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1. Introdução
1. 1. Objectivo: estabelecer um quadro de políticas
O documento proposto baseia-se nos princípios do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável
de acordo com a primeira geração do plano de mobilidade de 15 de Abril de 2002. Uma
verificação rápida do plano de mobilidade municipal foi discutida no comité de orientação
municipal (GBC) no dia 5 Fevereiro de 2008 e foi emitido um parecer favorável pelo auditor
interno a 21 de Abril de 2008, bem como a decisão da cidade de Sint-Niklaas e do GBC para
a segunda faixa “widening and deepening”. A nota de reconhecimento foi aprovada pelo
Comité de Auditoria Provincial (CAP) em 17 de Outubro de 2011. Em 2014, o processo de
planeamento do plano de mobilidade foi acelerado. Vários programas definidos para serem
ampliados foram elaborados e relatados. Este documento de política na versão elaborada foi
aprovado pelo CGC em 5 de Junho de 2014. O processo de aprofundamento da fase de
desenvolvimento está a formar a linha de base para a elaboração do quadro de políticas
sustentáveis. Por outro lado, o contexto político mudou significativamente, o que tornou
obrigatória uma actualização do quadro de políticas sustentáveis.
O desenvolvimento do plano político como parte do plano de mobilidade da cidade de SintNiklaas concluiu a terceira fase do processo de planeamento da mobilidade. O âmbito deste
PMUS é, em primeiro lugar, a definição e elaboração da estrutura de mobilidade de SintNiklaas a nível macro. Isso possibilita o desenvolvimento de um quadro de referência no
qual a política de mobilidade para os próximos anos pode ser elaborada em um nível
inferior. O documento proposto deve ser lido como um documento de política estratégica
que usa a disciplina nos planos de políticas ratificadas de 'de Lobbenstad', o Plano Público
do Plano Director e os objectivos básicos aprovados da cidade neutra pelo clima (Plano
Climático).
Em Sint-Niklaas, durante um curto período de tempo, vários planos políticos foram
ratificados e iniciados. Antes deste PMUS, o Plano Público Central e o modelo Lobes-city
foram ratificados no conselho da cidade. Ao mesmo tempo em que a trajectória do plano de
mobilidade também foi elaborada, o plano climático da cidade foi elaborado.
Esta multiplicidade de novos planos políticos criou uma dinâmica importante em Sint-Niklaas
para moldar a política de mobilidade para as próximas décadas.
O modelo da City Lobes foi usado como ponto de partida para começar a trabalhar em
assuntos como circulação de tráfego e segurança nas estradas. Embora o tamanho limitado
do centro da cidade fosse muito adequado para reavivar a bicicleta, quase todos os destinos
podiam ser alcançados em menos de 10 minutos. Em combinação com a ambição da cidade
de visar a neutralidade climática, perseguir a segurança nas estradas e impulsionar o uso de
bicicletas, uma política aprimorada de bicicletas foi uma escolha óbvia.

1.2. Participação
O plano de acção proposto foi elaborado em estreita colaboração com diferentes serviços
municipais, a província de Flandres Oriental e o governo flamengo, discutindo regularmente
o processo de planeamento do plano de acção em grupos de trabalho. Além disso, o plano
de políticas foi extensivamente discutido com diferentes partes interessadas e conselhos
consultivos, e os cidadãos tiveram a oportunidade de formular observações e preocupações.
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Apoio político:





Comité Câmara Municipal 17 de Novembro de 2014: discussão sobre os princípios
orientadores do novo plano de acção.
Comité Câmara Municipal 16 de Fevereiro de 2015: plano de política de discussão
Câmara Municipal 27 de Fevereiro de 2015: determinação preliminar PMUS
Câmara Municipal 24 de Abril de 2015: determinação do plano de mobilidade final

Apoio social:

















CEO-top 20: 10 de Outubro de 2014 (discussão sobre os princípios orientadores do
novo plano de acção)
Conselho Superior: 22 de Outubro de 2014 (discussão sobre os princípios
orientadores do novo plano de acção)
GECORO: 4 de Novembro de 2014 (discussão sobre os princípios orientadores do
novo plano de acção no conselho consultivo de Planeamento do Território)
Village Council Sinaai: 4 de Novembro de 2014 (discussão sobre os princípios
orientadores do novo plano de políticas, foco no Sinaai)
Village Council Nieuwkerken: 5 de Novembro de 2014 (discussão sobre os princípios
orientadores do novo plano de políticas, foco em Nieuwkerken)
Village Council Belsele: 10 de Novembro de 2014 (discussão sobre os princípios
orientadores do novo plano de acção, foco em Belsele)
School Consult: 14 de Novembro de 2014
Stramin: 18 de Novembro de 2014 (discussão sobre os princípios orientadores do
novo plano de acção)
School Consult (Elementar): 25 de Novembro de 2014, 6 de Janeiro de 2015 e 16 de
Janeiro de 2015
Conselho da Agricultura: 26 de Novembro de 2014 (discussão sobre os princípios
orientadores do novo plano de acção)
Conselho da Juventude: 27 de Novembro de 2014 (discussão sobre os princípios
orientadores do novo plano de acção)
Consulta com o departamento de polícia e o advogado: 30 de Outubro de 2014
Gestão do centro da cidade: 9 de Dezembro de 2014 (discussão sobre os princípios
orientadores do novo plano de políticas, foco principal da cidade)
Audiências públicas: 2, 4, 10, 11 e 17 de Dezembro de 2014.
Explicação para a força policial: 2 de Dezembro de 2014
Consultoria na indústria de catering: 2 de Dezembro de 2014

O contributo do momento de participação acima foi incluído no documento “Adviezen
beleidsplan”, que é parte integrante do plano de mobilidade validado. As proposições que
contribuem para as metas deste PMUS foram incluídas no plano de políticas. Proposições
inconsistentes com as crenças centrais deste PMUS não foram incluídas. Todas as
proposições que não foram retidas receberam uma resposta motivada.
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2. Impasses e Objetivos Estratégicos
2.1. Princípios básicos da questão da mobilidade
No dia-a-dia, os passageiros em Sint-Niklaas e arredores estão encontram problemas para
chegar ao seu destino. Isso varia, entre outros, os problemas de acessibilidade e fluxo de
tráfego nas rodovias nacionais N70 e N16, para a procura de um estacionamento gratuito,
assim como rotas cicláveis que não são tão confortáveis em todos os lugares. Muitos
desses problemas, por outro lado, têm impacto sobre a habitabilidade dessas áreas.
Uma grande parte dos problemas de mobilidade está a ser causada por uma rede rodoviária
inacabada em redor de Sint-Niklaas. A falta de ligações e a falta de medidas de orientação
causaram, consequentemente, que as áreas residenciais tivessem que lidar com
quantidades significativas de tráfego inadequado. Também no centro da cidade de SintNiklaas o tráfego indesejado está presente.
Para isso, múltiplas causas podem ser delineadas:





Parklaan - Grote Markt - Plezantstraat - está alinhado com o N16 e o N403, o que faz
com que o tráfego norte e sul passe pelo centro da cidade e pela praça da cidade.
O fluxo de tráfego no eixo Koningin Astridlaan-Prins Bouwdewijnlaan é irregular
como consequência da falta da derivação tangencial oriental. Isso está a causar
pressão de tráfego intensificada nas áreas de Elisabethwijk, Fabriekswijk e
Priesteragiewijk.
São poucas ou nenhumas medidas orientadoras para proibir o tráfego indevido de
áreas residenciais.

Além dos outros aspectos do problema de tráfego no aspecto de habitabilidade do tráfego,
destaca-se o impacto negativo na qualidade das áreas circundantes pelo tráfego
motorizado. Neste ponto, também é importante o ponto de vista espacial e de tráfego.
Muitos dos automóveis estão a causar graves incómodos. No entanto, as alternativas no
caso de Sint-Niklaas não são realmente óbvias.
Por fim, também o tráfego de cargas está a usar desnecessariamente estradas de menor
ordem em vários locais, o que, em menor medida, prejudica a habitabilidade das áreas
vizinhas, mas a maior influência está a influenciar o funcionamento dessas estradas para
outros usuários, ciclistas e pedestres.
O tratamento dos pontos perigosos durante a década passada levou à maior parte dos
pontos de perigo tratados ou planos a serem tratados no futuro. Isso não significa, por outro
lado, que o sistema de tráfego possa ser categorizado como seguro. Para motivar as
pessoas a começarem a usar os carros regularmente, as alternativas devem ser de
qualidade. Especialmente a bicicleta é o meio de transporte mais favorável para as viagens
curtas. A rede de bicicletas, por outro lado, carece de qualidade em vários locais, já que a
infra-estrutura segura para utilizadores de bicicletas está ausente. Em áreas residenciais
com tráfego misto, a pressão do tráfego motorizado está sendo muito elevada.
A legibilidade e clareza do sistema de tráfego estão a influenciar fortemente a segurança do
tráfego de maneira positiva. Os regimes de velocidade estão faltando adaptação ao design
da estrada. As zonas de 30 km / h estão sendo determinadas ad hoc, enquanto a cidade
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tem um enorme potencial para um uso mais estrutural do princípio da zona de 30 km / h. As
rotas para o tráfego de veículos pesados não são ajustadas para a categoria de estrada.
A Companhia de Transportes Flamenga De Lijn chegou, já em 2013, à conclusão de que a
rede da cidade tinha que ser redesenhada. Os tempos de viagem atuais encontraram alguns
problemas pelos problemas de fluxo de tráfego em Grote Markt, Driekoningen e algumas
outras estradas menores. Além disso, alguns dos futuros desenvolvimentos espaciais não
foram actualmente incluídos. Além disso, a rede actual da cidade também tinha uma
densidade muito alta no centro da cidade, com numerosas paragens muito próximas umas
das outras, enquanto o alcance da rede era bastante limitado.
A actual política de estacionamento apresenta regimes de estacionamento muito
diferenciados. Com 6 zonas tarifárias e 3 tipos de esquemas de assinatura, torna as zonas
tarifárias difíceis de ler e difíceis de comunicar. Ao mesmo tempo, não há muita diferença
em relação às tarifas. Isso faz com que diferentes conflitos entre parques de longo e curto
prazo, parques e tráfego de busca, enquanto alguns dos estacionamentos, como o
estacionamento da estação, ainda não estão a ser usados em plena capacidade. Também
em volta do subúrbio da área de estacionamento pago ou em volta de grandes pontos de
atracção, como o hospital, a pressão por parques de longo prazo está presente. Isto é
desvantajoso para os comerciantes e residentes locais. Ao mesmo tempo, em nível local, o
carregamento e o descarregamento encontram problemas. O que por sua vez causa
conflitos com os utilizadores vulneráveis da estrada.
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2. 2. Metas para a política de mobilidade
2.2.1. Metas para os governos de nível superior
Com a composição e adaptação de uma política de mobilidade sustentável, é preciso levar
em conta os documentos de políticas de alto nível existentes. Neste contexto, um grande
papel deve ser desempenhado pelo "SUMP Flanders". Este PMUS é o tópico para futuras
decisões de mobilidade na Flandres e está estabelecendo alguns objectivos concretos. Os
cinco objectivos estratégicos (atingíveis, acessíveis, seguros, habitáveis, naturais e
ecológicos) do PMUS Flanders são discutidos nas seguintes seções:
O primeiro objectivo estratégico é estabelecido com a intenção de garantir o acesso a nós
económicos. A acessibilidade tem que ser garantida de forma selectiva. Isso significa que
não para cada grupo-alvo ou utilizador individual, nem para cada modo, nem para todo lugar
ou momento, os mesmos níveis de acessibilidade devem ser garantidos. Para alcançar uma
melhor acessibilidade, os resultados das políticas, como tempos de viagem confiáveis, preço
de custo razoável e nível elevado de conforto foram propostos.
O segundo alvo é tentar nivelar os problemas que grupos sociais mais vulneráveis estão a
encontrar a nível de transporte. O objectivo é atingir de forma selectiva uma mobilidade
fluente, segura e amplamente acessível para todos. Para prevenir a exclusão social pela
forma como o sistema de transportes é estabelecido e avaliado, surgem alguns efeitos
sociais, como a melhoria da mobilidade para os rendimentos mais baixos e as pessoas com
deficiência, uma maior autonomia de transporte.
O terceiro objectivo estratégico é melhorar a segurança no trânsito e, principalmente, reduzir
o número de vítimas de trânsito. Para aumentar os efeitos de segurança no trânsito, menos
mortes, menos feridos graves, menos feridos leves e menos acidentes de trânsito com
utilizadores vulneráveis de estrada a serem protegidos.
O quarto objectivo estratégico é diminuir o impacto negativo do tráfego no meio ambiente e
no bem-estar humano. Este objectivo é focado, independente dos desenvolvimentos de
mobilidade, melhorando a capacidade de fluxo de tráfego. Para melhorar a habitabilidade do
tráfego nas cidades e aldeias, efeitos tais como menos poluição do ar relacionada com o
transporte e riscos para a saúde, menos perturbações no tráfego, um elevado valor de
comodidade e utilidade elevada são apresentados.
O quinto objectivo estratégico é focado, independentemente dos desenvolvimentos de
mobilidade, reduzindo os danos ambientais e naturais. Para reduzir estes efeitos incómodos,
como menos emissões relacionadas com o tráfego, uso do espaço de consciência,
desfragmentação da natureza e espaço aberto, integração cénica de infra-estrutura e uso
limitado de combustíveis fósseis e outros recursos naturais são propostos.
No plano de estrutura espacial provincial, a Província da Flandres Oriental está a formular,
entre outras, as metas relativas à mobilidade desejada e às infra-estruturas dos eixos.
Os quatro objectivos seguintes são recuperados da estrutura espacial provincial - plano de
Flandres Oriental: reforçar as alternativas para o tráfego rodoviário, optimizar a
categorização da rede rodoviária, uma política de mobilidade centrada na gestão do tráfego
e diferenciação da acessibilidade num sentido espacial e modal: 'acessibilidade seletiva‟
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2.2.2. Ambições e linhas de base para Sint-Niklaas
A cidade de Sint-Niklaas endossa os objectivos estratégicos do governo supra-local, mas
deseja acrescentar seus próprios. Nos objectivos estratégicos do PMUS, os objectivos
estratégicos anteriores ainda não estavam incluídos. Por isso, Sint-Niklaas está agora a
optar por duas ambições que se traduzem em quatro linhas de base intimamente ligadas às
diferentes redes de tráfego. Cada uma dessas ambições e linhas de base está a contribuir
no caminho para os objectivos estratégicos da visão de mobilidade do governo flamengo e
da Província.

Uma maior habitabilidade e segurança no trânsito são atractivos para este plano de
mobilidade.


Melhoria das condições de vida em áreas residenciais tem que induzir uma maior
qualidade de vida. Isso é feito por meio de uma política de velocidade consistente e
de uma rede de tráfego pesado e orientador. O tráfego inadequado está a ser banido
ao se ver livre das medidas de circulação de tráfego de ligações ausentes.



A segurança do tráfego é melhorada ao tornar as estradas portadoras de tráfego
visíveis com uma paisagem uniforme de acordo com os regimes de velocidade em
vigor. A categorização das rodovias é um importante marco nesse requisito, a
implementação será realizada com respeito ao Plano Público Central.
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Nas redes de tráfego esta ambição está a ser implementada com um forte conjunto de
medidas, com medidas a favor dos pedestres, utilizadores de bicicletas, transportes públicos
e tráfego automóvel.


O centro da cidade de Sint-Niklaas está a ganhar uma área mais tranquila. O anel
viário que consiste no R42, as estradas tangenciais e a estrada N70 tem que
empurrar movimentos ao redor do centro ao invés de o atravessar. Pela
implementação de medidas de circulação de tráfego, a passagem pelo tráfego está a
ser banido do centro da cidade e os bairros da cidade estão a recebê-lo.



Uma política ciclavel integral está a ser implementada para melhorar a posição da
bicicleta como meio mais óbvio de transporte para os movimentos urbanos de curto e
médio prazos.



Uma estrutura de transporte público urbano (sub) ainda mais forte está a ser
implementada usando-se eixos centrais para o transporte público. A oferta de
transporte urbano está a ser expandindo (frequência) e vai se adequar aos novos
empreendimentos urbanos de uma melhor maneira.



A cidade será selectivamente acessível por meio de uma política de estacionamento
orientada que contribui para a habitabilidade e o funcionamento das pequenas
empresas locais.

As ambições e as linhas de base para a mobilidade sustentável de Sint-Niklaas estão
totalmente de acordo com os objectivos do governo flamengo e da província.
Objetivos

Princípios orientadores

Atingível

Acessível

Seguro

Habitável

Meio
Ambiente

1. Maior qualidade de vida e
bem-estar em áreas residenciais
2. Maior segurança no trânsito
por meio de redes de tráfego
facilmente legíveis e
reconhecíveis
3. Política de ciclismo integral
4 Eixos centrais Transporte
público
5. Guia de Política de
estacionamento
6. Centro da cidade sem carros
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Objetivos

Princípios orientadores

Reforçar as
alternativas
para o tráfego
rodoviário

Optimização
de
categorização

Gestão de
tráfego

Acessibilidade
seletiva

1. Maior qualidade de vida e
bem-estar em áreas
residenciais
2. Maior segurança no
trânsito por meio de redes
de tráfego facilmente
legíveis e reconhecíveis
3. Política de ciclismo
integral
4 Eixos centrais Transporte
público
5. Guia de Política de
estacionamento
6. Centro da cidade sem
carros

2.2.3. Objetivos Operacionais
Os objectivos operacionais são uma tradução concreta das ambições e linhas de base
específicas anteriormente mencionadas para Sint-Niklaas. Eles são específicos,
mensuráveis, aceitáveis, realistas e limitados no tempo. Uma vez que em Sint-Niklaas nem
todas as linhas de base são pré-medições, um barómetro de mobilidade, ao exemplo da
conta de bicicleta de Copenhaga, será definido como uma elaboração dos objectivos
operacionais. Este barómetro de mobilidade, para o modelo de Copenhaga, será expandido
de modo a incluir as linhas de base específicas para Sint-Niklaas. Tudo isso permite o
desenvolvimento de uma nova ferramenta de comunicação para medir e exibir os efeitos da
política.
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3. Relação com planos de políticas locais e
explicação do cenário de políticas
3.1. Relação com planos de políticas locais
Desde o SPMUS anterior, alguns novos processos foram iniciados e tiveram um impacto
importante no cenário político sustentável do plano de mobilidade. Os mais importantes são
o plano climático, o modelo "lobbenstad" e o espaço público do plano central. Cada um
desses três planos está relacionado de certa forma com os diferentes objectivos do plano de
mobilidade. Esses três novos planos políticos serão elaborados nas seguintes seções.

Sint-Niklaas agora oficializou o Pacto Europeu de Autarcas. Assim, a cidade se compromete
a elaborar um plano climático e, entre outros, como a procura da redução das emissões de
carbono em seu território em 20% até 2020. Além disso, a ambição da cidade continua a ser
completamente neutra em relação ao clima até 2050.
Tanto o tráfego privado como o comercial combinados representam 33% do total de
emissões de carbono no território de Sint-Niklaas. Por isso, a Sint-Niklaas defende as
seguintes medidas, directamente relacionadas com a mobilidade: uma transferência modal
de automóvel para bicicleta ou transporte público, optimizando e reforçando a
sustentabilidade do transporte de carga, um programa para a mobilidade sustentável nas
empresas. Ao lado da mera redução das emissões de carbono, o plano climático também
está a concentrar-se na viabilidade da cidade. Por isso, o plano climático também inclui
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algumas medidas de acompanhamento, acções cujos efeitos sobre as emissões de carbono
não podem ser medidos directamente, como a criação de espaços verdes, mudar o padrão
de alimentação, implementar uma economia de compartilhamento, etc.
O conceito urbano de „lobbenstad‟, do qual Sint-Niklaas já investigou a sua aplicabilidade na
cidade, é uma forma possível de evoluir para um centro da cidade sem carros. O modelo
'lobbenstad' foi aprovado pelo conselho da cidade em Setembro de 2014. No longo prazo,
isso deve ser integrado no plano de estrutura espacial municipal.
O conceito urbano de „lobbenstad‟, do
qual Sint-Niklaas já investigou a sua
aplicabilidade na cidade, é uma forma
possível de evoluir para um centro da
cidade
sem
carros.
O
modelo
'lobbenstad' foi aprovado pelo conselho
da cidade em Setembro de 2014. A
longo prazo, isso deve ser integrado ao
plano de estrutura espacial municipal.
Para conseguir um centro sem carros, o
modelo
"lobbenstad"
propõe
a
realização de uma tangente oriental e
ocidental. Esta estrutura pode ser usada
para
alcançar
os
3
grandes
estacionamentos para visitantes na
periferia da cidade.
Nestes parques de estacionamento de visitantes podem ser criados nós multimodais para
permitir a mudança para modos sustentáveis.
Para a abertura das áreas residenciais no
centro da cidade, um sistema com loops e /
ou portões é defendido como condição para
a criação de um centro sem carros (cidade
ciclável de Houten). Isso permite que esses
bairros e o centro da cidade sejam
facilmente transitáveis e acessíveis para
ciclistas e pedestres e para maximizar as
opções de estacionamento residencial.
Estes diferentes bairros residenciais e
urbanos estão separados uns dos outros
para o tráfego motorizado. Isto significa que
os carros têm de regressar todas as vezes
à rede rodoviária principal, neste caso a
estrada circular (estrutura composta por
N41 - N70 - R42).
O plano público do plano central é o plano de políticas aprovadas pelo conselho da cidade,
consistindo na visão global sobre o espaço público no território da cidade de Sint-Niklaas.
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Este plano director contém princípios de concepção e escolhas materiais que devem
acrescentar à familiaridade e identidade dos espaços públicos de Sint-Niklaas.

3.2. Actualização do cenário de política sustentável
3.2.1. Elementos espaciais de curto e longo prazo
3.2.1.1. Infra-estrutura e projectos
Em um nível espacial, o cenário de política sustentável ainda usa um forte corredor urbano
no eixo central norte-sul entre a estação ferroviária, Grote Markt e a WSC como ponto de
partida. Importantes espaços funcionais e instalações públicas estão localizados ao longo
deste corredor.
Além do cenário sustentável, também usa o modelo "lobbenstad" como certo. Estas 7
estradas históricas de acesso radial para a cidade são usadas para se concentrarem
espacialmente. Para o carro, essas estradas oferecem uma entrada para o anel viário. Esta
estrutura, formada pela N70 - N41 - R42, tem que aliviar o centro da cidade e servir de
principal acesso da cidade para o tráfego motorizado.
Também os movimentos dentro de Sint-Niklaas têm que ser redireccionados para o anel
viário. Ainda será estimulado e até imposto por medidas de circulação. As medidas serão
introduzidas gradualmente. A longo prazo, serão fornecidos 3 parques de estacionamento
para grandes visitantes em redor do centro da cidade, o que permitirá mudar para modos de
transporte sustentáveis.
Para optimizar o funcionamento do ponto de vista da engenharia de tráfego, alguns novos
projectos de infra-estrutura de curto e longo prazo são necessários para a realização. A
curto prazo, a estrutura do pente será completada pela tangente oriental. A longo prazo,
uma estrada de desvio aliviará a Hoge Bokstraat e a estrada de acesso, Doornpark, poderá
facilitar a passagem por Nieuwekerken. Além disso, o N70 pode ser redesenhado e
rebaixado para uma estrada local, uma vez que a tangente oriental seja construída.
No cenário sustentável, eles usam 5 nós primários como ponto de partida. Os seguintes 5
locais estão seleccionados:
1. A estação de comboio: um nó multimodal, nó IC / IR
2. A praça Fabiola: um portão da cidade com P + R e
centro de distribuição.
3. O nó da cidade Leste: nó recreativo com foco no
tráfego de ciclismo.
4. O nó da cidade Oeste: ligado a um novo polo de
atracção (hospital), é facultada uma oferta de
transporte público de alta qualidade e uma rede
ciclavel.
5. O estacionamento da periferia ao redor do SVK,
conforme previsto no modelo lobbenstad. A
localização exacta desta instalação ainda é
determinada. Também deve ser pesquisado se o novo
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local do hospital AZ Nikolaas está equipado para integrar essa função como um
estacionamento de subúrbios em um único local.

Além disso, três grandes expansões urbanas têm que lidar, em grande medida, com as
metas relativas à vida, às provisões verdes e à actividade. As expansões incluídas são a
expansão do bairro de Clement, De Winningen e uma expansão do Bellestraat-Zonneken.
Junto a essas três expansões da cidade, a longo prazo, a realocação dos AZ Nikolaas será
determinante. No momento em que a área na junção da estrada N70 e R42 está prevista
para a deslocalização.

3.2.2. Elementos de engenharia de tráfego a curto e longo prazo
3.2.2.1. Centro da cidade livre de carros pela vizinhança renovada de
circulação.
O modelo lobbenchstand descreveu sete estradas de acesso que podem ser usadas para a
concentração espacial para áreas urbanas e residenciais. Essas estradas históricas de
acesso radial serão usadas para abrir cada vez que uma única área da cidade ou bairro.
Para isso, dois princípios possíveis são apresentados na seção seguinte. Dependendo do
perfil da estrada e das circunstâncias específicas para cada área da cidade ou bairro da
cidade, será avaliada qual seria a melhor opção com a escolha de um desses princípios
sendo feitos.
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Princípio dos loops centrais

Princípio dos loops de vizinhança

As diferentes áreas são acessíveis através de
uma estrada de alimentação que cortam o
bairro. No centro da cidade para o tráfego
motorizado não é permitida a passagem entre
as diferentes estradas secundárias.

As áreas são separadas umas das outras
para o tráfego motorizado. Um sistema de
portões está a funcionar como entrada e
saída para um bairro específico.

Em ambos os casos, os bairros estão isolados uns dos outros para o tráfego motorizado.
Isso significa que o tráfego de carros é obrigado a retornar às principais estruturas de
tráfego todas as vezes. No caso de Sint-Niklaas, esta estrutura de tráfego é chamada de
'rondweg' (estrada de circunvalação). O anel viário consiste no R42, nas estradas
tangenciais e na estrada N70.

3.2.2.2. Eixos centrais para transporte público
A actualização da rede de transporte público está correlacionada com a renovação da
circulação de vizinhança no nível da rua. Este PMUS consiste apenas em alguns princípios
básicos do novo plano de circulação de vizinhança. A versão detalhada do plano de
circulação do bairro acontece em consulta com De Lijn. Possíveis optimizações são: uma
adaptação inicial de algumas linhas suburbanas da visão de mobilidade; possivelmente
servindo alguns novos pólos de atracção da rede da cidade; o acoplamento de algumas
linhas suburbanas permitirá uma estrutura de eixo mais forte, comparável ao corredor
existente.

3.2.2.3. Estrutura de rede de bicicleta
A rede de bicicletas actual é composta por eixos de
entrada radiais para permitir uma boa conexão de
bicicleta ao centro da cidade. Esta estrutura será
preservada na nova rede de bicicletas, embora seja
reforçada.
No futuro alargamento da rede de bicicletas, os eixos
radiais em redor do centro da cidade de Sint-Niklaas
serão reforçados por um anel viário de bicicleta local e
regional. Estas duas estradas de circunvalação têm que
ligar na respectiva ordem as partes da cidade (lóbulos)
e os vários subúrbios ou pólos de atracção em torno da
cidade, como a área de lazer De Ster.
Estes esquemas adjacentes representam a estrutura da
bicicleta. Em verde a estrada de anel de cidade local,
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em laranja a estrada de anel de bicicleta de cidade regional e em azul os eixos ciclaveis
radiais.

3.2.2.4. Guia para Política de estacionamento
A curto prazo, os regimes de estacionamento serão significativamente simplificados. Uma
política orientadora será implementada com base no regime de estacionamento. Os
estacionamentos nos subúrbios serão os estacionamentos de menor preço, onde o
estacionamento de longo prazo será incentivado. Em seguida, estão as instalações de
estacionamento do centro, ainda destinadas a parques de longa duração, no entanto, a uma
taxa mais elevada, por outro lado. O estacionamento nas ruas se tornará o mais caro. Estes
lugares de estacionamento são destinados a residentes e estacionamento relacionado com
o comércio de curta duração. Um regime de estacionamento de curta duração e um regime
de estacionamento residencial serão consequentemente introduzidos. Nas ruas comerciais,
locais específicos para visitantes e lojas de estacionamento de curta duração serão
introduzidos sob medida.
A longo prazo, algumas mudanças ocorrerão como consequência da ampliação do centro da
cidade sem carros. O atual centro de estacionamento pode ser transformado em áreas de
estacionamento residencial. Os visitantes podem se reunir em um desses pontos de
transferência multimodais de onde o visitante pode continuar sua viagem ou estacionar nos
novos parques de estacionamento da periferia, fora do centro da cidade, sem carros.
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Secção directional

4. Cenário de Políticas
4.1. Desenvolvimentos espaciais e seus efeitos na mobilidade
4.1.1. Categorização rodoviária
4.1.1.1. Visão
A categorização da estrada desejada colocará os contornos do plano de mobilidade.
Determinará as modalidades para a elaboração dos outros temas e a exposição das redes
relacionadas do plano de mobilidade.
No quadro da neutralidade climática de Sint-Niklaas, até 2050, a categorização das estradas
tem de dar os primeiros passos na direcção do mapeamento de um Sint-Niklaas sustentável.
Um centro da cidade sem carros é uma parte importante do último. Com a sua
concretização dentro do núcleo da cidade compacta, o modelo "lobbenstad" está a avançar
formalmente para o primeiro plano. Este modelo permite que os bairros urbanos, através de
um sistema de loops e / ou portões, sejam abertos utilizando as vias históricas de acesso da
cidade. O tráfego de carros entre os diferentes bairros só é possível usando o anel viário.
Desta forma, a passagem pelo tráfego através do centro da cidade já não será possível e os
tempos de viagem para modos sustentáveis serão mais curtos se comparados ao tráfego de
carros (princípios do plano de circulação da vizinhança). Isto tem a vantagem adicional de o
centro da cidade ser mais facilmente transitável e acessível para utilizadores de bicicletas,
pedestres e transporte público.
Além disso, no decorrer do processo de estudo, a necessidade de um ajuste na
categorização da estrada fora da estrada de contorno (R42-N70-N41) tornou-se aparente.
Algumas das mudanças de categorização não serão realizáveis por meio de restrições
orçamentárias ou serão submetidas a algumas pré-condições, que serão, por exemplo,
dependentes da realização de outros projectos, como a tangente oriental. Portanto, a
categorização será subdividida em uma variante de longo e curto prazo (veja as figuras
abaixo).
Com a elaboração da categorização de estradas desejada, a categorização utilizada foi de
acordo com o plano de estrutura espacial de Flandres. O plano de estrutura espacial
Flandres e a estrutura espacial provincial determinaram as diferentes categorias de estradas
seguidas (estradas principais, categoria de estradas primárias 1, categoria de estradas
primárias 2, estradas secundárias, estradas locais).
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4.2. Elaboração das redes de tráfego
4.2.1. Plano de circulação nos bairros
Sint-Niklaas tem a ambição de conseguir uma maior habitabilidade e um elevado bem-estar
no centro da cidade e, acima de tudo, está a lutar por uma maior segurança no trânsito.
Estas ambições traduzem-se num centro da cidade sem carros, optimizando a estrutura do
tráfego e as medidas de apoio necessárias.
Também neste último o modelo "lobbenstad" é o tópico mais importante. No momento,
algumas ruas comerciais no centro da cidade ainda foram projectadas como zonas para
pedestres. Estas zonas pedonais incluem a Stationstraat e a Praça Sint-Niklaas. Além da
zona de pedestres, a intenção é que o centro da cidade, em parte devido à mudança na
circulação da vizinhança, se torne mais seguro para o tráfego, ao nível de pedestres,
utilizadores de bicicletas e transporte público.
A curto prazo, já uma parte importante do tráfego que passa pode ser banida do centro da
cidade. Por uma série de mudanças inteligentes na circulação, no auge do Grote Markt
(corte dos movimentos norte-sul), o trânsito que passa pelas estradas tangenciais pode ser
banido do centro da cidade. Estas medidas irão melhorar as funções do Grote Markt, a
capacidade de atravessamento dos utilizadores de bicicleta e pedestres e permitir um
melhor fluxo para o transporte público.

19 / 38

Champion City – Sint Niklaas

A realização da tangente oriental é uma medida adicional importante no cumprimento da
estrutura de tráfego e na capacidade de direccionar o tráfego de forma optimizada através
das duas estradas tangenciais.
A longo prazo, será desenvolvido um centro da cidade sem carros, onde também serão
evitados os movimentos internos de carros pelo centro da cidade. Movimentos internos
podem ser desencorajados ao se promover medidas de circulação.

4.2.2. Política ciclavel integral
4.2.2.1. O que é uma política cicloviária integral?
Para chegar a um plano global de bicicleta qualitativo, é importante uma abordagem integral
da política ciclavel. Para permitir o desenvolvimento desta política ciclavel integral, partimos
de quatro pilares: política, rede, serviço e cultura. Cada pilar é formado por vários
componentes que fornecem uma tradução concreta. Por exemplo, uma boa rede ciclavel
será definida por sua coesão, apelo, segurança e conforto. Se levarmos isso para cada um
dos quatro pilares, acabaremos com o seguinte esquema:
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4.2.2.2. Ambições da política de ciclavel Sint-Niklaas
O PMUS de 2002 iniciou a reavaliação da bicicleta em Sint-Niklaas. Foi então dito que a
área urbana, com um núcleo de cidade de 3 por 5 km, era adequada para defender o papel
da bicicleta. Quase todos os destinos na cidade central seriam atingíveis em pouco tempo
de bicicleta.
Em parte influenciada pelo plano climático e pelo modelo
"lobbenstad", a bicicleta está a ganhar um papel saliente.
Usando o slogan: “de ﬁ nets… heeft iets” Sint-Niklaas está
aspirando a criar uma genuína cultura de ciclismo na cidade. A
condução de uma política cicloviária integral é central e,
consequentemente, também uma das linhas de base deste
plano de mobilidade. A bicicleta tem que se tornar o meio de
transporte urbano pela eminência para movimentos curtos e
médios. O plano de ação da bicicleta e a campanha “de ﬁ nets
... heeft iets” são os primeiros passos da cidade em direção a
uma política cicloviária integral. É assim que Sint-Niklaas a
longo prazo tem que crescer para uma cidade amiga da bicicleta.

4.2.2.3. Medidas para uma política ciclavel integral: política
Conseguindo coordenar a política ciclavel, actualmente distribuída em mais
de 20 serviços municipais, um oficial de ciclismo será nomeado. Ele será o
ponto de contato central para a política de ciclismo e estará a proteger a
implementação e o acompanhamento do plano de acção do ciclismo.
O objectivo final é alcançar uma política a partir da perspectiva do utilizador
de bicicleta que é vertical e horizontalmente integrado em vários níveis de
política, especialmente na política geral de mobilidade. Segurança,
sustentabilidade e habitabilidade têm a um tópico através da política de
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ciclismo, por extensão, a política de mobilidade. Por conseguinte, serão definidas
prioridades e objectivos claros para permitir um equilíbrio entre a política ciclavel centrada
nos resultados e os recursos.
Projectos locais e supranacionais de ciclismo devem ser realizados simultaneamente e, se
necessário, combinados entre si. Uma comunicação aberta e clara entre os diferentes níveis
de políticas é, por consequência, necessária. A política do ciclismo não se limita às
fronteiras de Sint-Niklaas. Uma estreita colaboração com os municípios vizinhos é
designada. Uma consulta executiva e política é, portanto, apropriada. O cidadão também
participa da política de ciclismo das cidades. Através de conferências anuais de ciclismo,
eles terão voz na política de ciclismo das cidades.

4.2.2.4. Medidas para uma política ciclavel integral: rede
Uma rota de ciclismo de qualidade é coerente, rápida, segura, confortável e atraente. Para
obter uma rede ciclavel qualitativa, recursos financeiros suficientes no quadro do orçamento
da mobilidade e o orçamento para obras públicas devem ser fornecidos para a construção e
manutenção das ciclovias.
Desse modo, uma atenção especial será dada a uma uniformidade máxima da infraestrutura ciclavel e uma integração no espaço público da maneira mais esteticamente
atractiva.
Princípios da rede ciclavel
A rede de ciclismo é construída a partir de eixos de
entrada radiais com o objetivo de fornecer uma
conexão de ciclismo com qualidade com o centro
da cidade.
Esta estrutura de eixos radiais em torno do centro
da cidade de Sint-Niklaas é reforçada por um anel
viário urbano e regional. Estas duas estradas de
circunvalação têm que ligar na respectiva ordem as
partes da cidade (lóbulos) e os vários subúrbios ou
pólos de atracção em torno da cidade, como a área
de lazer De Ster.
A imagem acima mostra essa estrutura de forma esquemática, com azul nos eixos radiais, a
circular de ciclismo local em verde e a circular urbana regional em vermelho.
Arquitetura de rede
Em Sint-Niklaas existem 7 rotas regionais de ciclismo urbano. Estes são eixos principais
para o tráfego ciclavel com ciclismo suave, rápido e seguro que estão na base do padrão de
qualidade: seguro, livre de conflitos, prioridade nas travessias raras e cruzamentos
irregulares com estradas de tráfego.
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4.2.2.4. Medidas para uma política ciclavel integral: serviço
No âmbito da realização de uma infra-estrutura ciclavel qualitativa nas
redes de rotas cicloviárias funcionais, é necessária uma sinalização de
toda a área. Rotas de ciclismo funcionais são: a rede de ciclismo funcional
supra-local (BFF), ciclovias de longa distância (LAF) e a rede municipal de
ciclovias. Em Novembro de 2013, 97 não foram interrompidas para
ciclistas e pedestres. Para indicar de forma clara os pedestres e os
utilizadores de bicicletas são capazes de continuar o seu caminho através
da rua que é um beco sem saída para veículos, um novo sinal de estrada
é adaptado em todo o território de Sint-Niklaas. Este novo sinal de estrada
tem de contribuir para uma melhor utilização das nossas estradas,
especialmente de forma a impulsionar a caminhada e o ciclismo como uma
alternativa sustentável ao uso do automóvel.

4.2.2.4. Medidas para uma política ciclavel integral: cultura
Com a campanha “de fiets… heeft iets” a cidade está a tentar introduzir
uma cultura de ciclismo na cidade. Para permitir que a política de ciclismo
viva entre os residentes de Sint-Niklaas, serão estabelecidas várias
campanhas de comunicação. A campanha de promoção "De fiets… heeft
iets" será, portanto, usada como base para todas as formas de promoção
do ciclismo.
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A comunicação sobre o tema da política de ciclismo será maximizada. Em primeiro lugar,
será analisado até que ponto o desenvolvimento de um website / plataforma web online
pode ser útil no âmbito da comunicação e participação.
Além dos sites de redes sociais que serão utilizados a revista da cidade terá em cada edição
um artigo sobre a política de ciclismo.
A evolução da política de ciclismo e a satisfação dos moradores serão monitoradas de forma
estruturada e se possível, haverá espaço extra para participação. Tudo isso será integrado
no funcionamento da cidade das seguintes maneiras:
• Em uma conferência anual de ciclismo, é exigida a opinião de outros moradores da
cidade sobre a política de ciclismo em geral ou tópicos de ciclismo mais específicos.
• A criação de um conselho de mobilidade unindo pelo menos uma vez por ano para
discutir e avaliar o progresso do plano de políticas de mobilidade e ciclismo. Pesquisas
e questionários serão usados o máximo possível para questionar as opiniões dos
cidadãos sobre a política de ciclismo.
• Permitir que os utilizadores de bicicletas participem de novos projectos de infraestrutura.

4.2.3. Rede de transporte público e coletivo
O plano climático da cidade de Sint-Niklaas, em combinação com o modelo "lobbenstad",
teve um forte impacto na actual circulação de tráfego no centro da cidade. Sob a influência
desses dois planos no novo plano de circulação da vizinhança, algumas medidas são
tomadas ou propostas a médio e longo prazo, que prometem uma revisão completa da rede
da cidade no nível da rua. De um lado, alguns eixos de entrada serão devido à sua
capacidade limitada e reduzida a um único sentido. Alguns desses eixos são actualmente
usados por De Lijn em ambas as direcções. Por outro lado, as 7 estradas de entrada radiais
históricas são usadas como uma estrada de entrada para carros e também uma conexão
rápida e directa para o centro da cidade para transporte público e bicicletas.
Isso não permite um fluxo suave para De Lijn. Por essas duas razões, a possibilidade de
separar os eixos de entrada do transporte público dos eixos de entrada dos carros deve ser
analisada. Onde é impossível separar as estradas de entrada, algumas medidas de tráfego
têm que ser tomadas para garantir o forte eixo de transporte público naquelas estradas de
acesso. Isso pode acontecer detalhando ainda mais os planos de circulação da vizinhança
nos quais De Lijn estará envolvido. Na primeira consulta do De Lijn, uma série de possíveis
faixas de optimização foram discutidas. Possíveis optimizações são:
• Introdução antecipada de várias linhas suburbanas da visão de mobilidade
(usando uma frequência de 20 minutos em vez da actual frequência de 30 minutos)
• Possível serviço dos novos pólos de atracção pela rede da cidade.
• O acoplamento de algumas linhas suburbanas permitirá o desenvolvimento de
eixos mais fortes, semelhantes ao corredor.
A figura abaixo apresenta, conceitualmente e independentemente do nível da rua, uma visão
geral das possíveis optimizações em comparação com o estado actual. Em cinza estão os

24 / 38

Champion City – Sint Niklaas

actuais polos de atracção e pontos finais da rede urbana. Em preto estão alguns pólos de
atracção futuros que podem ser incluídos na rede urbana a longo prazo.

4.2.4. Segurança no trânsito, habitabilidade e redesenho de estradas
O aumento da segurança no trânsito é uma das principais linhas de base desse plano de
mobilidade. O esforço por uma segurança de tráfego elevada está intimamente ligada a 4
outros tópicos, todos juntos contribuindo para uma elevada segurança no trânsito.
• Redesenho da estrada: eliminando os pontos perigosos e tornando visíveis os eixos
de apoio ao tráfego de acordo com a categorização da estrada e o espaço público do
plano central.
• Orientar uma política de velocidade consistente, que seja facilmente legível graças a
uma visão de rua uniforme de acordo com o regime de velocidade em vigor.
• Traçar uma rede de rotas de transporte de mercadorias apoiada por uma proibição
extensa ao tráfego de mercadorias nas estradas, não incluídas na rede de rotas de
mercadorias nem possuindo uma função de conexão local. Além disso, os problemas
locais com o estacionamento de camiões precisam ser resolvidos.
• O plano de segurança na zona do departamento de polícia tem de garantir a
segurança do tráfego e contribuir para uma capacidade de tráfego (elevada) em SintNiklaas. Uma política de execução apoiada por medidas em termos de infra-estrutura,
educação, informação e comunicação.
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4.2.4.1. Plano de velocidade
O desenvolvimento de um plano de velocidade desejado é realizado com base na
categorização de estradas proposta. O regime de velocidade tem que garantir para que esta
categorização seja respeitada para que todas estas estradas sejam capazes de cumprir sua
função proposta.
Além disso o plano de velocidade também leva em conta a rede de bicicletas, as áreas
residenciais e planos de redesenvolvimento futuro de algumas estradas. Os limites da área
construída não serão alterados, a cidade de Sint-Niklaas actualizou os limites da área
construída durante o ano passado. Os seguintes princípios foram usados para determinar os
regimes de velocidade:
Regime de velocidade 70 km / h
A proposição é feita para introduzir fora dos regimes de velocidade da área construída de no
máximo 70 km / h em todas as estradas secundárias, estradas locais tipo 1 e estradas locais
tipo 2a. Estradas locais tipo 2b podem ter o mesmo regime de velocidade com a condição
de que a infra-estrutura de ciclovias segura esteja presente.
Regime de velocidade 50 km / h
• Todas as estradas dentro dos limites da área construída
• Todas as estradas com tráfego misto categorizadas como estrada local tipo 2b.
• Todas as estradas categorizadas como estrada local tipo 3 e, portanto, não têm uma
função de tráfego explícita. Sempre que possível e / ou com o redesenho destas
estradas receberá uma perspectiva rural (veja o espaço público do plano central).
Regime de velocidade 30 km / h
• Todos os ambientes escolares: Zonas 30 (30km / h) já foram introduzidas em todos os
ambientes escolares
• Em ruas e bairros, a função residencial precede a função de tráfego. Para possibilitar a
fiscalização e conformidade com as Zonas 30, estas ruas, de preferência, têm uma
sinaliza os utilizadores da estrada ao entrarem na Zona 30.
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4.2.4.2. Rotas para o tráfego de veículos pesados
A rede para o tráfego de mercadorias dentro dos limites de Sint-Niklaas tem de ser
construída dessa forma para permitir o redireccionamento do tráfego de mercadorias o mais
rapidamente possível para a rede rodoviária de nível superior. A solução óbvia é
redireccionar o tráfego de cargas o mais rápido possível para a estrada principal mais
próxima, a E17. Para facilitar o acesso à estrada E17, o principal princípio é que a
categorização das estradas no interior de Sint-Niklaas seja respeitada.
Para aumentar a segurança no tráfego e a habitabilidade do tráfego, 4 grandes zonas de 3,
5 toneladas, excepto para o tráfego local, estão sendo impostas no território de Sint-Niklaas.
Além da proibição de entrar no centro da cidade através de Parklaan ou Plezantstraat por
+3,5 toneladas, o tráfego está a ser imposto. Esta proibição, por outro lado, não fornecerá
uma zona completamente fechada dentro da estrada de fronteira. Para salvaguardar as
zonas fora das rotas de cargas predeterminadas de passagem através do tráfego de
veículos pesados, as 4 grandes zonas de 3,5 toneladas dispensadas para o tráfego local
podem ser ainda mais alongadas. Somente os camiões que fornecem o suprimento local
terão permissão para entrar. Além disso, a proibição de passar na estrada de evacuação
deve ser fechada para permitir que todo o centro da cidade seja libertado da passagem do
tráfego de cargas.
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4.2.5. Política de estacionamento
4.2.5.1. Política de estacionamento de curta duração
No momento, há 8 estacionamentos centrais em Sint-Niklaas: Grote Markt; estação de
comboio; Praça da estação; Praça de Schouwburg; Zwijgershoek; Heymanplein;
Kokkelbeekplein; Kroonmolenplein. O estacionamento de longo prazo será de preferência
em uma dessas 7 instalações. Isso mantém as ruas livres para estacionamento de curta
duração e para moradores. Para empurrar o estacionamento de longa duração na direcção
dessas instalações, uma descida gradual do preço está em vigor, o que é menor em
comparação com as tarifas nas ruas. A curto prazo, a zona de estacionamento paga será
aplicada. Nas ruas comerciais, soluções sob medida podem ser encontradas dependendo
do número e tipo de lojas presentes nas ruas. Alguns locais de estacionamento "stop and
shop" serão introduzidos, o que limita o estacionamento a 30 minutos (grátis). O
estacionamento de longa duração não será mais possível nesses locais. Isso pode, quando
necessário, ser estendido à proibição de estacionamento de residentes durante o horário
comercial. Para contrariar a pressão dos parques de longa duração nas zonas residenciais,
a zona azul pode ser expandida para quase toda a área dentro da estrada que circunda.
Alguns bairros menores, no momento em que tais problemas não estão presentes, serão
excluídos da zona azul. Por outro lado, estas zonas serão monitorizadas para determinar se,
a longo prazo, é necessária uma extensão da zona azul nessas áreas.
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4.2.5.2. Política de estacionamento de longa duração
A longo prazo, uma cidade mais livre de carros causará vários turnos. Política de
estacionamento de curta duração e estacionamento para residentes será ao máximo
centrado no actual centro de estacionamento. Visitantes de longa duração serão reunidos
em nós multimodais ao redor da cidade ou em novas instalações de estacionamento nos
arredores do centro da cidade sem carros. Como os moradores de curta duração são
direccionados para as atuais instalações de estacionamento do centro, muito espaço livre é
criado nas ruas. A oferta de estacionamento nas ruas pode ser adaptada a um design mais
qualitativo do domínio público. Fora do centro da cidade sem carros, será introduzida uma
zona azul com cartões de residentes. Isto para evitar que os visitantes se dirijam para a
zona mesmo à saída da zona de estacionamento paga, em vez dos residentes.

29 / 38

Champion City – Sint Niklaas

4.3. Medidas de apoio
4.3.1. Suporte de grupos-alvo específicos
O conselho da cidade dá grande importância à segurança no trânsito de áreas escolares e
rotas escolares. O conselho da cidade de Sint-Niklaas está aspirando a entrar em parceria
com as escolas em seu território. Para creches e escolas primárias isto assume a forma de
uma carta sobre segurança no trânsito a ser assinada. Neste último as escolas, os pais e os
alunos, o conselho da cidade, bem como o departamento de polícia estão se a empenhar a
elaborar um plano de acção sobre segurança no trânsito adaptado para escolas específicas.
Este plano de acção também é chamado de plano de transporte escolar e envolve alguns
aspectos de acordo com os seguintes temas: informação, conscientização, educação, modo
de transporte, infra-estrutura, rotas escolares etc. O conselho da cidade firmou um acordo
de cooperação com 'Voetgangersbeweging vzw' (Plano Octopus) apoiando a elaboração de
planos de transporte escolar para creches e escolas primárias. Este plano começou em
2014 e terminará em 2017. Todos os anos, mais ou menos dez escolas são discutidas. A
carta da escola surgiu após uma análise minuciosa usando:
• Inquéritos individuais a crianças e pais sobre o tema do trânsito e dos deslocamentos
casa-escola.
• Inquéritos em sala de aula sobre o modo de transporte e dos deslocamentos casaescola.
• Visitas ao local da escola com membros do departamento de polícia, serviço de
mobilidade, um representante da escola e o comité de pais.
Ao assinar a carta da escola no campo de trânsito, a respectiva escola obterá uma etiqueta
escolar segura para o trânsito. Três cores diferentes são facultadas:
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• Bronze: A elaboração do plano de transporte escolar foi concluído. A carta será
assinada.
• Prata: A escola pode demonstrar que as metas do plano de transporte escolar
foram elaboradas.
• Ouro: Todos os pontos de acção para o plano de transporte escolar foram
alcançados.

Os rótulos serão emitidos no final de cada período lectivo.
Escolas secundárias podem abordar questões específicas relativas ao seu ambiente escolar
para o serviço de mobilidade das cidades. Além disso, há uma iniciativa em toda a cidade
sobre o tema da educação no trânsito em que as escolas se podem inscrever, a semana do
tráfego.
Como método de trabalho sobre o tema da segurança no trânsito em ambientes escolares e
nas rotas escolares uma abordagem integral com atenção para pelo menos os seguintes
aspectos: informação, conscientização, educação, modo de transporte, infra-estrutura, rotas
escolares, etc. Desta forma, o conselho da cidade quer lidar com a segurança do tráfego em
ambientes escolares e rotas escolares sistematicamente de forma estruturada e simples.
Tudo isso pela elaboração e execução de cartas escolares para todas as escolas primárias.
Agentes diferentes reforçam mutuamente para tornar seguras as situações de trânsito ao
redor da escola e os caminhos para a escola: a cidade, as escolas e o departamento de
polícia.

4.3.2. Criação de consciência, marketing, informação e promoção para gruposalvo
4.3.2.1. Sint-Niklaas definiu um bom exemplo
A Sint-Niklaas quer ser pioneira nas linhas de base dos planos de mobilidade. A cidade,
portanto, será um bom exemplo para seus cidadãos. Tudo isso será realizado usando as
seguintes iniciativas:







Construção de armazéns qualitativos em todos os serviços públicos da cidade,
seguindo o princípio STOP (Stappen = caminhada, Trappen = ciclismo, Openbaar
Vervoer = transporte público, Privé vervoer = transporte privado). Na estação de
comboio, „bicicletas azuis‟ adicionais podem ser fornecidas.
Os funcionários da cidade podem se inscrever para um curso de eco-condução.
Todos os serviços da cidade se concentrarão em três grandes locais. Em todos os
lugares, a curto prazo, uma estação de bicicletas será fornecida para todos os
movimentos relacionados ao trabalho. A rota mais ideal entre as três instalações
deve ser conhecida pelos funcionários.
A frota será constantemente mais ecológica com novas aquisições. Um veículo de
serviço também foi integrado na frota de "Cambio".

4.3.2.2. “A bicicleta… tem algo”
Com a campanha de comunicação e promoção "de ﬁ nets ... heeft iets"
(literalmente traduzida para: a bicicleta ... tem algo), a cidade quer criar
uma verdadeira cultura de ciclismo. A condução de uma política ciclavel
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integral é, portanto, central e, consequentemente, também uma das linhas de base do plano
de mobilidade. A bicicleta tem que se tornar o meio de transporte urbano, preferencialmente
para deslocamentos curtos e médios. A política de ciclismo integral neste PMUS e a
campanha "de ﬁ nets ... heeft iets" são os primeiros passos da cidade em direcção a uma
verdadeira política ciclavel integral. É assim que Sint-Niklaas, a longo prazo, tem de evoluir
para uma verdadeira cidade ciclavel.

4.3.2.3. Domingo sem carros
No domingo, 21 de Setembro de 2014, a cidade de Sint-Niklaas
participou pela primeira vez em vários anos com o domingo sem carros.
A partir das 12h nenhum tráfego automóvel é permitido em uma grande
parte do centro da cidade. O dia foi apoiado por inúmeras actividades,
campanhas de marketing e criação de conscientização. Uma atenção
especial foi dada à bicicleta com, entre outros, mapas de rotas de
ciclismo, várias bicicletas, acessórios, prevenção de roubo e arte. SintNiklaas tem a ambição de tornar o domingo livre de carros um evento
anual no centro da cidade. Também durante outros eventos, o SintNiklaas vai levar a cabo uma política de mobilidade activa.

4.3.2.4. Car sharing
A Sint-Niklaas apoia tanto a Cambio como a Autopia. No momento, 4 carros Cambio estão
disponíveis em três locais no centro da cidade. A cidade já integrou um desses veículos de
serviço na frota Cambio para permitir que esses carros fossem usados. No futuro, a cidade
quer promover o compartilhamento de carros de maneira mais pró-activa. Além disso, no
âmbito do plano climático, a integração de veículos eléctricos na frota Cambio tem que ser
defendida. Esse pode ser o primeiro passo para familiarizar os moradores com veículos
eléctricos.

4.3.2.5. Comunicação digital
Na capacidade de comunicar de forma decente sobre a mobilidade, é necessário um novo
website da cidade mais moderno relativamente à mobilidade. Uma loja de estacionamento
digital onde os moradores podem comprar todos os seus dísticos de estacionamento faz
parte deste site.
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5. Programa de acção
No PMUS, uma tabela de acção é incluída com um tempo, uma estimativa e o iniciador de
acção.
Os 10 principais do plano de políticas atual
1

Elaboração do barômetro de mobilidade

2

Implementando um plano de velocidade

3

Implementando um plano de rota de mercadorias

4

GVP: Reconstrução da junção Driekoningen

5

Tangente oriental

6

Mantendo a passagem do tráfego para fora do centro da cidade + detalhando o plano
de circulação do bairro

7

Conclusão da rede de rotas ciclavel funcional

8

Regionalização da rede da cidade

9

Estendendo uma política de estacionamento integral

10

Expandir uma política de mobilidade participativa com a criação de um conselho de
mobilidade

33 / 38

Champion City – Sint Niklaas

6. Organização, participação e avaliação
6.1. Organização e participação
Para poder implementar e monitorizar a política de mobilidade proposta neste PMUS neste
capítulo, várias medidas organizacionais são propostas.
As seguintes medidas organizacionais estão sendo tomadas para realizar o PMUS e
implementar o desempenho do programa de acção.














Demonstrar o PMUS e montar o clipe de filme do plano de mobilidade.
Uma vez aprovado o PMUS, a versão final será extensivamente apresentada a todos
os residentes da cidade.
Criação de um Conselho de Mobilidade
O Conselho de Mobilidade reunir-se-á pelo menos uma vez por ano para discutir e
avaliar o progresso do plano de políticas de mobilidade e de ciclismo
Conferência anual de ciclismo
É organizada uma conferência anual de ciclismo que averiguar a opinião dos
moradores.
Implementar uma política de estacionamento integral
Isso será realizado com pessoal novo para fiscalização, nova tecnologia de
pagamento (amigável e moderna), uma loja de estacionamento e processamento
digital de taxas de estacionamento.
Detalhamento do plano de circulação do bairro
A elaboração dos planos de circulação ao nível da rua será realizada em consulta
com os diferentes bairros. Portanto, os momentos de consulta com os diferentes
bairros serão configurados.
As consultas administrativas e políticas transfronteiriças com os diferentes projectos
de ciclismo locais e supra-locais permitirão ajustar-se umas às outras.

6.2. Avaliação
Os objetivos operacionais são uma tradução concreta dos princípios orientadores
específicos previamente formulados para a cidade de Sint-Niklaas. Eles são específicos,
mensuráveis, aceitáveis, realistas e limitados pelo tempo. Dado que nem todos os princípios
orientadores foram realizados para a cidade de Sint-Niklaas, será criado um barómetro de
mobilidade para a elaboração dos objectivos operacionais.

O barómetro de mobilidade será montado com o exemplo ciclavel de Copenhaga, mas será
expandido para que os vários princípios orientadores específicos de Sint-Niklaas possam
ser incluídos. Com a expansão também serão incluídos indicadores de saúde (ar e ruído) no
barómetro de mobilidade. Isso permite o desenvolvimento de uma nova ferramenta de
comunicação que mede e demonstra os efeitos da política.
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A cada princípio orientador específico será atribuído um número de indicadores que serão
monitorizados pelo barómetro de mobilidade. A tabela seguinte fornece uma visão geral de
alguns possíveis indicadores agrupados pelo princípio orientador. Estes podem ser ainda
mais elaborados com o desdobramento do barómetro de mobilidade.
Com o desenvolvimento do barómetro de mobilidade, uma medição de linha de base será
realizada para todos os indicadores seleccionados. Uma vez que a medição da linha de
base está disponível, um nível de ambição bem considerado pode ser acoplado a cada
indicador.
O barómetro de mobilidade é uma importante ferramenta de trabalho para monitorizar os
efeitos da política conduzida. Ao mesmo tempo, tornar-se-á uma importante ferramenta de
comunicação para a política de mobilidade a ser conduzida a longo prazo. Por isso,
receberá alta prioridade em tabelas de acção.
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Princípio Orientador
Política Ciclavel

Segurança no trânsito

Centro da cidade sem carros

Elevada habitabilidade e bemestar
Transporte público em eixos
centrais
Guia Política de
estacionamento

Indicador
Quilômetros de ciclovias construídas
Taxa de uso de bicicleta por tipo de movimento (trabalho
em casa / escola em casa / etc.)
Uso de bicicleta nos eixos principais da rede
Qualidade de infraestrutura de ciclismo baseada em uma
medição de bicicleta
Número de estacionamentos para bicicletas e seu uso
Número de acidentes com lesão registados pelas
estatísticas de acidentes do departamento de polícia
Monitorização anual de pontos de perigo (de acordo com a
própria definição)
Monitorização do tráfego de passagem pelo centro da
cidade usando estudos da matriz origem e destino
Número de ciclistas e pedestres presentes no centro da
cidade
Pesquisas conduzidas estudando a habitabilidade e o bemestar geral sob os residentes
Velocidade comercial média no corredor da estação de
comboio da WSC
Relação do número de lugares de estacionamento nas ruas
versus o número de vagas de estacionamento em
estacionamentos públicos ou de bairro.
Taxa de ocupação das ruas e dos parques de
estacionamento em vários momentos de referência
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7. Conclusão
O PMUS surgiu após extensa consulta a inúmeros serviços internos, ao comité de
orientação municipal e a todas as fracções do conselho municipal. A troca de ideias e vários
pontos de atenção foi muito construtiva e foi avaliada positivamente pelos especialistas,
presidindo o comité de orientação municipal. O plano de políticas foi apresentado 23 vezes
para os conselhos de aldeia, conselhos consultivos, grupos de interesse e partes
interessadas. Nem tudo poderia ser incluído, porque antes de tudo, ia contra as metas do
plano, porque, em segundo lugar, era sobre a implementação do plano ou porque, em
terceiro lugar, eram necessários estudos adicionais. No último caso, isso foi incluído como
uma acção na tabela de acções. Os inputs recebidos foram na maioria das vezes de muito
alto nível e vale a pena não serem em vão. Portanto, o conselho da cidade decidiu adicionar
o feedback sobre a trajectória de participação para o plano de política como uma espécie de
lembrança para não esquecer os cidadãos e conselhos diferentes que deram inputs.
Porque é que o PMUS é tão importante para a cidade? Primeiro de tudo por causa do
quadro político. Ao lado do PMUS, afinal, definimos também a futura estrutura espacial e o
design do espaço público. Com este plano, a cidade tem uma forte ferramenta para explicar
aos moradores as nossas escolhas sobre regimes de velocidade, rotas de carga, ciclovias e
sua prioridade relativa. Em segundo lugar, uma segurança elevada de tráfego e
habitabilidade são ambos o ponto de partida como área de resultado, graças a alguns
princípios claros e bem documentados. O tráfego certo em um design adequado como ponto
de partida para alcançar um layout de estrada consistentemente projectado e legível. Uma
imagem nítida e combinada com tráfego de carga pesada e plano de velocidade.

Terceiro, uma alternativa forte, reforçando a política na área de formas sustentáveis de
transporte, como o transporte público, mas acima de tudo a bicicleta assumindo o papel de
transporte mais rápido e confortável no novo plano de circulação. Como resultado, uma
melhor acessibilidade, tirando o tráfego inadequado. Efeitos ambientais positivos, optando
por uma aplicação do princípio STOP e uma melhor acessibilidade, aplicando
consistentemente o plano central para o espaço público. Juntamente com uma elevada
segurança do tráfego, este plano responde aos 5 objectivos estratégicos da elaboração de
um PMUS na Flandres. Finalmente, este plano é uma directriz para uma execução
realisticamente faseada e económica no campo. As condições mais importantes para fazer
progressos a curto prazo são identificadas, foram planeadas e orçamentadas no orçamento
da cidade. O plano estabelece alguns princípios, mas deixa algum espaço aberto para
adaptações nas ruas e nos bairros, com o objectivo de dar à participação uma chance de
entregar uma contribuição significativa.
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Documento do PMUS completo: https://www.sintniklaas.be/sites/default/files/p1_0050_mp_sint-niklaas_beleidsplan_volledigebundel.pdf
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