului Sint-Niklaas privind clima, în combinație cu modelul „lobbenstad", a avut un
impact puternic asupra circulației din zona centrală a orașului. Sub influența acestor două
planuri, în cadrul noii organizări a circulației în cartiere, sunt adoptate sau propuse câteva
măsuri pe termen mediu și lung, care vor garanta o revizuire aprofundată a rețelei rutiere
urbane. Pe de o parte, pe unele axe de acces circulația se va face într-un singur sens, din
cauza capacității lor limitate. Unele dintre aceste axe sunt utilizate în prezent de către De Lijn
pentru circulația în ambele sensuri. Pe de altă parte, cele 7 drumuri istorice radiale sunt folosite
atât ca drum de acces pentru autovehicule, cât și ca o conexiune rapidă și directă către centrul
orașului, pentru transportul public și biciclete.
Acest lucru nu asigură fluiditatea traficului pentru Societatea flamandă de transport De Lijn.
Din aceste două motive, trebuie analizată posibilitatea separării axelor de acces pentru
transportul public de cele pentru autovehicule. Acolo unde este imposibilă separarea
drumurilor de acces, trebuie să fie luate măsuri de (re)organizare a traficului, pentru a garanta
o axă de transport public puternică pe respectivele drumuri de acces. Acest lucru se poate
realiza printr-o detaliere suplimentară a planurilor de organizare a circulației în cartiere, la
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elaborarea cărora va fi implicată și Societatea flamandă de transport De Lijn. La prima
consultare a Societății De Lijn, au fost discutate o serie de posibile măsuri de optimizare, și
anume:
•

•
•

Introducerea timpurie a unora dintre liniile suburbane prevăzute în viziunea privind
mobilitatea (asigurând o frecvență de 20 de minute în loc de frecvența actuală de 30
de minute)
Posibila deservire a noilor poli de atracție de către rețeaua orașului.
Cuplarea unor linii suburbane va permite dezvoltarea unor axe mai puternice, similare
coridorului.

Figura de mai jos oferă o imagine generală, conceptuală și independentă de aspectul rutier, a
posibilelor măsuri de optimizare în comparație cu situația actuală. Cu gri sunt polii de atracție
actuali și capetele de linie ale rețelei urbane. Cu negru sunt viitori poli de atracție, care pot fi
incluși în rețeaua urbană pe termen lung.

4.2.4. Siguranța traficului, calitatea vieții și reproiectarea drumurilor
Creșterea siguranței rutiere reprezintă unul din standardele minime ale acestui plan de
mobilitate. Depunerea de eforturi în vederea asigurării unui grad sporit de siguranță rutieră
este strâns legată de alte 4 teme, toate contribuind la atingerea acestui obiectiv.
•

Reproiectarea drumurilor: eliminarea zonelor periculoase și asigurarea vizibilității
axelor cu trafic intens, în funcție de clasificarea drumurilor și de Masterplanul pentru
Spațiul Public.
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Implementarea unei politici coerente privind viteza, prin care să fie introduse
indicatoare ușor de citit, prin amenajarea unui peisaj urban uniform, în funcție de
regimul de viteză în vigoare.
Proiectarea unei rețele de rute cu sistem de ghidare a traficului de marfă, susținută
de o interdicție pe scară largă privind traficul de tranzit al autovehiculelor de
marfă pe șoselele care nu sunt nici incluse în rețeaua de rute dedicate și nici nu au
funcția de conexiuni locale. În plus, trebuie să fie abordate și soluționate problemele
de la nivel local privind parcarea camioanelor.
Planul zonal de siguranță al departamentului de poliție trebuie să garanteze siguranța
rutieră și să contribuie la creșterea calității vieții locuitorilor din Sint-Niklaas din punctul
de vedere al traficului. Un rol esențial îl are politica de implementare sprijinită de măsuri
legate de infrastructură, educație, informare și comunicare.

4.2.4.1. Planul privind regimurile de viteză
Planul referitor la regimurile de viteză este elaborat pe baza clasificării propuse a drumurilor.
Regimurile de viteză trebuie să fie stabilite în conformitate cu această clasificare, astfel încât
toate aceste drumuri să își poată îndeplini funcția pentru care sunt concepute.
De altfel, la elaborarea planului privind viteza se ține seama și de rețeaua de piste pentru
biciclete, zonele rezidențiale și proiectele de reconfigurare a unor drumuri. Limitele zonei
construite nu vor fi schimbate, acestea fiind actualizate de administrația orașului Sint-Niklaas
în cursul anului trecut. Următoarele principii au fost utilizate pentru a stabili regimurile de
viteză:
Limita de viteză de 70 km/h
Se propune introducerea, în afara zonei construite, a regimului de viteză de maxim 70 km/h
pe toate drumurile secundare, drumurile locale tip 1 și pe drumurile locale tip 2a.
Drumurile locale tip 2b pot avea același regim de viteză, cu condiția să existe o infrastructură
pentru deplasarea cu bicicleta în condiții de siguranță.
Regimul de viteză de 50 km/h
•
•
•

Toate drumurile din interiorul limitelor zonei construite
Toate drumurile cu trafic mixt încadrate în categoria drum local tip 2b.
Toate drumurile din categoria drum local tip 3 și care, în consecință, nu sunt destinate
explicit traficului. Acolo unde este posibil, aceste artere vor fi reproiectate și vor căpăta
un aspect rural (a se vedea Masterplanul pentru Spațiul Public).

Regimul de viteză de 30 km/h
•

•

Toate zonele în care există unități de învățământ (școli, grădinițe): au fost introduse
deja afișaje dinamice privind limita de viteză de 30 de km în toate zonele unde sunt
școli și grădinițe
Pe străzile și în cartierele de locuințe, unde funcția rezidențială prevalează asupra
celei de trafic. Pentru a permite punerea în aplicare și respectarea limitei de 30 km/h,
este de preferat ca pe aceste străzi să fie instalate panouri care să le indice șoferilor
că urmează să intre în zona cu limita de viteză de 30 km/h.
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4.2.4.2. Traseele pentru traficul de vehicule grele
Rețeaua de trafic de marfă din cadrul limitelor orașului Sint-Niklaas trebuie să fie construită
astfel încât să permită redirecționarea cât mai rapidă a traficului de marfă către rețeaua
rutieră de nivel superior. Soluția evidentă este redirecționarea cât mai rapidă a traficului de
marfă spre cel mai apropiat drum principal, E17. Pentru a facilita accesul la drumul E17,
principiul de bază este acela că trebuie să se respecte clasificarea rutieră din interiorul SintNiklaas.
Pentru a spori siguranța rutieră și calitatea vieții din punctul de vedere al traficului, 4 zone mari
pentru vehicule de 3,5 tone, cu excepția traficului local, sunt impuse pe teritoriul Sint-Niklaas.
În plus, pentru vehiculele de peste 3,5 tone este impusă interdicția de a intra în centrul orașului
prin Parklaan sau Plezantstraat. Pe de altă parte, această interdicție nu va viza întreaga
centură ocolitoare. Pentru a preveni circulația autovehiculelor grele în afara rutelor prestabilite
pentru acest scop, cele 4 zone unde sunt interzise vehiculele peste 3,5 tone (cu excepția
traficului local) pot fi extinse. Aici va fi permis doar accesul camioanelor care asigură
aprovizionarea locală. În plus, pentru ca întreaga zonă centrală să poată fi eliberată de tranzitul
traficului de mărfuri, trebuie eliminată interdicția de trecere a traficului greu de tranzit pe
șoseaua de centură.
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4.2.5. Politica privind parcarea
4.2.5.1. Politica privind parcarea pe termen scurt
În prezent, în Sint-Niklaas există 8 parcări centrale: în Piața Grote Markt; în gară; în piața gării;
Piaţa Schouwburg; Zwijgershoek; Heymanplein; Kokkelbeekplein; Kroonmolenplein. Parcarea
de lungă durată se poate face, după preferințe, în una din aceste 8 parcări. Astfel, locurile de
parcare de pe stradă sunt disponibile pentru staționarea de scurtă durată și pentru
autovehiculele rezidenților. Pentru a încuraja parcarea de lungă durată în parcările închise, a
fost introdus un regim de taxare progresiv descendentă, tarifele percepute fiind mai mici decât
cele pentru parcarea pe stradă. Pe termen scurt, vor fi instituite zonele de parcare cu plată. Pe
străzile comerciale, pot fi găsite soluții personalizate, în funcție de numărul și tipul de magazine
prezente în fiecare situație în parte. Vor fi introduse câteva locuri de parcare de tip „stop and
shop” (opriți și cumpărați) pentru care staționarea este limitată la 30 minute (gratuit). Parcarea
de lungă durată nu va mai fi posibilă pe locurile respective. Această regulă poate evolua, dacă
este necesar, incluzând interdicția parcării autovehiculelor rezidenților în această zonă în
timpul programului magazinelor. Pentru a contracara presiunea exercitată de persoanele care
parchează pe termen lung în zonele rezidențiale, zona albastră poate fi extinsă pentru a
cuprinde aproape întreaga zonă din interiorul centurii ocolitoare. Unele cartiere mai mici, în
care nu există astfel de probleme în prezent, vor fi excluse din zona albastră. Totuși, aceste
zone vor fi monitorizate, pentru a stabili dacă, pe termen lung, este necesară o extindere a
zonei albastre în zonele respective.
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4.2.5.2. Politica de parcare pe termen lung
Pe termen lung, un centru al orașului în care au acces (tot) mai puține autovehicule va cauza
o serie de schimbări. În timp, staționarea de scurtă durată și cea a vehiculelor rezidenților vor
fi direcționate către actualele parcări acoperite din centru. Vizitatorii și persoanele care
parchează pe termen lung vor fi adunați în noduri multimodale din jurul orașului sau în noile
parcări din zonele de la periferia centrului orașului, unde va fi interzisă circulația
autovehiculelor. Prin direcționarea autovehiculelor rezidenților și a staționărilor de scurtă
durată către actualele parcări din centru, pe străzi va rezulta mult spațiu liber. Locurile de
parcare pe stradă vor putea fi reconfigurate printr-un design mai calitativ al domeniului public.
În afara centrului pietonal al orașului, va fi introdusă o zonă albastră, cu carduri pentru
rezidenți, pentru a împiedica vizitatorii să parcheze în zona din imediata vecinătate a celei de
parcare cu plată, în defavoarea rezidenților.

30 / 39

Oraș-campion – Sint Niklaas

01/10/17

4.3. Măsuri de sprijin
4.3.1. Sprijinirea grupurilor-țintă specifice
Consiliul Municipal acordă o importanță deosebită siguranței rutiere în zonele cu unități de
învățământ și pe traseele spre școală. Din acest motiv, primăria intenționează să încheie un
parteneriat cu unitățile de învățământ de pe teritoriul său. În cazul grădinițelor și al școlilor
primare, acest lucru se concretizează prin semnarea unei Carte privind siguranța rutieră. Prin
aceasta din urmă, școlile, părinții și elevii, Consiliul Municipal, precum și departamentul de
poliție, se angajează să elaboreze împreună un plan de acțiune privind siguranța rutieră,
adaptat pentru fiecare școală în parte. Acest plan de acțiune se mai numește și planul privind
transportul școlar și implică câteva aspecte referitoare la următoarele teme: informarea,
conștientizarea, educarea, modul de transport, infrastructura, rutele școlare, etc. Consiliul
Municipal a încheiat un acord de cooperare cu „Voetgangersbeweging vzw" (Planul Octopus)
care sprijină elaborarea planurilor privind transportul școlar pentru grădinițe și școli primare,
consemnate în cartele semnate de școli. Această inițiativă a fost pusă în aplicare pentru prima
dată în 2014 și s-a încheiat în 2017. În fiecare an, aproximativ zece școli au făcut obiectul
discuțiilor. Carta școlii în domeniul mobilității a apărut în urma unei analize aprofundate,
folosind:
•
•

Sondaje individuale în rândul copiilor și părinților pe tema traficului și deplasării de la
domiciliu la școală și înapoi.
Sondaje la nivel de clasă privind modul de transport de la domiciliu la școală și înapoi.
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Vizite efectuate la școală de către membri ai departamentului de poliție,
departamentului de mobilitate, un reprezentant al școlii și comitetul de părinți.

La semnarea Cartei școlii în domeniul traficului, școala respectivă va obține calificativul de
școală sigură din punct de vedere al traficului. Există trei grade diferite:
•
•
•

Bronz: elaborarea planului privind transportul școlar a fost finalizată. Carta va fi
semnată.
Argint: școala poate demonstra că au fost elaborate obiectivele planului privind
transportul școlar.
Aur: au fost realizate toate aspectele planului de acțiune privind transportul școlar.

Calificativele sunt emise la sfârșitul fiecărui semestru școlar.
Școlile gimnaziale pot adresa departamentului de mobilitate al orașului întrebări specifice
privind zona înconjurătoare. În plus, la nivelul orașului există o inițiativă pe tema educației
rutiere, la care școala se poate înscrie, și anume Săptămâna traficului.
Ca metodă de lucru pe tema siguranței rutiere în mediul școlar și pe rutele școlare, se
selectează cu atenție o abordare integrată vizând cel puțin unul din următoarele aspecte:
informarea, conștientizarea, educarea, modul de transport, infrastructura, rutele școlare, etc.
În acest fel, Consiliul Municipal dorește să abordeze în mod sistematic, într-o manieră
structurată și simplă, problema siguranței rutiere în mediul școlar și pe rutele aferente. Toate
acestea sunt realizate prin elaborarea și aplicarea Cartelor școlare pentru toate școlile primare.
Astfel, diferiți actori, administrația orașului, școlile și departamentul de poliție se susțin reciproc
și colaborează pentru a garanta siguranța traficului rutier din jurul școlilor și pe rutele care le
deservesc.

4.3.2. Campanii de conștientizare, marketing, informare și promovare pentru
grupurile-țintă
4.3.2.1. Sint-Niklaas - un exemplu demn de urmat
Administrația din Sint-Niklaas intenționează ca orașul să devină un pionier în ceea ce privește
planurile de mobilitate. Prin urmare, orașul va reprezenta un bun exemplu pentru cetățenii săi.
Toate obiectivele vor fi realizate prin următoarele inițiative:
•

•
•

•

Construirea unor spații de depozitare de calitate aferente tuturor serviciilor publice ale
orașului, conform principiului STOP (Stappen = mersul pe jos, Trappen = ciclism,
Openbaar Vervoer = transport public, Privé vervoer = transport privat). La gară pot fi
puse la dispoziție și „biciclete albastre".
Angajații orașului se pot înscrie la un curs de conducere ecologică.
Toate serviciile municipale vor fi concentrate în trei sedii. În fiecare dintre acestea, va
fi pusă la dispoziție o flotă de biciclete (în cadrul unui sistem de partajare a bicicletelor)
ce pot fi utilizate pe termen scurt pentru toate deplasările care au legătură cu locul de
muncă. Membrii personalului trebuie să fie informați cu privire la ruta ideală dintre cele
3 centre.
Flota va fi ameliorată în permanență, prin achiziții noi. Un vehicul utilitar a fost inclus în
flota „Cambio".
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4.3.2.2. „Bicicleta ... are ceva"
Prin campania de comunicare și promovare „De fiets ... heeft iets" (în
traducere literală: bicicleta ... are ceva), administrația orașului dorește
să creeze o adevărată cultură a mersului cu bicicleta. Prin urmare,
implementarea unei politici integrate privind ciclismul este esențială și,
în consecință, unul dintre elementele de bază ale planului de mobilitate.
Bicicleta trebuie să devină mijlocul de transport urban preferat pentru
deplasările pe distanțe scurte, medii și lungi. Politica integrată pentru
ciclism din acest PMUD și campania „De fiets ... heeft iets" sunt primii pași ai orașului către o
adevărata politică integrată privind ciclismul. Acesta este modul în care trebuie să se dezvolte
Sint-Niklaas pe termen lung și să devină un adevărat oraș al bicicletelor.

4.3.2.3. Duminica fără mașini
În ziua de duminică, 21 septembrie 2014, orașul Sint-Niklaas a
participat pentru prima dată, de câțiva ani, la Duminica fără mașini. De
la ora 12.00, nu a fost permisă circulația autovehiculelor într-o mare parte
a centrului orașului. Evenimentul fost susținut prin organizarea a
numeroase activități, însoțite de campanii de marketing și de sensibilizare.
O atenție deosebită a fost acordată bicicletei și, printre altele, unor hărți
cu trasee pentru biciclete, mai multor modele de biciclete, accesoriilor
pentru biciclete, problemei prevenirii furtului și artei bicicletelor. SintNiklaas intenționează să organizeze din nou un eveniment anual
„Duminica fără mașini” în centrul orașului. De asemenea, în timpul altor
evenimente, Sint-Niklaas va desfășura o politică de promovare a mobilității active.

4.3.2.4. Schimbul de mașini
Sint-Niklaas sprijină atât sistemul Cambio (de car-sharing), cât și sistemul Autopia. În prezent,
există 4 autovehicule în flota Cambio, disponibile în trei zone din centru. Orașul a integrat deja
un vehicul utilitar în flota Cambio, pentru a permite ca acesta să fie utilizat de persoane fizice.
În viitor, administrația orașului dorește să promoveze într-o manieră mai proactivă sistemul de
car-sharing. În plus, planul privind clima prevede integrarea vehiculelor electrice în flota
Cambio. Acesta poate fi primul pas către familiarizarea locuitorilor cu vehiculele electrice.

4.3.2.5. Comunicarea digitală
Pentru a permite o comunicare decentă privind aspectele de mobilitate este necesar un nou
site web mai modern, dedicat mobilității. Site-ul include un magazin digital de unde locuitorii
pot achiziționa toate articolele necesare parcării.
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5. Programul de acțiune
PMUD-ul include un program de acțiuni, cu un calendar, o estimare și un inițiator
al acțiunii.
Principalele 10 elemente ale planului actual de politici
1

Elaborarea barometrului de mobilitate

2

Implementarea unui plan privind regimul de viteză

3

Implementarea unui plan al traseelor pentru transportul de marfă

4

GVP: Reconstruirea intersecției Driekoningen

5

Tangenta estică

7

Devierea traficului de tranzit în afara centrului orașului + detalierea planului de
organizare a circulației în cartiere
Finalizarea rețelei de rute funcționale de ciclism

8

Regionalizarea rețelei urbane

9

Implementarea unei politici integrate privind parcarea

10

Extinderea politicii participative în domeniul mobilității, prin înființarea unui Consiliu
pentru mobilitate

6
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6. Organizarea, participarea și evaluarea
6.1. Organizarea și participarea
Acest capitol prezintă măsurile organizatorice propuse pentru a putea implementa și
monitoriza politica de mobilitate aferentă PMUD-ului.
Următoarele măsuri organizatorice sunt adoptate în vederea elaborării PMUD-ului și
implementării programului de acțiune.
•
•
•
•

•
•

•
•

•

Demonstrarea utilității PMUD-ului și realizarea unui clip video privind planul de
mobilitate.
Odată ce PMUD-ul a fost aprobat, versiunea finală este comunicată pe scară largă
tuturor locuitorilor orașului.
Înființarea unui Consiliu pentru mobilitate
Consiliul pentru mobilitate se va întruni cel puțin o dată pe an pentru a discuta și a
evalua progresele realizate atât în ceea ce privește planul de mobilitate, cât și planul
de politică pentru ciclism
Organizarea unei conferințe anuale dedicate ciclismului, în cadrul căreia sunt analizate
opiniile locuitorilor.
Implementarea unei politici integrate privind parcarea, cu ajutorul unui nou personal
responsabil cu implementarea, prin utilizarea unei noi tehnologii de plată (ușor de
utilizat și modernă), crearea unui magazin cu articole necesare parcării și prelucrarea
digitală a taxelor de parcare.
Detalierea planului de organizare a circulației în cartiere
Elaborarea planurilor de organizare a circulației pentru fiecare stradă va fi efectuată în
consultare cu rezidenții. Prin urmare, vor fi stabilite întâlniri de consultare cu diferitele
cartiere.
Consultările transfrontaliere administrative și politice cu persoanele responsabile
pentru diferite proiecte de ciclism locale și supra-locale vor permite ajustarea și
completarea reciprocă a proiectelor.

6.2. Evaluarea
Obiectivele operaționale sunt o traducere concretă a principiilor directoare formulate
anterior pentru Sint-Niklaas. Ele sunt specifice, măsurabile, acceptabile, realiste și
programate în timp. Deoarece nu au fost efectuate măsurători de referință pentru toate
principiile directoare specifice orașului Sint-Niklaas, va fi creat un barometru de
mobilitate, în vederea completării obiectivelor operaționale elaborate deja.
Barometrul de mobilitate va fi înființat după modelul registrului de biciclete din
Copenhaga, dar va fi extins, astfel încât să poată fi incluse toate principiile directoare
specifice orașului Sint-Niklaas. Odată cu extinderea, vor fi incluși în barometrul de
mobilitate indicatori privind sănătatea (calitatea aerului și nivelul de zgomot). Acest
lucru permite dezvoltarea unui nou instrument de comunicare, care să măsoare și să
afișeze efectele politicii.
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Fiecărui principiu de orientare specific i se va aloca o serie de indicatori, care vor fi monitorizați
în timp de barometrul de mobilitate. Tabelul următor oferă o prezentare generală a câtorva
indicatori posibili, grupați în funcție de principiul director. Aceștia pot fi detaliați pe
parcursul activității desfășurate de barometrul de mobilitate.
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Odată cu dezvoltarea barometrului de mobilitate, vor fi efectuate măsurători de referință pentru
toți indicatorii selectați. Când vor fi disponibile măsurătorile de referință, fiecărui indicator îi va
putea fi alocat un nivel de realizare a obiectivului bine gândit.
Barometrul de mobilitate este un instrument important de lucru pentru monitorizarea
efectelor politicii desfășurate. În același timp, acesta va deveni un instrument important de
comunicare pentru politica în materie de mobilitate implementată pe termen lung. Prin
urmare, i se va acorda o prioritate deosebită în cadrul tabelelor de acțiuni.

Principiu director
Politica privind ciclismul

Siguranța rutieră

Un centru al orașului în care
au acces (tot) mai puține
autovehicule
Un nivel ridicat al calității
vieții și al bunăstării
locuitorilor
Axele principale de transport
public
Politica privind sistemul de
parcare cu rol de ghidare

Indicator
Numărul de kilometri de piste pentru biciclete construiți
Rata de utilizare a bicicletelor în funcție de tipul de
deplasare (domiciliu-loc de muncă/domiciliu-școală, etc.)
Folosirea bicicletelor pe axele principale ale rețelei
Calitatea infrastructurii de ciclism pe baza unei biciclete de
măsurare
Numărul de locuri de parcare pentru biciclete și utilizarea
acestora
Numărul accidentelor soldate cu vătămări, înregistrate de
statisticile departamentului de poliție privind accidentele
Monitorizarea anuală a zonelor periculoase (conform
definiției proprii)
Monitorizarea traficului de tranzit prin centrul orașului,
utilizând studii privind punctul de plecare și destinația
Numărul de bicicliști și pietoni din centrul orașului
Efectuarea unor sondaje de opinie în rândul locuitorilor
privind calitatea vieții și bunăstarea generală ale acestora
Viteza medie a vehiculelor comerciale pe coridorul WSCgară
Raportul dintre numărul locurilor de parcare pe carosabil și
numărul locurilor din parcările publice sau din cartiere
Rata ocupării străzilor și a parcărilor în diverse momente de
referință
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7. Concluzii
PMUD-ul a fost elaborat după ample consultări cu numeroase servicii interne, Comitetul
Municipal de Consultare și toate departamentele Consiliului Municipal. Schimburile de idei și
analiza unei serii de aspecte esențiale au fost foarte constructive, fiind evaluate pozitiv de către
experții care au prezidat Comitetul Municipal de Consultare. Planul de politică a fost prezentat
de un număr impresionant de 23 de ori consiliilor locale, comitetelor consultative, grupurilor de
interes și părților interesate. Nu au putut fi incluse toate informațiile având în vedere că, în
primul rând, acest lucru ar fi fost în detrimentul obiectivelor planului, în al doilea rând, s-a
discutat despre implementarea planului sau, în al treilea rând, erau necesare cercetări
suplimentare. În ultimul caz, acțiunea privind realizarea unor cercetări suplimentare a fost
inclusă în tabelul de acțiuni. De cele mai multe ori, au fost obținute opinii și contribuții de o
calitate foarte înaltă și care merită să fie luate în considerare. Prin urmare, Consiliul Municipal
a decis să includă feedback-ul obținut prin procesul de participare la elaborarea planului de
politici ca un fel de memento referitor la aspectele esențiale conform părerii cetățenilor și a
altor actori.
De ce este acest PMUD atât de important pentru oraș? În primul rând datorită cadrului politic.
Până la urmă, alături de PMUD au fost definite și viitorul cadru de amenajare urbană și
designul spațiului public. Acest plan al orașului constituie un instrument puternic, care ne
permite să le explicăm locuitorilor opțiunile noastre privind regimurile de viteză, rutele pentru
transportul de marfă, traseele de ciclism și prioritatea lor relativă. În al doilea rând, creșterea
siguranței rutiere și a calității vieții locuitorilor sunt obiective esențiale care motivează obținerea
unor rezultate evidente, pe baza unor principii clare și bine documentate. Desfășurarea
adecvată a traficului, pe o șosea proiectată în mod corespunzător, constituie reperul pentru
configurarea coerentă și inteligibilă a drumurilor. Este oferită o imagine clară asupra traficului
de vehicule grele și a unui plan adaptat privind regimurile de viteză.
În al treilea rând, sunt oferite alternative puternice, care consolidează politica în domeniul
modurilor durabile de transport, cum ar fi transportul public, dar mai ales bicicleta, căreia i se
conferă rolul de cel mai rapid și mai confortabil mod de transport, în cadrul noului plan de
organizare a circulației. În consecință, gradul de accesibilitate crește, prin eliminarea traficului
necorespunzător de pe axa supraaglomerată. Sunt obținute și efecte pozitive asupra mediului,
prin alegerea aplicării principiului STOP, și o mai bună accesibilitate, prin aplicarea consistentă
a Masterplanului pentru Spațiul Public. În plus, prin îmbunătățirea calității vieții din punct de
vedere al traficului, precum și a siguranței, acest plan răspunde celor 5 obiective strategice ale
elaborării unui PMUD în Flandra. În cele din urmă, acest plan este un ghid pentru o execuție
etapizată în mod realist și economică în domeniu. Cele mai importante condiții pentru
înregistrarea unor progrese pe termen scurt au fost identificate, planificate și înscrise în bugetul
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orașului. Planul stabilește câteva principii, dar lasă spațiu de manevră pentru realizarea unor
adaptări la nivel de stradă și de cartier, cu scopul de a le oferi participanților la elaborarea
PMUD-ului ocazia de a aduce o contribuție semnificativă.

Documentul PMUD complet:

https://www.sint-niklaas.be/sites/default/files/p1_0050_mp_sintniklaas_beleidsplan_volledigebundel.pdf
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