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1. Εισαγωγή
1. 1. Στόχος: Καθορισμός Πλαισίου Πολιτικής
Το προτεινόμενο έγγραφο βασίζεται στις αρχές του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας,
σύμφωνα με την πρώτη γενιά σχεδίου κινητικότητας της 15ης Απριλίου 2002. Ο γρήγορος
έλεγχος του δημοτικού σχεδίου κινητικότητας συζητήθηκε στην δημοτική επιτροπή
καθοδήγησης στις 5 Φεβρουαρίου του 2008 και έλαβε ευνοϊκή κριτική από τον εσωτερικό
ελεγκτή στις 21 Απριλίου 2008, όπως επίσης και η απόφαση του Σιντ Νίκλας και της δημοτικής
επιτροπής καθοδήγησης για τη δεύτερη φάση «διεύρυνσης και εμβάθυνσης». Το
αναγνωριστικό σημείωμα εγκρίθηκε από την περιφερειακή επιτροπή ελέγχου στις 17
Οκτωβρίου 2011. Το 2014 επιταχύνθηκε η ανάπτυξη της διαδικασίας σχεδιασμού του σχεδίου
κινητικότητας. Διατυπώθηκαν και αναφέρθηκαν διάφορα θέματα στα οποία έπρεπε να
εμβαθύνουν. Το εν λόγω έγγραφο πολιτικής σε επεξεργασμένη έκδοση εγκρίθηκε από τη
δημοτική επιτροπή καθοδήγησης στις 5 Ιουνίου 2014. Η διαδικασία εμβάθυνσης αναπτυξιακής
φάσης αποτελεί τη βάση για την εκπόνηση του συστήματος βιώσιμης πολιτικής. Από την άλλη
πλευρά, το πλαίσιο πολιτικής άλλαξε σημαντικά, γεγονός που καθιστούσε υποχρεωτική την
επικαιροποίηση του συστήματος βιώσιμης πολιτικής.
Η ανάπτυξη του σχεδίου πολιτικής ως μέρος του σχεδίου κινητικότητας του Σιντ Νίκλας
κατέληξε στην τρίτη φάση της διαδικασίας σχεδιασμού της κινητικότητας. Το πεδίο
εφαρμογής αυτού του ΣΒΑΚ είναι κατά κύριο λόγο ο καθορισμός και η επεξεργασία της δομής
της κινητικότητας του Σιντ Νίκλας σε μακροεπίπεδο. Αυτό επιτρέπει την ανάπτυξη ενός
πλαισίου αναφοράς στο οποίο η πολιτική κινητικότητας για τα επόμενα έτη μπορεί να
αναπτυχθεί σε μικρότερο επίπεδο. Το προτεινόμενο έγγραφο πρέπει να θεωρηθεί στρατηγικό
έγγραφο πολιτικής που χρησιμοποιεί τα επικυρωμένα σχέδια πολιτικής του «de
Lobbenstad», του Γενικού Σχεδίου Δημοσίων Χώρων και των εγκεκριμένων βασικών
στόχων της "κλιματικά ουδέτερης πόλης" (Κλιματικό Σχέδιο).
Στο Σιντ Νίκλας, σε σύντομο χρονικό διάστημα, επικυρώθηκαν και ξεκίνησαν πολλαπλά σχέδια
πολιτικής. Πριν από αυτό το ΣΒΑΚ, το Γενικό Σχέδιο Δημοσίων Χώρων και το μοντέλο
Lobbenstad επικυρώθηκαν στο δημοτικό συμβούλιο. Ταυτόχρονα με το σχέδιο κινητικότητας,
αναπτύχθηκε επίσης το κλιματικό σχέδιο της πόλης.
Αυτό το πλήθος νέων σχεδίων πολιτικής δημιούργησε μια σημαντική ώθηση στο Σιντ Νίκλας,
για να διαμορφώσει την πολιτική κινητικότητας για την επόμενη δεκαετία.
Το μοντέλο «lobbenstad» χρησιμοποιήθηκε ως σημείο εκκίνησης για την έναρξη των εργασιών
σε θέματα όπως η κυκλοφορία και η οδική ασφάλεια. Το περιορισμένο μέγεθος του πυρήνα
της πόλης ήταν ιδιαίτερα κατάλληλο για την επανεκτίμηση του ποδηλάτου, σχεδόν κάθε
προορισμός ήταν εφικτός σε λιγότερο από 10 λεπτά. Σε συνδυασμό με τη φιλοδοξία της πόλης
να επιδιώξει την κλιματική ουδετερότητα, να επιτύχει οδική ασφάλεια και να αυξήσει τη χρήση
ποδηλάτων, η ενισχυμένη πολιτική για την ποδηλασία ήταν μια προφανής επιλογή.

1.2. Συμμετοχή
Το προτεινόμενο σχέδιο πολιτικής εκπονήθηκε σε στενή συνεργασία με τις διάφορες δημοτικές
υπηρεσίες, την επαρχία Ανατολικής Φλάνδρας και τη Φλαμανδική κυβέρνηση, συζητώντας
τακτικά τη διαδικασία σχεδιασμού του σχεδίου πολιτικής σε ομάδες εργασίας. Επιπλέον, το
σχέδιο πολιτικής συζητήθηκε εκτενώς με διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη και συμβουλευτικές
επιτροπές και δόθηκε στους πολίτες η ευκαιρία να διατυπώσουν παρατηρήσεις και ανησυχίες.
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Πολιτική Στήριξη:
o Επιτροπή Δημοτικού Συμβουλίου 17 Νοεμβρίου 2014: Συζήτηση σχετικά με τις

κατευθυντήριες αρχές του νέου σχεδίου πολιτικής
o Επιτροπή Δημοτικού Συμβουλίου 16 Φεβρουαρίου 2015: Συζήτηση για το σχέδιο

πολιτικής
o Δημοτικό Συμβούλιο 27 Φεβρουαρίου 2015: Προκαταρκτικός προσδιορισμός του ΣΒΑΚ
o Δημοτικό Συμβούλιο 24 Απριλίου 2015: Τελικός προσδιορισμός του σχεδίου

κινητικότητας
Κοινωνική Στήριξη:
o 20 Κορυφαίοι Διευθύνοντες Σύμβουλοι: 10 Οκτωβρίου 2014 (συζήτηση σχετικά με τις

κατευθυντήριες αρχές του νέου σχεδίου πολιτικής)
o Ανώτατο Συμβούλιο: 22 Οκτωβρίου 2014 (συζήτηση σχετικά με τις κατευθυντήριες

αρχές του νέου σχεδίου πολιτικής)
o GECORO: 4 Νοεμβρίου 2014 (συζήτηση σχετικά με τις κατευθυντήριες αρχές του νέου

σχεδίου πολιτικής στη συμβουλευτική επιτροπή χωροταξικού σχεδιασμού)
o Κοινοτικό

Συμβούλιο Sinaai: 4 Νοεμβρίου 2014 (συζήτηση σχετικά με τις
κατευθυντήριες αρχές του νέου σχεδίου πολιτικής, έμφαση στο Sinaai)

o Κοινοτικό Συμβούλιο Nieuwkerken: 5 Νοεμβρίου 2014 (συζήτηση σχετικά με τις

κατευθυντήριες αρχές του νέου σχεδίου πολιτικής, έμφαση στο Nieuwkerken)
o Κοινοτικό Συμβούλιο Belsele: 10 Νοεμβρίου 2014 (συζήτηση σχετικά με τις

κατευθυντήριες αρχές του νέου σχεδίου πολιτικής, έμφαση στο Belsele)
o Σχολικό Συμβούλιο: 14 Νοεμβρίου 2014
o Stramin: 18 Νοεμβρίου 2014 (συζήτηση σχετικά με τις κατευθυντήριες αρχές του νέου

σχεδίου πολιτικής)
o Σχολικό Συμβούλιο (Δημοτικό): 25 Νοεμβρίου 2014, 6 Ιανουαρίου 2015 και 16

Ιανουαρίου 2015
o Αγροτικό Συμβούλιο: 26 Νοεμβρίου 2014 (συζήτηση σχετικά με τις κατευθυντήριες

αρχές του νέου σχεδίου πολιτικής)
o Συμβούλιο Νέων: 27 Νοεμβρίου 2014 (συζήτηση σχετικά με τις κατευθυντήριες αρχές

του νέου σχεδίου πολιτικής)
o Διαβούλευση με την Αστυνομική Υπηρεσία και Δικηγόρους: 30 Οκτωβρίου 2014
o Διοίκηση του κέντρου της πόλης: 9 Δεκεμβρίου 2014 (συζήτηση σχετικά με τις

κατευθυντήριες αρχές του νέου σχεδίου πολιτικής, έμφαση στον πυρήνα της πόλης)
o Δημόσιες ακροάσεις: 2, 4, 10, 11 και 17 Δεκεμβρίου 2014.
o Επεξήγηση των Αστυνομικών δυνάμεων: 2 Δεκεμβρίου 2014
o Διαβούλευση με τον τομέα της εστίασης: 2 Δεκεμβρίου 2014

Τα δεδομένα από τη συμμετοχή ομαδοποιήθηκαν στο έγγραφο "Adviezen beleidsplan", το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του επικυρωμένου σχεδίου κινητικότητας. Προτάσεις που
συνέβαλαν στους στόχους αυτού του ΣΒΑΚ συμπεριλήφθηκαν στο σχέδιο πολιτικής.
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Προτάσεις ασυμβίβαστες με τις βασικές πεποιθήσεις αυτού του ΣΒΑΚ δεν συμπεριλήφθηκαν.
Όλες οι προτάσεις που δεν συμπεριλήφθηκαν έλαβαν μια αιτιολογημένη απάντηση.
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2. Συμφόρηση και στρατηγικοί στόχοι
2.1. Βασικές αρχές της κινητικότητας
Σε καθημερινή βάση οι μετακινούμενοι στο Σιντ Νίκλας και γύρω από αυτό, αντιμετωπίζουν
προβλήματα σχετικά με την πρόσβαση στον προορισμό τους. Μερικά από αυτά είναι τα
προβλήματα προσβασιμότητας και ροής της κυκλοφορίας στις εθνικές οδούς N70 και N16, για
την αναζήτηση δωρεάν χώρων στάθμευσης καθώς και οι ποδηλατικές διαδρομές οι οποίες δεν
είναι τόσο άνετες παντού. Πολλά από αυτά τα προβλήματα, από την άλλη, έχουν επιπτώσεις
στη βιωσιμότητα αυτών των περιοχών.
Πολλά από τα προβλήματα κινητικότητας οφείλονται σε ένα ημιτελές οδικό δίκτυο γύρω από
το Σιντ Νίκλας. Οι ελλιπείς συνδέσεις και η έλλειψη κατευθυντήριων μέτρων οδήγησαν τις
κατοικημένες περιοχές να αντιμετωπίζουν σε μεγάλο βαθμό ακατάλληλη κυκλοφορία.
Επίσης στο κέντρο του Σιντ Νίκλας υπάρχει ανεπιθύμητη κυκλοφορία.
Για αυτό μπορούν να σημειωθούν πολλαπλές αιτίες:
▪

Ο άξονας Parklaan - Grote Markt - Plezantstraat - βρίσκεται σε ευθυγράμμιση με τις
εθνικές οδούς N16 και N403, με αποτέλεσμα μεγάλο μέρος της κυκλοφορίας από το
βόρειο και νότιο τμήμα να περνά από το κέντρο της πόλης και την κεντρική πλατεία.

▪

Η ροή της κυκλοφορίας στον άξονα Koningin Astridlaan-Prins Bouwdewijnlaan είναι
έντονη ως συνέπεια της έλλειψης της ανατολικής εφαπτόμενης παράκαμψης. Αυτό
προκαλεί το λεγόμενο “rat running” (δηλαδή την πρακτική των αυτοκινητιστών να
χρησιμοποιούν παράπλευρους δρόμους ή άλλες εγκαταστάσεις προς αποφυγή της
συμφόρησης στο κύριο οδικό δίκτυο), με έντονη πίεση στις περιοχές Elisabethwijk,
Fabriekswijk και Priesteragiewijk.

▪

Δεν έχουν ληφθεί αρκετά μέτρα για την απαγόρευση της ακατάλληλης κυκλοφορίας στις
κατοικημένες περιοχές.

Εκτός από τις άλλες πτυχές του κυκλοφοριακού προβλήματος, όσον αφορά την κυκλοφοριακή
βιωσιμότητα, επισημαίνεται η αρνητική επίπτωση στην ποιότητα των περιβαλλόντων χώρων
από τη μηχανοκίνητη κυκλοφορία. Σε αυτό είναι επίσης σημαντική η άποψη των
εμπειρογνωμόνων. Η κυκλοφορία των αυτοκινήτων προκαλεί σοβαρή όχληση. Ωστόσο, οι
εναλλακτικές λύσεις στην περίπτωση του Σιντ Νίκλας δεν είναι προφανείς.
Τέλος, η εμπορευματική κίνηση χρησιμοποιεί άσκοπα σε αρκετές τοποθεσίες οδούς
χαμηλότερης κατηγορίας γεγονός το οποίο βλάπτει, σε μικρότερο βαθμό, τη βιωσιμότητα των
γύρω περιοχών, αλλά σε μεγαλύτερο βαθμό επηρεάζει τη λειτουργία αυτών των δρόμων για
τους υπόλοιπους χρήστες, τους ποδηλάτες και τους πεζούς.
Η αντιμετώπιση των επικίνδυνων σημείων κατά τη διάρκεια της προηγούμενης δεκαετίας
έχει οδηγήσει στην επιτυχή αντιμετώπιση των περισσότερων από αυτά ή σε σχέδια που
δημιουργήθηκαν ώστε να αντιμετωπιστούν στο μέλλον. Αυτό δεν σημαίνει, από την άλλη
πλευρά, ότι το σύστημα κυκλοφορίας μπορεί να θεωρηθεί ασφαλές. Για να παρακινηθούν οι
άνθρωποι ώστε να χρησιμοποιούν λιγότερο συχνά το αυτοκίνητο, οι εναλλακτικές πρέπει να
έχουν αξιοπρεπή ποιότητα. Ειδικά το ποδήλατο είναι το καταλληλότερο μεταφορικό μέσο για
σύντομες μετακινήσεις. Από την άλλη πλευρά, το ποδηλατικό δίκτυο στερείται ποιότητας σε
πολλά σημεία, καθώς απουσιάζει η ασφαλής υποδομή για τους ποδηλάτες. Σε κατοικημένες
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περιοχές με μικτή κυκλοφορία, η πίεση που ασκεί η μηχανοκίνητη κυκλοφορία είναι πολύ
υψηλή.
Η αναγνωσιμότητα και η σαφήνεια του κυκλοφοριακού συστήματος ασκούν θετική επιρροή
στην κυκλοφοριακή ασφάλεια. Τα καθεστώτα ορίων ταχύτητας στερούνται προσαρμογής στο
σχεδιασμό του οδικού δικτύου. Οι ζώνες 30 χλμ/ώρα καθορίζονται ad hoc, ενώ η πόλη έχει
τεράστια δυναμική για μια πιο συστηματική χρήση της αρχής αυτής. Οι διαδρομές για την
κυκλοφορία βαρέων οχημάτων δεν προσαρμόζονται στην κατηγορία κάθε δρόμου.
Η Φλαμανδική Μεταφορική Εταιρεία De Lijn, ήδη από το 2013, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι
το δίκτυο της πόλης έπρεπε να επανασχεδιαστεί. Οι τρέχοντες χρόνοι μετακινήσεων
επηρεάστηκαν από τα κυκλοφοριακά προβλήματα στη Γκραν Πλας, το Driekoningen και σε
μερικούς άλλους μικρότερους δρόμους. Επίσης, ορισμένες από τις μελλοντικές χωροταξικές
εξελίξεις δεν είχαν ακόμη συμπεριληφθεί. Εκτός αυτού, το τρέχον δίκτυο της πόλης είχε επίσης
πολύ υψηλή πυκνότητα στο κέντρο της πόλης, με πολλές στάσεις σε μικρή απόσταση η μία
από την άλλη, ενώ το εύρος του δικτύου ήταν αρκετά περιορισμένο.
Τα χαρακτηριστικά της τρέχουσας πολιτικής στάθμευσης διαφοροποίησαν σε μεγάλο
βαθμό τα καθεστώτα στάθμευσης. Με 6 ζώνες τιμολόγησης και 3 τύπους συνδρομητικών
προγραμμάτων, οι ζώνες αυτές είναι δύσκολο να γίνουν κατανοητές και να διαδοθούν ευρέως.
Ταυτόχρονα, δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά όσον αφορά την τιμολόγηση. Αυτό δημιουργεί
διάφορες διαμάχες μεταξύ εκείνων που κάνουν χρήση των θέσεων στάθμευσης για
μακροπρόθεσμη και βραχυπρόθεσμη στάθμευση, ενώ ορισμένοι από τους χώρους
στάθμευσης, όπως ο χώρος στάθμευσης του σταθμού, εξακολουθούν να μη χρησιμοποιούνται
πλήρως. Επίσης, γύρω από τον επί πληρωμή χώρο στάθμευσης ή γύρω από μεγάλα σημεία
έλξης, όπως το νοσοκομείο, ασκείται πίεση από εκείνους που σταθμεύουν μακροπρόθεσμα,
δημιουργώντας μειονέκτημα για τους τοπικούς εμπόρους και τους κατοίκους της περιοχής.
Ταυτόχρονα, σε τοπικό επίπεδο, οι φορτοεκφορτώσεις αντιμετωπίζουν προβλήματα, το οποίο
με τη σειρά του προκαλεί σύγκρουση με τους ευάλωτους οδικούς χρήστες.
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2. 2. Στόχοι για την πολιτική κινητικότητας
2.2.1. Στόχοι των υψηλότερων κυβερνητικών επιπέδων
Κατά τη διαδικασία σύνταξης και προσαρμογής μιας βιώσιμης πολιτικής για την κινητικότητα
πρέπει να ληφθούν υπόψη τα έγγραφα πολιτικής των υψηλότερων κυβερνητικών επιπέδων.
Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο το ΣΒΑΚ της Περιφέρειας της
Φλάνδρας. Αυτό το ΣΒΑΚ αποτελεί τον οδηγό για τις μελλοντικές αποφάσεις κινητικότητας
στη Φλάνδρα και καλύπτει ορισμένους συγκεκριμένους στόχους. Οι πέντε στρατηγικοί
στόχοι (εφικτότητα, προσβασιμότητα, ασφάλεια, βιωσιμότητα, φύση και φιλικότητα
προς το περιβάλλον) του ΣΒΑΚ της Περιφέρειας της Φλάνδρας αναφέρονται στη
συνέχεια:
Ο πρώτος στρατηγικός στόχος καθορίζεται με την πρόθεση να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε
κόμβους και πύλες της οικονομίας (και εκεί που συγκεντρώνονται οι κοινωνικές και οικονομικές
λειτουργίες). Η προσβασιμότητα πρέπει να διασφαλίζεται με επιλεκτικό τρόπο. Αυτό σημαίνει
ότι δεν πρέπει να εξασφαλίζονται τα ίδια επίπεδα προσβασιμότητας για κάθε ομάδα - στόχο ή
μεμονωμένο χρήστη, για κάθε μεταφορικό μέσο, ούτε για κάθε τόπο ή χρονική στιγμή.
Προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη προσβασιμότητα, προτάθηκαν αποτελέσματα πολιτικών,
όπως αξιόπιστοι χρόνοι, λογικές τιμές και υψηλό επίπεδο άνεσης.
Ο δεύτερος στόχος προσπαθεί να εξισορροπήσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πιο
ευάλωτες κοινωνικές ομάδες στις μετακινήσεις τους. Ο στόχος είναι να επιτευχθεί ευχάριστη,
ασφαλής και ευρέως προσβάσιμη κινητικότητα για όλους. Προκειμένου να αποφευχθεί ο
κοινωνικός αποκλεισμός από τον τρόπο με τον οποίο καθορίζεται και τιμολογείται το σύστημα
μεταφορών, επισημαίνονται ορισμένες κοινωνικές επιπτώσεις, όπως βελτίωση της
κινητικότητας για τα χαμηλότερα εισοδήματα και τα άτομα με ειδικές ανάγκες και μεγαλύτερη
αυτονομία μετακινήσεων.

Ο τρίτος στρατηγικός στόχος είναι η βελτίωση της κυκλοφοριακής ασφάλειας και ιδιαίτερα η
μείωση του αριθμού των θυμάτων από τροχαία. Για να ενισχυθούν τα αποτελέσματα της
κυκλοφοριακής ασφάλειας, προωθούνται στόχοι όπως μικρότερος αριθμός θανόντων, σοβαρά
τραυματιών, ελαφρώς τραυματιών και τροχαίων ατυχημάτων των ευάλωτων οδικών χρηστών.
Ο τέταρτος στρατηγικός στόχος πρέπει να μειώσει τις αρνητικές επιπτώσεις της κυκλοφορίας
στο περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων. Αυτός ο στόχος επικεντρώνεται, ανεξάρτητα
από τις εξελίξεις της κινητικότητας, στη βελτίωση της κυκλοφοριακής βιωσιμότητας στις πόλεις
και τα χωριά. Προκειμένου να ενισχυθεί, χρειάζονται αποτελέσματα όπως μικρότερη
ατμοσφαιρική ρύπανση και λιγότεροι κίνδυνοι για την υγεία από τις μεταφορές, λιγότερες
κυκλοφοριακές διαταράξεις, αύξηση της αξίας και της χρησιμότητας.
Ο πέμπτος στρατηγικός στόχος εστιάζει, ανεξάρτητα από τις εξελίξεις της κινητικότητας, στη
μείωση των περιβαλλοντικών και φυσικών ζημιών. Προκειμένου να μειωθούν, προτείνονται
χαμηλότερες εκπομπές που σχετίζονται με την κυκλοφορία, ανασυγκρότηση του πρασίνου και
των ανοιχτών χώρων, κατάλληλη ενσωμάτωση των υποδομών και περιορισμένη χρήση
ορυκτών καυσίμων και άλλων φυσικών πόρων.
Στο επαρχιακό χωροταξικό σχέδιο, η Επαρχία της Ανατολικής Φλάνδρας διατυπώνει,
μεταξύ άλλων, τους στόχους που αφορούν τις επιθυμητές υποδομές κινητικότητας.
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Οι ακόλουθοι τέσσερις στόχοι ανακτώνται από το επαρχιακό χωροταξικό σχέδιο της
Ανατολικής Φλάνδρας: ενίσχυση των εναλλακτικών της οδικής κυκλοφορίας, βελτιστοποίηση
της κατηγοριοποίησης του οδικού δικτύου, πολιτική κινητικότητας επικεντρωμένη στη
διαχείριση της κυκλοφορίας και διαφοροποίηση της προσβασιμότητας ανάλογα με το χώρο και
το μεταφορικό μέσο («επιλεκτική προσβασιμότητα»).

2.2.2. Φιλοδοξίες και Γραμμές Βάσης για το Σιντ Νίκλας
Ο Δήμος του Σιντ Νίκλας εγκρίνει τους στρατηγικούς στόχους της εθνικής κυβέρνησης, ωστόσο
επιθυμεί να προσθέσει τη δική του «πινελιά». Στο προηγούμενο ΣΒΑΚ δεν είχαν
συμπεριληφθεί ακόμη οι στρατηγικοί στόχοι. Επομένως, το Σιντ Νίκλας οδεύει προς δύο
βασικές φιλοδοξίες που μεταφράζονται σε τέσσερις βασικές γραμμές, οι οποίες
συνδέονται στενά με τα διάφορα οδικά δίκτυα. Κάθε μία από αυτές τις φιλοδοξίες και τις
βασικές γραμμές συμβάλλει προς τους στρατηγικούς στόχους του οράματος για την
κινητικότητα της Φλαμανδικής κυβέρνησης και της Επαρχίας.

Τα αυξημένα επίπεδα βιωσιμότητας και οδικής ασφάλειας είναι οι βασικοί πυλώνες
αυτού του σχεδίου κινητικότητας.
▪

Οι βελτιωμένες συνθήκες διαβίωσης στις κατοικημένες περιοχές οδηγούν σε
βελτίωση της ποιότητας ζωής. Αυτό γίνεται μέσω μιας σταθερής πολιτικής για την
ταχύτητα και ενός δικτύου καθοδήγησης της κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων.
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Η οδική ασφάλεια βελτιώνεται καθιστώντας ένα ομοιόμορφο οδικό περιβάλλον, και
σύμφωνο με τα ισχύοντα καθεστώτα ορίων ταχύτητας. Η κατηγοριοποίηση των δρόμων
είναι ένα σημαντικό ζήτημα, η υλοποίηση του οποίου θα πραγματοποιηθεί σε συμφωνία
με το Γενικό Σχέδιο Δημοσίων Χώρων.

▪

Στα δίκτυα μεταφορών η φιλοδοξία αυτή υλοποιείται με ισχυρά πακέτα μέτρων, υπέρ των
πεζών, των ποδηλατιστών, των δημόσιων συγκοινωνιών και των αυτοκινήτων.
Το κέντρο του Σιντ Νίκλας εξελίσσεται σε μια περιοχή με όλο και περισσότερη
αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας. Η ζώνη που αποτελείται από τον R42, τους
εφαπτόμενους δρόμους και την εθνική οδό N70, πρέπει να ωθήσει την κυκλοφορία γύρω
από το κέντρο αντί μέσω αυτού. Με την εφαρμογή μέτρων κυκλοφορίας, η διέλευση
μέσω του κέντρου της πόλης απαγορεύεται και οι γειτονιές μπορούν να "αναπνεύσουν".
Μια ολοκληρωμένη πολιτική ποδηλασίας δημιουργείται για να ενισχύσει τη θέση του
ποδηλάτου ως το πιο δημοφιλές μεταφορικό μέσο για αστικές μετακινήσεις κοντινών και
μεσαίων αποστάσεων.
Μια ακόμα ισχυρότερη (υπέρ)αστική δομή δημόσιων συγκοινωνιών αναπτύσσεται με τη
χρήση κεντρικών αξόνων για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Η προσφορά αστικών
συγκοινωνιών αυξάνεται (συχνότητα) και θα ταιριάζει καλύτερα στα νέα αστικά
αναπτυξιακά έργα.

▪

▪

▪

Η πόλη θα είναι επιλεκτικά προσβάσιμη μέσω μιας κατευθυντήριας πολιτικής
στάθμευσης, η οποία θα συμβάλλει στη βιωσιμότητα και λειτουργία των τοπικών μικρών
επιχειρήσεων.

▪

Οι φιλοδοξίες και οι βασικές γραμμές για τη βιώσιμη κινητικότητα του Σιντ Νίκλας είναι
πλήρως σύμφωνες με τους στόχους της Φλαμανδικής κυβέρνησης και της Επαρχίας.
Στόχοι
Εφικτότητα

Προσβασιμότητα

Ασφάλεια

Βιωσιμότητα

Περιβάλλον

Κατευθυντήριες Αρχές

1. Υψηλότερη ποιότητα
ζωής και ευεξίας σε
κατοικημένες περιοχές
2. Μεγαλύτερη οδική
ασφάλεια με σαφή και
εύκολα αναγνωρίσιμα
δίκτυα μεταφορών
3. Ολοκληρωμένη
πολιτική ποδηλασίας
4. Βασικοί άξονες
δημοσίων
συγκοινωνιών
5. Κατευθυντήρια
πολιτική στάθμευσης
6. Αστικό κέντρο χωρίς
αυτοκίνητα

Στόχοι
Ενίσχυση
εναλλακτικών
για την οδική
κυκλοφορία

Βελτιστοποίηση
της
κατηγοριοποίησης

Διαχείριση
της
κυκλοφορίας

Επιλεκτική
προσβασιμότητα
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Κατευθυντήριες Αρχές

1. Υψηλότερη ποιότητα
ζωής και ευεξίας σε
κατοικημένες περιοχές
2. Μεγαλύτερη οδική
ασφάλεια με σαφή και
εύκολα αναγνωρίσιμα
δίκτυα μεταφορών
3. Ολοκληρωμένη
πολιτική ποδηλασίας
4. Βασικοί άξονες
δημοσίων συγκοινωνιών
5. Κατευθυντήρια
πολιτική στάθμευσης
6. Αστικό κέντρο χωρίς
αυτοκίνητα

2.2.3. Λειτουργικοί στόχοι
Οι λειτουργικοί στόχοι αποτελούν μια σαφή έκφραση των προαναφερόμενων συγκεκριμένων
φιλοδοξιών και γραμμών βάσης για το Σιντ Νίκλας. Είναι συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι,
αποδεκτοί, ρεαλιστικοί και χρονικά προσδιορισμένοι. Επειδή στο Σιντ Νίκλας δεν υπάρχουν
αρχικές μετρήσεις για όλες τις βασικές γραμμές, θα καθοριστεί ένα «βαρόμετρο» για την
κινητικότητα, όπως στο παράδειγμα της Κοπεγχάγης για τα ποδήλατα, ως διατύπωση των
λειτουργικών στόχων. Αυτό το βαρόμετρο κινητικότητας, προσαρμοσμένο στο μοντέλο της
Κοπεγχάγης, θα επεκταθεί, ώστε να συμπεριληφθούν όλες οι συγκεκριμένες γραμμές βάσης
του Σιντ Νίκλας. Όλα αυτά επιτρέπουν την ανάπτυξη ενός νέου εργαλείου επικοινωνίας τόσο
για τη μέτρηση όσο και για την εμφάνιση των αποτελεσμάτων της πολιτικής.
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3. Σχέση με τα τοπικά σχέδια πολιτικής και
επεξήγηση των σεναρίων πολιτικής
3.1. Σχέση με τα τοπικά σχέδια πολιτικής
Από το προηγούμενο ΣΒΑΚ, έχουν ξεκινήσει μερικές νέες διαδικασίες οι οποίες είχαν
σημαντικό αντίκτυπο στο σενάριο της βιώσιμης πολιτικής του σχεδίου κινητικότητας. Τα πιο
σημαντικά είναι το κλιματικό σχέδιο, το μοντέλο lobbenstad και το γενικό σχέδιο δημοσίων
χώρων. Καθένα από τα τρία αυτά σχέδια σχετίζεται κατά κάποιο τρόπο με τους διάφορους
στόχους του σχεδίου κινητικότητας. Αυτά τα τρία νέα σχέδια πολιτικής θα αναπτυχθούν στις
επόμενες ενότητες.

Το Σιντ Νίκλας έχει προσχωρήσει επίσημα στο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο των Δημάρχων. Έτσι η
πόλη δεσμεύεται να σχεδιάσει ένα κλιματικό σχέδιο και, μεταξύ άλλων, να καταβάλει
προσπάθειες για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην επικράτειά της
κατά 20% έως το 2020. Εξάλλου, η φιλοδοξία της πόλης παραμένει το να γίνει εντελώς
ουδέτερη κλιματικά έως το 2050.
Η ιδιωτική και η εμπορική κίνηση συνθέτουν το 33% των συνολικών εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα στην περιοχή του Σιντ Νίκλας. Συνεπώς, το Σιντ Νίκλας υποστηρίζει τα ακόλουθα
μέτρα που συνδέονται άμεσα με την κινητικότητα: μια ταχεία μετάβαση από το αυτοκίνητο στο
ποδήλατο ή τις δημόσιες συγκοινωνίες, βελτιστοποιώντας και ενισχύοντας τη βιωσιμότητα των
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εμπορευματικών μεταφορών. Εκτός από τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, το
κλιματικό σχέδιο επικεντρώνεται επίσης στη βιωσιμότητα της πόλης. Έτσι, περιλαμβάνει
ορισμένα συνοδευτικά μέτρα, δράσεις των οποίων οι επιπτώσεις στις εκπομπές διοξειδίου του
άνθρακα δεν μπορούν να μετρηθούν άμεσα, όπως η επιπρόσθετη δενδροφύτευση, η
εφαρμογή μιας κοινής οικονομίας κ.λπ.
Η αστική έννοια του «lobbenstad», η εφαρμογή της οποίας έχει ήδη διερευνηθεί από το Σιντ
Νίκλας, είναι ένας πιθανός τρόπος να εξελιχθεί το κέντρο της πόλης σε μια περιοχή με λιγότερα
αυτοκίνητα. Το μοντέλο lobbenstad εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο το Σεπτέμβριο του
2014. Μακροπρόθεσμα, πρέπει να ενσωματωθεί στο δημοτικό χωροταξικό σχέδιο.

Το μοντέλο lobbenstad, το οποίο
εφαρμόζεται στο Σιντ Νίκλας, ξεκινά από
7 ιστορικές ακτινωτές δευτερεύουσες
οδούς που δίνουν την δυνατότητα
χωρικής συγκέντρωσης γύρω από
αυτές. Για τα αυτοκίνητα αυτές οι οδοί
πρόσβασης παρέχουν είσοδο στην
περιφερειακή οδό του Σιντ Νίκλας, ενώ
για τα ποδήλατα και τα μέσα μαζικής
μεταφοράς δημιουργούν άμεση σύνδεση
με το κέντρο της πόλης.
Για να επιτευχθεί ένα αστικό κέντρο χωρίς
αυτοκίνητα, το μοντέλο προτείνει την
δημιουργία μιας ανατολικής και μιας
δυτικής εφαπτομένης οδού. Αυτή η δομή
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πρόσβαση στους 3 μεγάλους χώρους στάθμευσης
επισκεπτών στα περίχωρα της πόλης.
Σε αυτούς τους χώρους στάθμευσης των επισκεπτών μπορούν να δημιουργηθούν
πολυτροπικοί κόμβοι για να καταστεί δυνατή η πρόσβαση σε βιώσιμα μεταφορικά μέσα.
Για την αποσυμφόρηση των κατοικημένων περιοχών στο αστικό κέντρο, υποστηρίζεται
ένα σύστημα με βρόχους και/ή πύλες, ως προϋπόθεση για τη δημιουργία ενός αστικού
κέντρου χωρίς αυτοκίνητα (βλ. Ποδηλατική Πόλη Houten). Αυτό επιτρέπει σε αυτές τις
συνοικίες και στο αστικό κέντρο να είναι εύκολα προσβάσιμα για τους ποδηλάτες και τους
πεζούς και να μεγιστοποιούνται οι επιλογές στάθμευσης των κατοίκων. Αυτές οι διαφορετικές
συνοικίες είναι διαχωρισμένες για τη μηχανοκίνητη κυκλοφορία. Αυτό σημαίνει ότι τα
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αυτοκίνητα πρέπει να επιστρέφουν κάθε
φορά στο κύριο οδικό δίκτυο, στην
περίπτωση αυτή στην περιφερειακή οδό
(αποτελούμενη από N41 - N70 - R42).
Το γενικό σχέδιο δημοσίων χώρων είναι
ένα σχέδιο πολιτικής που εγκρίθηκε από το
Δημοτικό Συμβούλιο και αποτελείται από το
συνολικό όραμα για τους δημόσιους χώρους
της περιοχής του Σιντ Νίκλας. Αυτό το γενικό
σχέδιο περιλαμβάνει σχεδιαστικές αρχές
και
επιλογές
υλικών
που
θα
μεγιστοποιήσουν την εξοικείωση και θα
ενισχύσουν την ταυτότητα των δημοσίων
χώρων της πόλης.

3.2. Επικαιροποίηση του σεναρίου βιώσιμης πολιτικής
3.2.1. Βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα χωρικά στοιχεία
3.2.1.1. Υποδομές και έργα
Σε χωροταξικό επίπεδο, το σενάριο βιώσιμης πολιτικής εξακολουθεί να χρησιμοποιεί έναν
ισχυρό αστικό διάδρομο στον κεντρικό άξονα βορρά-νότου μεταξύ του σιδηροδρομικού
σταθμού, της Γκραν-Πλας και του WSC ως σημείο εκκίνησης. Σημαντικοί λειτουργικοί χώροι
και δημόσιες εγκαταστάσεις βρίσκονται κατά μήκος αυτού του διαδρόμου.
Εκτός αυτού, το σενάριο χρησιμοποιεί επίσης το μοντέλο lobbenstad ως δεδομένο. Αυτές οι
7 ιστορικές ακτινωτές δευτερεύουσες οδοί για την πόλη χρησιμοποιούνται για τη
συγκέντρωση της κυκλοφορίας γύρω από αυτές. Για τα αυτοκίνητα αυτές οι οδοί προσφέρουν
είσοδο στην περιφερειακή οδό. Αυτή η δομή, που σχηματίζεται από τους N70 - N41 - R42,
θα αποσυμφορήσει το κέντρο της πόλης και θα χρησιμεύσει ως η κύρια είσοδος της πόλης για
την μηχανοκίνητη κυκλοφορία.
Επίσης, η κυκλοφορία στο Σιντ Νίκλας πρέπει να μεταφερθεί στον περιφερειακό δρόμο όσο
περισσότερο γίνεται. Επίσης, θα τονωθεί και θα ενισχυθεί και με κυκλοφοριακά μέτρα, τα οποία
θα εισαχθούν σταδιακά. Μακροπρόθεσμα θα διατεθούν 3 μεγάλοι χώροι στάθμευσης
επισκεπτών γύρω από το κέντρο της πόλης, οι οποίοι θα επιτρέψουν τη μετάβαση σε πιο
βιώσιμα μέσα μεταφοράς.
Για να βελτιστοποιηθεί η λειτουργία όλων αυτών απαιτούνται ορισμένα νέα βραχυχρόνια και
μακροχρόνια έργα υποδομών. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, η κυψελοειδής δομή θα
συμπληρωθεί από την ανατολική εφαπτομένη οδό. Μακροπρόθεσμα, ένας δρόμος
παράκαμψης θα αποσυμφορήσει το Hoge Bokstraat και η οδός πρόσβασης Doornpark μπορεί
να διευκολύνει τη διέλευση από το Nieuwekerken. Επίσης, η εθνική οδός N70 μπορεί να
επανασχεδιαστεί και να υποβαθμιστεί σε τοπική μόλις κατασκευαστεί η εφαπτόμενη ανατολική
οδός.
Στο βιώσιμο σενάριο χρησιμοποιούνται 5 αρχικοί κόμβοι ως σημεία εκκίνησης. Επιλέγονται
οι ακόλουθες 5 τοποθεσίες:

15 / 40

Βραβευμένη Πόλη – Σιντ Νίκλας

1. Ο σιδηροδρομικός σταθμός: ένας πολυτροπικός
κόμβος, κόμβος IC / IR
2.Η πλατεία Fabiola: Πύλη της πόλης με P&R και κέντρο
διανομής.
3.Ο Ανατολικός κόμβος της πόλης: ψυχαγωγικός κόμβος
με έμφαση στην κυκλοφορία με ποδήλατο.
4.Ο Δυτικός κόμβος της πόλης: συνδέεται με ένα νέο
πόλο έλξης (νοσοκομείο), προσφέρονται ποιοτικές
δημόσιες συγκοινωνίες και ένα δίκτυο ποδηλασίας.
5. Οι εγκαταστάσεις στάθμευσης γύρω από το SVK, όπως
προβλέπεται στο μοντέλο lobbenstad. Η ακριβής
τοποθεσία δεν έχει ακόμη καθοριστεί. Επίσης, πρέπει να
διερευνηθεί εάν η νέα θέση του νοσοκομείου AZ Nikolaas
ταιριάζει με την ενσωμάτωση αυτής της λειτουργίας, ως
χώρου στάθμευσης στα περίχωρα, σε μία μόνο
τοποθεσία.

Επίσης, τρεις μεγάλες επεκτάσεις πόλεων, πρέπει να αντιμετωπίσουν σε μεγάλο βαθμό
τους στόχους που αφορούν τη διαβίωση, τις περιβαλλοντικές διατάξεις και τη
δραστηριότητα. Οι επεκτάσεις αφορούν την επέκταση της συνοικίας Clement, του De
Winningen και την επέκταση του Bellestraat-Zonneken.
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Έπειτα από αυτές τις τρεις επεκτάσεις, μακροπρόθεσμα, θα καθοριστεί η μετεγκατάσταση
του νοσοκομείου AZ Nikolaas. Αυτή τη στιγμή ο χώρος στη διασταύρωση των οδών N70 και
R42 οραματίζεται για τη μετεγκατάσταση.

3.2.2. Βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα στοιχεία της μηχανικής της
κυκλοφορίας
3.2.2.1. Αστικό κέντρο χωρίς αυτοκίνητα μέσω ανανεωμένης συνοικιακής
κυκλοφορίας
Το μοντέλο lobbenstad περιγράφει 7 οδούς πρόσβασης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν
για τη χωρική συγκέντρωση γύρω από τις πόλεις και τις κατοικημένες περιοχές και ως βασικοί
πυλώνες τους. Αυτές οι ιστορικές ακτινωτές οδοί πρόσβασης θα χρησιμοποιηθούν για να
αποσυμφορίζουν κάθε φορά μια ενιαία περιοχή ή συνοικία της πόλης. Για το σκοπό αυτό
παρουσιάζονται δύο πιθανές αρχές παρακάτω. Ανάλογα με το οδικό προφίλ και τις ειδικές
συνθήκες κάθε αστικής περιοχής ή συνοικίας, θα αξιολογηθεί ποια θα ήταν η καλύτερη
επιλογή.

Αρχή κεντρικών βρόχων

Αρχή συνοικιακών βρόχων

Οι διάφορες περιοχές είναι προσβάσιμες
μέσω μιας δευτερεύουσας οδού που περνάει
μέσα από τη συνοικία. Στο κέντρο της πόλης
δεν επιτρέπεται η διέλευση για τη
μηχανοκίνητη κυκλοφορία μεταξύ των
διαφόρων δευτερευουσών οδών.

Οι περιοχές διαχωρίζονται μεταξύ τους για τη
μηχανοκίνητη κυκλοφορία. Ένα "σύστημα
πύλης" λειτουργεί ως είσοδος και έξοδος για
κάθε συνοικία.

Και στις δύο περιπτώσεις οι συνοικίες είναι απομονωμένες μεταξύ τους όσο αφορά τη
μηχανοκίνητη κυκλοφορία. Αυτό σημαίνει ότι τα αυτοκίνητα είναι υποχρεωμένα να
επιστρέφουν στις κύριες οδικές δομές κάθε φορά. Στην περίπτωση του Σιντ Νίκλας αυτή η
δομή ονομάζεται 'rondweg' (περιφερειακή οδός). Η περιφερειακή οδός αποτελείται από τον
R42, τους εφαπτόμενους δρόμους και την εθνική οδό N70.

3.2.2.2. Βασικοί άξονες για τις δημόσιες συγκοινωνίες
Η επικαιροποίηση του δικτύου δημοσίων συγκοινωνιών συσχετίζεται με την ανανέωση της
κυκλοφορίας σε συνοικιακό επίπεδο. Αυτό το ΣΒΑΚ αποτελείται από μερικές βασικές αρχές
του νέου σχεδίου συνοικιακής κυκλοφορίας. Η λεπτομερής εκδοχή του σχεδίου συνοικιακής
κυκλοφορίας θα πραγματοποιηθεί σε συνεννόηση με την De Lijn. Πιθανές βελτιστοποιήσεις
είναι: η πρώιμη προσαρμογή ορισμένων προαστιακών γραμμών από το όραμα
κινητικότητας οι οποίες ενδεχομένως θα εξυπηρετήσουν μερικούς νέους πόλους έλξης του
δικτύου της πόλης, η ένωση μερικών προαστιακών γραμμών θα επιτρέψει μια ισχυρότερη
δομή του άξονα, σε σύγκριση με τον υπάρχοντα διάδρομο.
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3.2.2.3. Δομή ποδηλατικού δικτύου
Το σημερινό ποδηλατικό δίκτυο αποτελείται από ακτινωτούς
άξονες εισόδου για να επιτρέπουν την καλή σύνδεση για τα
ποδήλατα στο κέντρο της πόλης. Η δομή αυτή θα διατηρηθεί
στο νέο ποδηλατικό δίκτυο, και θα ενισχυθεί περαιτέρω.
Στη μελλοντική επέκταση του ποδηλατικού δικτύου, οι άξονες
γύρω από το κέντρο της πόλης θα ενισχυθούν με ένα τοπικό
και ένα περιφερειακό δρόμο. Αυτοί οι 2 περιφερειακοί δρόμοι
πρέπει να συνδέουν τα σημεία της πόλης και τα διάφορα
προάστια ή τους πόλους έλξης γύρω από την πόλη, όπως η
περιοχή αναψυχής De Ster.
Αυτά τα σχήματα αντιπροσωπεύουν την ποδηλατική δομή. Με
πράσινο απεικονίζεται ο τοπικός ποδηλατόδρομος, με
πορτοκαλί ο περιφερειακός ποδηλατόδρομος και με μπλε οι
ακτινωτοί άξονες ποδηλασίας.

3.2.2.4. Κατευθυντήρια πολιτική στάθμευση
Βραχυπρόθεσμα, τα καθεστώτα στάθμευσης θα απλοποιηθούν σε μεγάλο βαθμό. Μια
κατευθυντήρια πολιτική θα τεθεί σε εφαρμογή με βάση το καθεστώς στάθμευσης. Οι χώροι
στάθμευσης στα περίχωρα θα είναι εκείνοι με τις χαμηλότερες τιμές, όπου θα ενθαρρύνεται η
στάθμευση μακράς διάρκειας. Οι εγκαταστάσεις στάθμευσης στο κέντρο της πόλης,
εξακολουθούν να προορίζονται για μακροπρόθεσμη στάθμευση, ωστόσο σε υψηλότερη τιμή.
Η στάθμευση στους δρόμους θα γίνει η πιο ακριβή μορφή στάθμευσης. Αυτοί οι χώροι
στάθμευσης προορίζονται για κατοίκους και για στάθμευση εμπορικών οχημάτων βραχείας
διάρκειας. Κατά συνέπεια, θα θεσπιστεί ένα καθεστώς βραχυπρόθεσμης στάθμευσης και ένα
καθεστώς στάθμευσης για τους κατοίκους. Στους εμπορικούς δρόμους, θα εισαχθούν ειδικά
διαμορφωμένοι χώροι για την ολιγόλεπτη στάση των αγοραστών.
Μακροπρόθεσμα, θα καθοριστούν ορισμένες αλλαγές ως συνέπεια της διεύρυνσης του
αστικού κέντρου χωρίς αυτοκίνητα. Οι σημερινές εγκαταστάσεις στάθμευσης του κέντρου της
πόλης μπορούν να μετατραπούν σε χώρους στάθμευσης των κατοίκων. Οι επισκέπτες
μπορούν να συγκεντρώνονται σε ένα από τα πολυτροπικά σημεία από όπου είτε θα
συνεχίσουν το ταξίδι τους είτε θα σταθμεύσουν στις νέες εγκαταστάσεις στάθμευσης στα
περίχωρα της πόλης.
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Κατευθυντικό τμήμα

4. Σενάρια πολιτικής
4.1. Χωροταξική ανάπτυξη και οι επιπτώσεις της στην κινητικότητα
4.1.1. Οδική κατηγοριοποίηση
4.1.1.1. Όραμα
Η επιθυμητή κατηγοριοποίηση του δρόμου θα θέσει τη δομή του σχεδίου κινητικότητας. Θα
καθορίσει τις λεπτομέρειες για την ανάπτυξη των άλλων ζητημάτων και των σχετικών δικτύων
του σχεδίου κινητικότητας.
Στο πλαίσιο της κλιματικής ουδετερότητας του Σιντ Νίκλας μέχρι το 2050 η κατηγοριοποίηση
των δρόμων πρέπει να κάνει τα πρώτα βήματα προς την κατεύθυνση της χαρτογράφησης ενός
βιώσιμου δήμου. Ένα αστικό κέντρο χωρίς αυτοκίνητα αποτελεί σημαντικό μέρος του
τελευταίου. Με την υλοποίησή του μέσα στον συμπαγή αστικό πυρήνα, το μοντέλο lobbenstad
προχωρά επίσημα στο προσκήνιο. Αυτό το μοντέλο επιτρέπει στις αστικές συνοικίες, μέσω
ενός συστήματος βρόχων ή/και πυλών, να αποσυμφορηθούν χρησιμοποιώντας τους
ιστορικούς δρόμους πρόσβασης στην πόλη. Η κυκλοφορία των αυτοκινήτων μεταξύ των
διαφόρων συνοικιών είναι δυνατή μόνο μέσω του περιφερειακού δρόμου. Με αυτόν τον τρόπο
δεν θα είναι πλέον δυνατή η διέλευση μέσω του κέντρου της πόλης και οι χρόνοι μετακίνησης
για τα βιώσιμα μεταφορικά μέσα θα μειωθούν σε σύγκριση με αυτούς των αυτοκινήτων (αρχές
του σχεδίου συνοικιακής κυκλοφορίας). Αυτό έχει το πρόσθετο πλεονέκτημα ότι το κέντρο της
πόλης θα είναι πιο εύκολα προσβάσιμο για τους ποδηλάτες, τους πεζούς και τις δημόσιες
συγκοινωνίες.
Εκτός αυτού, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μελέτης, έγινε εμφανής η αναγκαιότητα
προσαρμογής της οδικής κατηγοριοποίησης έξω από την περιφερειακή οδό (R42-N70N41). Ορισμένες από τις αλλαγές δεν θα είναι εφικτές με δημοσιονομικούς περιορισμούς ή θα
υποβάλλονται σε ορισμένες προϋποθέσεις, για παράδειγμα θα εξαρτώνται από την υλοποίηση
άλλων έργων, όπως η ανατολική εφαπτομένη οδός. Συνεπώς, η κατηγοριοποίηση θα
διαχωριστεί σε μακροπρόθεσμη και βραχυπρόθεσμη (βλ. παρακάτω).
Για την επεξεργασία της επιθυμητής οδικής κατηγοριοποίησης, η κατηγοριοποίηση που
χρησιμοποιήθηκε ήταν σύμφωνη με το χωροταξικό σχέδιο της Φλάνδρας, το οποίο μαζί με την
επαρχιακή χωροταξική δομή καθορίζουν τις διάφορες οδικές κατηγορίες (κύριες οδοί, βασικοί
δρόμοι κατηγορίας 1, βασικοί δρόμοι κατηγορίας 2, δευτερεύοντες δρόμοι, τοπικοί δρόμοι).
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4.2. Βελτίωση των οδικών δικτύων
4.2.1. Σχέδιο συνοικιακής κυκλοφορίας
Το Σιντ Νίκλας έχει τη φιλοδοξία να επιτύχει αυξημένη βιωσιμότητα και ευημερία στο κέντρο
της πόλης και επιπροσθέτως προσπαθεί να εξασφαλίσει μεγαλύτερη κυκλοφοριακή ασφάλεια.
Αυτές οι φιλοδοξίες μεταφράζονται σε ένα αστικό κέντρο με λιγότερα αυτοκίνητα,
βελτιστοποιώντας τη δομή της κυκλοφορίας και τα απαραίτητα υποστηρικτικά μέτρα.
Επίσης, το μοντέλο lobbenstad είναι το πιο σημαντικό νήμα. Επί του παρόντος, ορισμένοι
εμπορικοί δρόμοι στο κέντρο της πόλης έχουν σχεδιαστεί ως πεζόδρομοι. Αυτή η
πεζοδρομημένη ζώνη περιλαμβάνει το Stationstraat και την πλατεία του Σιντ Νίκλας. Εκτός
από την πεζοδρομημένη ζώνη, η πρόθεση είναι ότι το κέντρο της πόλης, εν μέρει λόγω της
αλλαγής της συνοικιακής κυκλοφορίας, θα καταστεί ασφαλέστερο από άποψη κυκλοφορίας
για τους πεζούς, τους ποδηλάτες και τις δημόσιες συγκοινωνίες.
Βραχυπρόθεσμα, ένα σημαντικό μέρος της διερχόμενης κυκλοφορίας θα απαγορευτεί
από το κέντρο της πόλης. Με μια σειρά έξυπνων κυκλοφοριακών αλλαγών στο ύψος της
Γκραν Πλας (περικοπή της κυκλοφορίας βορρά-νότου), η διερχόμενη κυκλοφορία από τους
εφαπτόμενους δρόμους μπορεί να απαγορευτεί στο κέντρο της πόλης. Τα μέτρα αυτά θα
ενισχύσουν τις λειτουργίες της Γκραν Πλας, τη δυνατότητα πρόσβασης των ποδηλατιστών και
των πεζών και θα επιτρέψουν καλύτερη ροή για τις δημόσιες συγκοινωνίες.
Η υλοποίηση της ανατολικής εφαπτομένης είναι ένα σημαντικό πρόσθετο μέτρο για την
εκπλήρωση της κυκλοφοριακής δομής και για να κατευθύνει την κυκλοφορία με τον βέλτιστο
τρόπο μέσω των δύο εφαπτόμενων οδών.
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Μακροπρόθεσμα θα επιδιωχθεί ένα διευρυμένο αστικό κέντρο χωρίς αυτοκίνητα, στο
οποίο θα αποφευχθεί και η εσωτερική κυκλοφορία των αυτοκινήτων μέσω του κέντρου
της πόλης. Οι εσωτερικές κινήσεις μπορούν να αποθαρρυνθούν με την προώθηση των
κυκλοφοριακών μέτρων.

4.2.2. Ολοκληρωμένη πολιτική ποδηλασίας
4.2.2.1. Τι είναι μια ολοκληρωμένη πολιτική ποδηλασίας;
Για να καταλήξουμε σε ένα ποιοτικό συνολικό σχέδιο για την ποδηλασία, είναι σημαντική μια
ολοκληρωμένη προσέγγιση της ποδηλατικής πολιτικής. Για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε
αυτήν την ολοκληρωμένη πολιτική ποδηλασίας, ξεκινάμε από 4 βασικούς πυλώνες: την
πολιτική, το δίκτυο, τις υπηρεσίες και την κουλτούρα. Κάθε πυλώνας διαμορφώνεται από έναν
αριθμό στοιχείων που παρέχουν μια σαφή έννοια. Για παράδειγμα, ένα καλό δίκτυο
ποδηλασίας θα καθοριστεί από τη συνοχή, την ελκυστικότητα, την ασφάλεια και την άνεσή του.
Εάν διενεργηθεί αυτό για κάθε έναν από τους τέσσερις πυλώνες, θα καταλήξουμε στο
ακόλουθο σχήμα:
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4.2.2.2. Φιλοδοξίες της πολιτικής ποδηλασίας του Σιντ Νίκλας
Το ΣΒΑΚ του 2002 όρισε την αρχή της διαδικασίας αναθεώρησης του ποδηλάτου στο Σιντ
Νίκλας. Τότε υπήρχε η άποψη ότι η αστική περιοχή, με έναν πυρήνα 3 χλμ., ήταν κατάλληλη
για να υπερασπιστεί το ρόλο του ποδηλάτου. Σχεδόν όλοι οι προορισμοί στο αστικό κέντρο θα
ήταν προσβάσιμοι σε ελάχιστο χρόνο με το ποδήλατο.
Μερικώς επηρεασμένο από το κλιματικό σχέδιο και το μοντέλο
lobbenstad,
το
ποδήλατο
αποκτά
εξέχοντα
ρόλο.
Χρησιμοποιώντας τη φράση: "de fiets ... heeft iets" το Σιντ
Νίκλας φιλοδοξεί να δημιουργήσει μια γνήσια ποδηλατική
κουλτούρα στην πόλη. Η διεξαγωγή μιας ολοκληρωμένης
πολιτικής για την ποδηλασία είναι βασική και κατά συνέπεια
επίσης μία από τις βασικές γραμμές αυτού του σχεδίου
κινητικότητας. Το ποδήλατο πρέπει να γίνει ο αστικός τρόπος
μετακίνησης για μικρές και μεσαίες αποστάσεις. Το ποδηλατικό
σχέδιο δράσης και η εκστρατεία "de fiets ... heeft iets" είναι τα
πρώτα βήματα της πόλης προς μια ολοκληρωμένη πολιτική για
την ποδηλασία. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο το Σιντ Νίκλας πρέπει μακροπρόθεσμα να
αναπτυχθεί σε μια πραγματική πόλη ποδηλασίας.
.
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4.2.2.3. Μέτρα για μια ολοκληρωμένη πολιτική ποδηλασίας:
Πολιτική
Για να μπορέσει να συντονίσει την πολιτική ποδηλασίας, η οποία επί του
παρόντος εκτείνεται σε περισσότερες από 20 αστικές υπηρεσίες, θα
διοριστεί ένας υπεύθυνος ποδηλασίας. Θα αποτελεί το κεντρικό σημείο
επαφής για την ποδηλατική πολιτική και θα καθοδηγεί την εφαρμογή και
την παρακολούθηση του σχεδίου δράσης για την ποδηλασία.
Ο τελικός στόχος είναι να επιτευχθεί μια πολιτική από την πλευρά του
χρήστη του ποδηλάτου, η οποία θα είναι κάθετα και οριζόντια
ενσωματωμένη σε διάφορα επίπεδα πολιτικής, ιδίως στη γενική πολιτική
κινητικότητας. Η ασφάλεια, η βιωσιμότητα και η ευεξία πρέπει να
μετατραπούν σε ένα νήμα μέσω της πολιτικής για την ποδηλασία, κατ'
επέκταση της πολιτικής για την κινητικότητα. Επομένως, θα πρέπει να προωθηθούν σαφείς
προτεραιότητες και στόχοι, ώστε να καταστεί δυνατή μια ισορροπία μεταξύ των
αποτελεσμάτων και των πόρων της πολιτικής για την ποδηλασία.
Τα τοπικά και υπερ-τοπικά έργα ποδηλασίας πρέπει να μπορούν να εκτελούνται ταυτόχρονα
και, όπου χρειάζεται, να ενώνονται μεταξύ τους. Συνεπώς, απαιτείται διαφάνεια και σαφήνεια
κατά την επικοινωνία μεταξύ των διαφόρων επιπέδων πολιτικής. Η ποδηλατική πολιτική δεν
περιορίζεται στα σύνορα του Σιντ Νίκλας, αλλά απαιτείται στενή συνεργασία με τους
γειτονικούς δήμους. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητη η διαβούλευση με τα εκτελεστικά όργανα
και τους πολιτικούς. Οι πολίτες συμμετέχουν επίσης στην πολιτική ποδηλασίας των πόλεων,
καθώς μέσα από ετήσια συνέδρια για την ποδηλασία θα λάβουν μέρος ενεργά στην
ποδηλατική πολιτική των πόλεων.

4.2.2.4. Μέτρα για μια ολοκληρωμένη πολιτική ποδηλασίας: Δίκτυο
Μια ποιοτική ποδηλατική διαδρομή είναι συνεκτική, γρήγορη, ασφαλής, άνετη και ελκυστική.
Για να επιτευχθεί ένα τέτοιο ποιοτικό ποδηλατικό δίκτυο, πρέπει να διατεθούν επαρκείς
οικονομικοί πόροι, στο πλαίσιο του προϋπολογισμού για την κινητικότητα και για τα δημόσια
έργα, για την κατασκευή και συντήρηση των ποδηλατοδρόμων.
Έτσι θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη βέλτιστη ομοιομορφία της ποδηλατικής υποδομής και
στην ενσωμάτωσή της στους δημόσιους χώρους με τον πλέον αισθητικά ελκυστικό τρόπο.
Αρχές του ποδηλατικού δικτύου
Το ποδηλατικό δίκτυο έχει δημιουργηθεί από ακτινωτούς
άξονες εισόδου με στόχο την παροχή αξιοπρεπούς
ποδηλατικής σύνδεσης με το κέντρο της πόλης.
Αυτή η δομή γύρω από το κέντρο του Σιντ Νίκλας ενισχύεται
από μια αστική και μια υπεραστική περιφερειακή οδό
ποδηλασίας. Αυτοί οι δύο περιφερειακοί δρόμοι πρέπει να
συνδέουν αντίστοιχα τα σημεία της πόλης και τα διάφορα
προάστια ή τους πόλους έλξης γύρω από την πόλη,
όπως η περιοχή αναψυχής De Ster.
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Η παραπάνω εικόνα απεικονίζει αυτή τη δομή με σχηματικό τρόπο, με μπλε απεικονίζονται οι
ακτινωτοί άξονες, με πράσινο ο τοπικός περιφερειακός ποδηλατόδρομος και με κόκκινο ο
υπεραστικός περιφερειακός ποδηλατόδρομος.
Αρχιτεκτονική του δικτύου
Στο Σιντ Νίκλας υπάρχουν 7 περιφερειακές ποδηλατικές διαδρομές. Αποτελούν τους κύριους
άξονες για την κυκλοφορία των ποδηλάτων με την ομαλή, γρήγορη και ασφαλή ποδηλασία να
βρίσκονται στη βάση των προτύπων ποιότητας: ασφάλεια, χωρίς συγκρούσεις, προτεραιότητα
στις σπάνιες διαβάσεις και τις ανώμαλες διασταυρώσεις.
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4.2.2.4. Μέτρα για μια ολοκληρωμένη πολιτική ποδηλασίας:
Υπηρεσία
Στο πλαίσιο της υλοποίησης μιας ποιοτικής ποδηλατικής υποδομής στα
λειτουργικά δίκτυα ποδηλασίας, απαιτείται σήμανση σε όλη την περιοχή.
Οι λειτουργικοί ποδηλατόδρομοι είναι: το υπερ-τοπικό λειτουργικό δίκτυο
ποδηλασίας (BFF), οι ποδηλατόδρομοι μεγάλων αποστάσεων (LAF) και το
δημοτικό τοπικό δίκτυο διαδρομών ποδηλασίας. Τον Νοέμβριο του 2013, 97
αδιέξοδοι δρόμοι δεν διέκοπταν τους ποδηλάτες και τους πεζούς, το οποίο
δείχνει με σαφή τρόπο ότι οι πεζοί και οι ποδηλάτες είναι σε θέση να
συνεχίσουν να μετακινούνται σε δρόμους οι οποίοι είναι αδιέξοδοι για τα
οχήματα. Έτσι ένα νέο οδικό σήμα προσαρμόζεται σε ολόκληρη την
επικράτεια του Σιντ Νίκλας. Αυτό το νέο σήμα θα βελτιώσει τη χρήση των δρόμων, ειδικά με
την τόνωση του περπατήματος και της ποδηλασίας ως βιώσιμες εναλλακτικές των
αυτοκινήτων.

4.2.2.4. Μέτρα για μια ολοκληρωμένη πολιτική ποδηλασίας:
Κουλτούρα
Με την εκστρατεία "de fiets ... heeft iets" η πόλη προσπαθεί να εισαγάγει μια
ποδηλατική κουλτούρα στην πόλη. Για να μπορέσει η πολιτική για την
ποδηλασία να επικρατήσει μεταξύ των κατοίκων του Σιντ Νίκλας, θα
δημιουργηθεί μια σειρά εκστρατειών επικοινωνίας. Συνεπώς, η εκστρατεία
«De fiets ... heeft iets» θα χρησιμοποιηθεί ως βάση για κάθε μορφή
προώθησης της ποδηλασίας.
Η επικοινωνία σχετικά με την πολιτική ποδηλασίας θα μεγιστοποιηθεί.
Πρώτον, θα εξεταστεί ο βαθμός στον οποίο μπορεί να είναι χρήσιμη η
ανάπτυξη μιας ιστοσελίδας / διαδικτυακής πλατφόρμας στο διαδίκτυο, στο πλαίσιο της
επικοινωνίας και της συμμετοχής. Επίσης, οι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης θα
χρησιμοποιηθούν και το περιοδικό της πόλης θα έχει σε κάθε έκδοση ένα άρθρο σχετικά με
την πολιτική ποδηλασίας.
Η εξέλιξη της ποδηλατικής πολιτικής και η ικανοποίηση των κατοίκων θα παρακολουθούνται
με διαρθρωμένο τρόπο και όπου είναι δυνατόν θα προβλεφθούν επιπλέον δράσεις
συμμετοχής. Όλα αυτά θα ενσωματωθούν στις λειτουργίες της πόλης με τους ακόλουθους
τρόπους:
•
•

•

Μέσω μιας ετήσιας διάσκεψης για την ποδηλασία, θα ζητείται η γνώμη των κατοίκων
σχετικά με την ποδηλατική πολιτική γενικότερα ή για πιο συγκεκριμένα ζητήματα.
Θα δημιουργηθεί ένα συμβούλιο κινητικότητας, το οποίο θα συνεδριάζει τουλάχιστον
μία φορά το χρόνο, για να συζητά και να αξιολογεί την πρόοδο του σχεδίου
κινητικότητας και πολιτικής για την ποδηλασία. Οι έρευνες και οι δημοσκοπήσεις θα
χρησιμοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερο για να διερευνηθούν οι απόψεις των
πολιτών σχετικά με την πολιτική ποδηλασίας.
Θα επιτρέπεται στους ποδηλατιστές να συμμετέχουν σε νέα έργα υποδομών.
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4.2.3. Δημόσιο και συλλογικό δίκτυο μεταφορών
Το κλιματικό σχέδιο του Σιντ Νίκλας, σε συνδυασμό με το μοντέλο lobbenstad, είχε ισχυρό
αντίκτυπο στην τρέχουσα κυκλοφορία στο κέντρο της πόλης. Με την επίδραση αυτών των δύο
σχεδίων στο νέο σχέδιο συνοικιακής κυκλοφορίας, λαμβάνονται ή προτείνονται μερικά
μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα, τα οποία δεσμεύονται για ενδελεχή αναθεώρηση
του οδικού δικτύου της πόλης. Αφενός, ορισμένοι άξονες εισόδου θα μειωθούν σε μία μόνο
κατεύθυνση, λόγω της περιορισμένης χωρητικότητάς τους. Ορισμένοι από αυτούς τους άξονες
χρησιμοποιούνται σήμερα από την De Lijn και από τις δύο κατευθύνσεις. Αφετέρου, οι 7
ιστορικοί ακτινωτοί δρόμοι πρόσβασης χρησιμοποιούνται και ως είσοδοι για αυτοκίνητα αλλά
και ως μια γρήγορη και απ' ευθείας σύνδεση με το κέντρο της πόλης για τα μέσα μαζικής
μεταφοράς και τα ποδήλατα.
Αυτό δεν επιτρέπει μια ομαλή ροή για την De Lijn. Για τους δύο αυτούς λόγους πρέπει να
αναλυθεί η δυνατότητα διαχωρισμού των αξόνων εισόδου των μέσων μαζικής μεταφοράς από
αυτούς των αυτοκινήτων. Όπου είναι αδύνατον να χωριστούν οι δρόμοι εισόδου, πρέπει να
ληφθούν ορισμένα μέτρα για να διασφαλιστεί η πρόσβαση των δημόσιων συγκοινωνιών στους
δρόμους. Αυτό μπορεί να συμβεί διασαφηνίζοντας περαιτέρω τα σχέδια συνοικιακής
κυκλοφορίας, στα οποία θα συμμετάσχει η De Lijn. Κατά την πρώτη διαβούλευση της De Lijn
συζητήθηκε μια σειρά πιθανών βελτιστοποιήσεων των διαδρομών. Οι πιθανές
βελτιστοποιήσεις περιλαμβάνουν την:
•

•
•

Πρώιμη εισαγωγή ορισμένων προαστιακών γραμμών από το όραμα για την
κινητικότητα (χρησιμοποιώντας μια συχνότητα 20 λεπτών αντί της τρέχουσας των 30
λεπτών)
Πιθανή εξυπηρέτηση των νέων πόλων έλξης από το αστικό δίκτυο.
Σύζευξη μερικών προαστιακών γραμμών, η οποία θα επιτρέψει την ανάπτυξη πιο
ισχυρών αξόνων, παρόμοιων με το διάδρομο.

Το παρακάτω σχήμα παρέχει, εννοιολογικά και χωρίς σύνδεση με το οδικό επίπεδο, μια
επισκόπηση των πιθανών βελτιστοποιήσεων σε σύγκριση με την τρέχουσα κατάσταση. Με
γκρι χρώμα απεικονίζονται οι σημερινοί πόλοι έλξης και οι τελικοί σταθμοί του αστικού δικτύου
και με μαύρο χρώμα ορισμένοι μελλοντικοί πόλοι έλξης που μπορεί να συμπεριληφθούν
μακροπρόθεσμα στο αστικό δίκτυο.
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4.2.4. Κυκλοφοριακή ασφάλεια, βιωσιμότητα και επανασχεδιασμός των δρόμων
Η μεγιστοποίηση της οδικής ασφάλειας είναι μια από τις σημαντικότερες βασικές γραμμές
αυτού του σχεδίου κινητικότητας και συνδέεται στενά με άλλα τέσσερα θέματα, τα οποία
συνδυαστικά συμβάλλουν στην επίτευξη αυτή.
•

•
•

•

Επανασχεδιασμός των δρόμων: Εξάλειψη των επικίνδυνων σημείων και
ορατότητα των αξόνων υποστήριξης της κυκλοφορίας σύμφωνα με την
κατηγοριοποίηση του οδικού δικτύου και το γενικό σχέδιο δημοσίων χώρων.
Διεξαγωγή μιας σταθερής πολιτικής ταχύτητας, η οποία είναι σαφής χάρη στο
ομοιόμορφο οδικό περιβάλλον, σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς ορίων ταχύτητας.
Σχεδιασμός ενός καθοδηγητικού δικτύου των εμπορευματικών μεταφορών, το
οποίο υποστηρίζεται από εκτεταμένη απαγόρευση της διέλευσης των
εμπορευματικών οχημάτων στους δρόμους που δεν περιλαμβάνονται ούτε στο
δίκτυο εμπορευματικών δρομολογίων ούτε αποτελούν τοπικές συνδέσεις. Εκτός αυτού,
πρέπει επίσης να αντιμετωπιστούν τα τοπικά προβλήματα με τους χώρους
στάθμευσης των φορτηγών.
Το σχέδιο ασφάλειας του αστυνομικού τμήματος πρέπει να εγγυάται την οδική
ασφάλεια και να συμβάλλει στην αύξηση της βιωσιμότητας της κυκλοφορίας στην πόλη.

4.2.4.1. Σχέδιο Ορίων Ταχύτητας
Ο σχεδιασμός ενός επιθυμητού σχεδίου ορίων ταχύτητας πραγματοποιείται βάσει της
προτεινόμενης οδικής κατηγοριοποίησης. Το καθεστώς των ορίων πρέπει να φροντίσει για την
τήρηση αυτής της κατηγοριοποίησης, ώστε όλοι αυτοί οι δρόμοι να είναι σε θέση να
εκπληρώσουν την προτεινόμενη λειτουργία τους.
Επίσης, λαμβάνει υπόψη το δίκτυο ποδηλασίας, τις κατοικημένες περιοχές και τα μελλοντικά
σχέδια ανασυγκρότησης ορισμένων δρόμων. Τα όρια της δομημένης περιοχής δεν θα
αλλάξουν, καθώς το Σιντ Νίκλας τα ενημέρωσε κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους. Για
τον καθορισμό του καθεστώτος ορίων ταχύτητας χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες αρχές:
Καθεστώς ανώτατης ταχύτητας 70 χλμ/ώρα
Η πρόταση έχει ως στόχο να εισαγάγει εκτός του οικιστικού χώρου, καθεστώτα μέγιστης
ταχύτητας 70 χλμ/ώρα σε όλους τους δευτερεύοντες δρόμους, τους τοπικούς δρόμους
τύπου 1 και τους τοπικούς δρόμους τύπου 2α. Οι τοπικοί δρόμοι τύπου 2β μπορούν να
έχουν το ίδιο καθεστώς ταχύτητας υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν υποδομές ασφαλείας
για την ποδηλασία.
Καθεστώς ανώτατης ταχύτητας 50 χλμ/ώρα
•
•
•

Όλοι οι δρόμοι μέσα στα όρια των κατοικημένων περιοχών
Όλοι οι δρόμοι με μικτή κυκλοφορία που κατηγοριοποιούνται ως τοπικοί δρόμοι
τύπου 2β.
Όλοι οι δρόμοι που κατηγοριοποιούνται ως τοπικοί δρόμοι τύπου 3 και συνεπώς δεν
έχουν αποκλειστική λειτουργία κυκλοφορίας.
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Καθεστώς ανώτατης ταχύτητας 30 χλμ/ώρα
•
•

Όλα τα σχολικά περιβάλλοντα: Έχουν ήδη εισαχθεί δυναμικές ζώνες με όριο τα 30
χλμ/ώρα σε όλα τα σχολικά περιβάλλοντα.
Σε κατοικημένους δρόμους και συνοικίες, η οικιστική λειτουργία προηγείται της
λειτουργίας της κυκλοφορίας. Για να επιτραπεί η επιβολή και η συμμόρφωση με τη
ζώνη αυτή, οι δρόμοι έχουν οδική σήμανση που προειδοποιεί τους οδικούς χρήστες
κατά την είσοδό τους στη ζώνη.

4.2.4.2. Κυκλοφορία βαρέων οχημάτων
Το δίκτυο εμπορευματικής κίνησης εντός των ορίων του Σιντ Νίκλας πρέπει να κατασκευαστεί
με τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνεται η ανακατεύθυνση της εμπορευματικής κίνησης το
συντομότερο δυνατό στο οδικό δίκτυο υψηλότερου επιπέδου. Η προφανής λύση είναι η
ανακατεύθυνση της εμπορευματικής κίνησης όσο το δυνατόν γρηγορότερα προς την
πλησιέστερη κεντρική οδό, την E17. Για να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην E17, η βασική αρχή
είναι ότι πρέπει να γίνει σεβαστή η κατηγοριοποίηση του δρόμου στο εσωτερικό της πόλης.
Προκειμένου να προωθηθεί η κυκλοφοριακή ασφάλεια και βιωσιμότητα, επιβάλλονται στην
περιφέρεια του Σιντ Νίκλας τέσσερις μεγάλες ζώνες με όριο τους 3,5 τόνους, εξαιρουμένης της
τοπικής κυκλοφορίας. Επίσης, επιβάλλεται απαγόρευση της εισόδου οχημάτων μεγαλύτερων
από 3,5 τόνους στο κέντρο της πόλης μέσω Parklaan ή Plezantstraat. Αυτή η απαγόρευση,
από την άλλη, δε θα παρέχει μια εντελώς "κλειστή" ζώνη. Προκειμένου να διασφαλιστούν οι
ζώνες έξω από τις προκαθορισμένες οδούς μεταφοράς εμπορευμάτων, οι τέσσερις μεγάλες
ζώνες των 3,5 τόνων, με εξαίρεση την τοπική κυκλοφορία, μπορούν να επεκταθούν περαιτέρω.
Θα επιτρέπεται η πρόσβαση μόνο στα φορτηγά τοπικής τροφοδοσίας.
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4.2.5. Πολιτική Στάθμευσης
4.2.5.1. Πολιτική Βραχυπρόθεσμης Στάθμευσης
Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 8 κεντρικές εγκαταστάσεις στάθμευσης στο Σιντ Νίκλας: στη Γκραν
Πλας, στον σιδηροδρομικό σταθμό, στον σταθμό της πλατείας, στην πλατεία Schouwburg, στο
Zwijgershoek, στο Heymanplein, στο Kokkelbeekplein και στο Kroonmolenplein. Η στάθμευση
μακράς διάρκειας θα προτιμάται σε μία από αυτές τις 8 εγκαταστάσεις. Αυτό θα κρατήσει τους
δρόμους άδειους για στάθμευση βραχείας διάρκειας και στάθμευση των κατοίκων. Για να
ωθηθεί η μακροπρόθεσμη στάθμευση προς την κατεύθυνση αυτών των εγκαταστάσεων,
υπάρχει μια σταδιακή μείωση της τιμής, η οποία είναι χαμηλότερη σε σύγκριση με την
τιμολόγηση στους δρόμους. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα επιβληθεί η ζώνη στάθμευσης
επί πληρωμή. Σε εμπορικούς δρόμους μπορούν να βρεθούν λύσεις προσαρμοσμένες ανάλογα
με τον αριθμό και τον τύπο των καταστημάτων. Θα εισαχθούν ορισμένα σημεία στάθμευσης
τα οποία περιορίζουν το χρόνο στάθμευσης σε 30 (δωρεάν) λεπτά. Δεν θα είναι πλέον δυνατή
η μακροπρόθεσμη στάθμευση σε αυτά τα μέρη. Αυτό μπορεί, όταν είναι απαραίτητο, να
επεκταθεί και στην απαγόρευση στάθμευσης των οχημάτων των κατοίκων κατά τις ώρες των
καταστημάτων. Για να αντισταθμιστεί η πίεση της μακροπρόθεσμης στάθμευσης στις
κατοικημένες ζώνες, η γαλάζια ζώνη μπορεί να επεκταθεί σχεδόν σε ολόκληρη την περιοχή
μέσα στην περιφερειακή οδό. Ορισμένες μικρότερες συνοικίες που δεν αντιμετωπίζουν προς
το παρόν τέτοιο πρόβλημα, θα εξαιρεθούν από τη γαλάζια ζώνη. Ωστόσο, αυτές οι ζώνες θα
παρακολουθούνται, για να διαπιστωθεί εάν είναι μακροπρόθεσμα αναγκαία η επέκταση τους.
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4.2.5.2. Μακροπρόθεσμη πολιτική στάθμευσης
Μακροπρόθεσμα, ένα αστικό κέντρο χωρίς αυτοκίνητα θα προκαλέσει μια σειρά αλλαγών. Η
στάθμευση βραχείας διάρκειας και η στάθμευση των οχημάτων των κατοίκων θα καταλήξουν
στις σημερινές εγκαταστάσεις στάθμευσης του κέντρου της πόλης. Η στάθμευση των
οχημάτων των επισκεπτών και η στάθμευση μακράς διάρκειας θα συγκεντρωθούν σε
πολυτροπικούς κόμβους γύρω από την πόλη ή σε νέες εγκαταστάσεις στάθμευσης στα
περίχωρα του κέντρου της πόλης. Επειδή οι κάτοικοι και εκείνοι που σταθμεύουν για μικρά
χρονικά διαστήματα προσανατολίζονται προς τις σημερινές εγκαταστάσεις στάθμευσης στο
κέντρο, δημιουργούνται πολλοί ελεύθεροι χώροι στους δρόμους. Η προσφορά αυτή μπορεί να
προσαρμοστεί σε ένα ποιοτικότερο σχεδιασμό του δημόσιου τομέα. Έξω από το αστικό
κέντρο, θα εισαχθεί μια γαλάζια ζώνη με κάρτες κατοίκων.

4.3. Υποστηρικτικά Μέτρα
4.3.1. Υποστήριξη συγκεκριμένων ομάδων - στόχων
Το Δημοτικό Συμβούλιο δίνει μεγάλη σημασία στην οδική ασφάλεια των σχολικών περιοχών
και διαδρομών. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Σιντ Νίκλας φιλοδοξεί σε μια σύμπραξη με τα
σχολεία στην επικράτειά του. Για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία αυτό έχει τη μορφή
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συμβολαίου για την οδική ασφάλεια. Τα σχολεία, οι γονείς και οι μαθητές, το Δημοτικό
Συμβούλιο καθώς και τη Αστυνομία δεσμεύονται από κοινού να καταρτίσουν σχέδιο δράσης
για την ασφάλεια της κυκλοφορίας προσαρμοσμένο στο κάθε σχολείο. Αυτό το σχέδιο δράσης
ονομάζεται σχέδιο σχολικών μετακινήσεων και περιλαμβάνει ορισμένες πτυχές όσον αφορά:
την πληροφόρηση, την ευαισθητοποίηση, την εκπαίδευση, τα μεταφορικά μέσα, τις υποδομές,
τις σχολικές διαδρομές κ.λπ. Το Δημοτικό Συμβούλιο ήρθε σε συμφωνία με το
"Voetgangersbeweging vzw", που υποστηρίζει τη σύνταξη σχεδίων σχολικών μετακινήσεων
για νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία, τα οποία θα καταγράφονται στα συμβόλαια των
σχολείων. Αυτή η πορεία ξεκίνησε το 2014 και θα ολοκληρωθεί το 2017. Κάθε χρόνο
λαμβάνονται υπόψη περίπου δέκα σχολεία. Το σχολικό συμβόλαιο δημιουργήθηκε μετά από
διεξοδική ανάλυση χρησιμοποιώντας:
•
•
•

Έρευνες των παιδιών και των γονέων σχετικά με το θέμα της κίνησης και των
μετακινήσεων μεταξύ οικίας και σχολείου.
Έρευνες στην τάξη σχετικά με τα μεταφορικά μέσα για τις μετακινήσεις μεταξύ οικίας
και σχολείου.
Επίσκεψη στο σχολείο μελών της αστυνομίας, της υπηρεσίας κινητικότητας, ενός
εκπροσώπου του σχολείου και του συλλόγου γονέων.

Με την υπογραφή του συμβολαίου, το αντίστοιχο σχολείο θα αποκτήσει μια ετικέτα ασφαλούς
σχολικής κυκλοφορίας. Παρέχονται τρία διαφορετικά χρώματα:
•
•
•

Χάλκινο: Η σύνταξη του σχεδίου σχολικών μετακινήσεων ολοκληρώθηκε. Το
συμβόλαιο θα υπογραφεί.
Ασημένιο: Το σχολείο μπορεί να αποδείξει ότι οι στόχοι του σχεδίου σχολικών
μετακινήσεων έχουν επιτευχθεί.
Χρυσό: Όλες οι δράσεις του σχεδίου σχολικών μετακινήσεων έχουν επιτευχθεί.

Οι ετικέτες θα χορηγούνται στο τέλος κάθε σχολικού έτους.
Τα Γυμνάσια μπορούν να απευθύνουν συγκεκριμένες ερωτήσεις σχετικά με το σχολικό τους
περιβάλλον στην υπηρεσία κινητικότητας των πόλεων. Εκτός αυτού, υπάρχει μια πρωτοβουλία
στην πόλη σχετικά με το θέμα της κυκλοφοριακής αγωγής, η εβδομάδα κυκλοφορίας, στην
οποία μπορεί να εγγραφεί το κάθε σχολείο.
Ως μέθοδος εργασίας για το θέμα της κυκλοφοριακής ασφάλειας στα σχολικά περιβάλλοντα
και στις σχολικές διαδρομές επιλέγεται μια ολοκληρωμένη προσέγγιση με προσοχή σε
τουλάχιστον τις ακόλουθες πτυχές: την πληροφόρηση, την ευαισθητοποίηση, την εκπαίδευση,
τα μεταφορικά μέσα, τις υποδομές, τις σχολικές διαδρομές κλπ. Με τον τρόπο αυτό το
Δημοτικό Συμβούλιο θα ασχοληθεί συστηματικά με την οδική ασφάλεια στα σχολικά
περιβάλλοντα και στα σχολικά δρομολόγια με έναν δομημένο και απλό τρόπο. Όλα αυτά με τη
σύνταξη και τη διενέργεια σχολικών συμβολαίων για όλα τα δημοτικά σχολεία. Με αυτόν τον
τρόπο οι διάφοροι φορείς (ο δήμος, τα σχολεία και η αστυνομία) ενισχύονται για να
καταστήσουν τις συνθήκες της κυκλοφορίας και τις διαδρομές προς το σχολείο ασφαλείς.

4.3.2. Δημιουργία ευαισθητοποίησης, μάρκετινγκ, ενημέρωση και προώθηση
για τις ομάδες - στόχους
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4.3.2.1. Το Σιντ Νίκλας δίνει το καλό παράδειγμα
Το Σιντ Νίκλας θέλει να πρωτοπορήσει όσον αφορά τις γραμμές βάσης των σχεδίων
κινητικότητας. Επομένως, η πόλη θα αποτελέσει καλό παράδειγμα για τους πολίτες της. Όλα
αυτά θα γίνουν χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες πρωτοβουλίες:
•

•
•

•

Κατασκευή ποιοτικών εγκαταστάσεων αποθήκευσης σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες
της πόλης σύμφωνα με την αρχή STOP (Stappen = Περπάτημα, Trappen = Ποδηλασία,
Openbaar Vervoer = δημόσιες συγκοινωνίες, Privé vervoer = ιδιωτικές μεταφορές).
Στον σιδηροδρομικό σταθμό μπορούν να παρασχεθούν επιπλέον "γαλάζια ποδήλατα".
Οι υπάλληλοι της πόλης μπορούν να εγγραφούν σε μια σειρά μαθημάτων οικολογικής
οδήγησης.
Όλες οι υπηρεσίες της πόλης θα επικεντρωθούν σε τρεις μεγάλες τοποθεσίες. Σε κάθε
τοποθεσία, σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα υπάρχει μια ομάδα για όλες τις
μετακινήσεις που σχετίζονται με την εργασία. Η ιδανικότερη διαδρομή μεταξύ των 3
εγκαταστάσεων πρέπει να γίνει γνωστή για τα μέλη του προσωπικού.
Ο στόλος θα γίνεται συνεχώς φιλικότερος προς το περιβάλλον με νέες αγορές. Ένα
υπηρεσιακό όχημα ενσωματώθηκε επίσης στον στόλο «Cambio».

4.3.2.2. “Το ποδήλατο…έχει κάτι”
Με την εκστρατεία επικοινωνίας και προώθησης «de fiets ... heeft iets»
(ακριβής μετάφραση: το ποδήλατο ... έχει κάτι), η πόλη θέλει να
δημιουργήσει μια πραγματική ποδηλατική κουλτούρα. Η διεξαγωγή μιας
ολοκληρωμένης πολιτικής για το ποδήλατο είναι κεντρική και συνεπώς
και μία από τις βασικές γραμμές του σχεδίου κινητικότητας. Το ποδήλατο
πρέπει να γίνει το αστικό μέσο μεταφοράς για μετακινήσεις μικρών και
μεσαίων αποστάσεων. Η ολοκληρωμένη πολιτική ποδηλασίας σε αυτό
το ΣΒΑΚ και η καμπάνια «de fiets ... heeft iets» είναι τα πρώτα βήματα της πόλης προς μια
πραγματικά ολοκληρωμένη ποδηλατική πολιτική. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο το Σιντ
Νίκλας μακροπρόθεσμα θα αναπτυχθεί σε μια πραγματικά ποδηλατική πόλη.

4.3.2.3. Κυριακή χωρίς αυτοκίνητο
Την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2014 το Σιντ Νίκλας συμμετείχε για
πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια στην "Κυριακή χωρίς αυτοκίνητο".
Από τις 12.00 έως τις 19.00 απαγορεύτηκε η κυκλοφορία αυτοκινήτων σε
μεγάλο μέρος του αστικού πυρήνα. Την ημέρα εκείνη διαδραματίστηκαν
πολλές δραστηριότητες, εκστρατείες μάρκετινγκ και ευαισθητοποίησης.
Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στο ποδήλατο, μεταξύ άλλων με χάρτες
ποδηλατικών διαδρομών, διάφορα ποδήλατα, αξεσουάρ ποδηλασίας,
πρόληψη κλοπών και τέχνη ποδηλάτων. Το Σιντ Νίκλας έχει τη φιλοδοξία
να καταστήσει την "Κυριακή χωρίς αυτοκίνητο", μια ετήσια εκδήλωση
στον αστικό πυρήνα. Επίσης, κατά τη διάρκεια άλλων εκδηλώσεων, το
Σιντ Νίκλας θα εφαρμόσει μια ενεργή πολιτική κινητικότητας.
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4.3.2.4. Κοινή χρήση αυτοκινήτων
Το Σιντ Νίκλας υποστηρίζει τόσο την Cambio, όσο και την Autopia. Προς το παρόν τέσσερα
κοινόχρηστα αυτοκίνητα διατίθενται σε τρεις τοποθεσίες στο κέντρο της πόλης. Ο Δήμος έχει
ήδη ενσωματώσει ένα από αυτά τα οχήματα εξυπηρέτησης στο στόλο Cambio για να επιτρέψει
σε αυτό το αυτοκίνητο να χρησιμοποιηθεί από τους πολίτες. Στο μέλλον, η πόλη θέλει να
προωθήσει την κοινή χρήση αυτοκινήτων με πιο ενεργό τρόπο. Εξάλλου στο πλαίσιο του
κλιματικού σχεδίου, πρέπει να προασπιστεί η ενσωμάτωση των ηλεκτρικών οχημάτων στον
κοινόχρηστο στόλο. Αυτό μπορεί να είναι το πρώτο βήμα στην εξοικείωση των κατοίκων με τα
ηλεκτρικά οχήματα..

4.3.2.5. Ψηφιακή Επικοινωνία
Για την επαρκή επικοινωνία σχετικά με την κινητικότητα, απαιτείται μια νέα πιο σύγχρονη
ιστοσελίδα της πόλης σχετικά με την κινητικότητα. Ένα ηλεκτρονικό κατάστημα στάθμευσης
αποτελεί μέρος αυτής της ιστοσελίδας.
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5. Πρόγραμμα Δράσης
Στο ΣΒΑΚ περιλαμβάνεται ένας πίνακας δράσης με το χρονοδιάγραμμα, μια εκτίμηση και την
εκκίνηση της δράσης.
10 σημαντικότερες δράσεις του τρέχοντος σχεδίου πολιτικής
1

Σύνταξη του βαρομέτρου κινητικότητας

2

Εφαρμογή σχεδίου ορίων ταχύτητας

3

Εφαρμογή σχεδίου διαδρομών εμπορευματικής κίνησης

4

GVP: Ανακατασκευή της διασταύρωσης Driekoningen

5

Ανατολική εφαπτομένη οδός

6

Διατήρηση της διερχόμενης κυκλοφορίας έξω από το κέντρο της πόλης και λεπτομερής
ενημέρωση του σχεδίου συνοικιακής κυκλοφορίας

7

Ολοκλήρωση του λειτουργικού δικτύου ποδηλατοδρόμων

8

Διεύρυνση του δικτύου της πόλης στην περιφέρεια

9

Ολοκληρωμένη πολιτική στάθμευσης

10

Διεύρυνση της συμμετοχικής πολιτικής για την κινητικότητα με τη δημιουργία ενός
συμβουλίου για την κινητικότητα
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6. Οργάνωση, συμμετοχή και αξιολόγηση
6.1. Οργάνωση και συμμετοχή
Για να είναι δυνατή η ανάπτυξη και η παρακολούθηση της πολιτικής για την κινητικότητα που
προτείνεται σε αυτό το ΣΒΑΚ, προτείνεται σε αυτό το κεφάλαιο μια σειρά οργανωτικών μέτρων.
Τα ακόλουθα οργανωτικά μέτρα εφαρμόζονται για την υλοποίηση του ΣΒΑΚ και της επίδοσης
του προγράμματος δράσης.
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Επίδειξη του ΣΒΑΚ και δημιουργία βίντεο του σχεδίου κινητικότητας.
Μόλις εγκριθεί το ΣΒΑΚ, η τελική έκδοση θα προβληθεί εκτενώς σε όλους τους
κατοίκους της πόλης.
Δημιουργία Συμβουλίου Κινητικότητας
Το Συμβούλιο Κινητικότητας θα συγκεντρώνεται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο για να
συζητήσει και να αξιολογήσει την πρόοδο τόσο του σχεδίου κινητικότητας όσο και του
σχεδίου πολιτικής για την ποδηλασία.
Ετήσια διάσκεψη για την ποδηλασία
Διοργανώνεται ετήσια διάσκεψη για την ποδηλασία, η οποία εξετάζει τη γνώμη των
κατοίκων.
Ένταξη μιας ολοκληρωμένης πολιτικής στάθμευσης
Αυτό θα γίνει με νέο προσωπικό για την επιβολή της νομοθεσίας, νέα τεχνολογία
πληρωμών (μοντέρνα και φιλική προς το χρήστη), ηλεκτρονικό κατάστημα στάθμευσης
και ψηφιακή επεξεργασία των τελών στάθμευσης.
Λεπτομερής περιγραφή του σχεδίου συνοικιακής κυκλοφορίας
Η επεξεργασία των σχεδίων κυκλοφορίας θα διεξαχθεί σε συνεννόηση με τις διάφορες
συνοικίες. Επομένως, θα υλοποιηθούν διαβουλεύσεις με τις διάφορες συνοικίες.
Οι διασυνοριακές διοικητικές και πολιτικές διαβουλεύσεις με τα διάφορα τοπικά και
εθνικά έργα ποδηλασίας θα επιτρέψουν την μεταξύ τους προσαρμογή.

6.2. Αξιολόγηση
Οι λειτουργικοί στόχοι αποτελούν σαφή έκφραση των συγκεκριμένων κατευθυντήριων αρχών
που διατυπώθηκαν παραπάνω. Είναι συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, αποδεκτοί, ρεαλιστικοί και
χρονικά προσδιορισμένοι. Δεδομένου ότι δεν έχουν πραγματοποιηθεί βασικές μετρήσεις για
όλες τις κατευθυντήριες αρχές του Σιντ Νίκλας, θα δημιουργηθεί ένα βαρόμετρο κινητικότητας
ως εκπόνηση των λειτουργικών στόχων.
Το βαρόμετρο κινητικότητας θα δημιουργηθεί σύμφωνα με το παράδειγμα της Κοπεγχάγης,
αλλά θα επεκταθεί περαιτέρω, ώστε να συμπεριληφθούν όλες οι διάφορες ειδικές
κατευθυντήριες αρχές της πόλης. Με την επέκταση θα συμπεριληφθούν και δείκτες για την
υγεία (αέρας και θόρυβος). Αυτό επιτρέπει την ανάπτυξη ενός νέου εργαλείου επικοινωνίας
που μετρά και προβάλλει τα αποτελέσματα της πολιτικής.
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Σε κάθε συγκεκριμένη κατευθυντήρια αρχή θα αποδοθούν ορισμένοι δείκτες οι οποίοι θα
παρακολουθούνται εγκαίρως από το βαρόμετρο κινητικότητας. Ο παρακάτω πίνακας παρέχει
μια επισκόπηση ορισμένων ομαδοποιημένων πιθανών δεικτών.
Με την ανάπτυξη του βαρομέτρου κινητικότητας θα πραγματοποιηθεί μέτρηση της βάσης
όλων των επιλεγμένων δεικτών. Μόλις είναι διαθέσιμη η μέτρηση αυτή, μπορεί να
συσχετιστεί με κάθε δείκτη ένα καλά εκτιμημένο επίπεδο φιλοδοξίας.
Το βαρόμετρο κινητικότητας αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την παρακολούθηση των
επιπτώσεων της πολιτικής που ακολουθείται. Παράλληλα, θα γίνει ένα σημαντικό εργαλείο
επικοινωνίας για την πολιτική της κινητικότητας που θα διεξαχθεί μακροπρόθεσμα. Ως εκ
τούτου, θα δοθεί υψηλή προτεραιότητα στους πίνακες δράσης.
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Κατευθυντήρια Αρχή
Πολιτική για την ποδηλασία

Δείκτης
Ποδηλατοδρόμοι που κατασκευάσθηκαν (σε χιλιόμετρα)
Ποσοστό χρήσης ποδηλάτων ανά τύπο μετακίνησης (οικία εργασία / οικία – σχολείο / κλπ.)
Χρήση ποδηλάτων στους κύριους άξονες του δικτύου
Ποιότητα ποδηλατικών υποδομών
Αριθμός εγκαταστάσεων στάθμευσης για ποδήλατα και η
χρήση τους

Κυκλοφοριακή ασφάλεια

Αριθμός ατυχημάτων με τραυματίες που καταγράφηκαν
από τα στατιστικά στοιχεία της αστυνομίας
Ετήσια παρακολούθηση των επικίνδυνων σημείων

Αστικό κέντρο χωρίς
αυτοκίνητα

Παρακολούθηση της διερχόμενης κυκλοφορίας μέσω του
κέντρου της πόλης χρησιμοποιώντας μελέτες προέλευσηςπροορισμού
Αριθμός ποδηλατιστών και πεζών που υπάρχουν στο
κέντρο της πόλης

Αυξημένη βιωσιμότητα και
ευεξία

Έρευνες σχετικές με τη βιωσιμότητα και τη γενική ευεξία
των κατοίκων

Βασικοί άξονες δημοσίων
συγκοινωνιών

Μέση εμπορική ταχύτητα στο διάδρομο WSC Σιδηροδρομικός Σταθμός

Κατευθυντήρια πολιτική
στάθμευσης

Αναλογία του αριθμού των θέσεων στάθμευσης επί του
δρόμου έναντι του αριθμού θέσεων στάθμευσης σε
δημόσιες ή συνοικιακές εγκαταστάσεις στάθμευσης.
Ποσοστό πληρότητας των δρόμων και των χώρων
στάθμευσης σε διάφορες χρονικές στιγμές αναφοράς.
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7. Σύνοψη
Το ΣΒΑΚ προέκυψε μετά από εκτενείς διαβουλεύσεις με πολλές υπηρεσίες, τη δημοτική
επιτροπή καθοδήγησης και με όλα τα τμήματα δημοτικών συμβουλίων. Η ανταλλαγή ιδεών
ήταν ιδιαίτερα εποικοδομητική και αξιολογήθηκε θετικά από τους εμπειρογνώμονες, οι οποίοι
προέδρευαν στη δημοτική επιτροπή καθοδήγησης. Το σχέδιο πολιτικής παρουσιάστηκε 23
φορές σε κοινοτικά συμβούλια, συμβουλευτικά σώματα, ομάδες συμφερόντων και
ενδιαφερόμενους φορείς. Δεν θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν τα πάντα, επειδή πρώτα απ'
όλα κάτι τέτοιο έρχεται σε αντίθεση με τους στόχους του σχεδίου, δεύτερον, αφορούν την
εφαρμογή του σχεδίου ή επειδή, τρίτον, απαιτούνται πρόσθετες έρευνες. Στην τελευταία
περίπτωση αυτό συμπεριλήφθηκε ως δράση στον πίνακα δράσεων. Τα περισσότερα από αυτά
τα δεδομένα που ελήφθησαν ήταν πολύ υψηλού επιπέδου και αξίζαν προσοχής. Ως εκ τούτου,
το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε να προσθέσει την αξιολόγηση σχετικά με την πορεία
συμμετοχής στο σχέδιο πολιτικής ως ένα είδος μνημονίου για να μην ξεχνάμε τη συμβολή των
πολιτών και των διαφόρων συμβουλίων.
Γιατί, όμως, είναι αυτό το ΣΒΑΚ τόσο σημαντικό για την πόλη; Πρώτα απ' όλα, λόγω του
πλαισίου πολιτικής. Μαζί με το ΣΒΑΚ έχουμε ορίσει επίσης το μελλοντικό χωροταξικό πλαίσιο
και το σχεδιασμό των δημοσίων χώρων. Με αυτό το σχέδιο η πόλη έχει ένα ισχυρό εργαλείο
για να εξηγήσει στους κατοίκους της τις επιλογές της σχετικά με τα καθεστώτα ορίων
ταχύτητας, τις εμπορευματικές διαδρομές, τις διαδρομές των ποδηλάτων και τη σχετική
προτεραιότητά τους. Δεύτερον, η αυξημένη οδική ασφάλεια και βιωσιμότητα αποτελούν σημεία
εκκίνησης, χάρη σε ορισμένες σαφείς και καλά τεκμηριωμένες αρχές. Η σωστή κυκλοφορία σε
ένα σωστά σχεδιασμένο σημείο εκκίνησης για την επίτευξη ομοιόμορφα σχεδιασμένης και
σαφής οδού. Μια σαφής εικόνα της κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων και σχέδια ορίων
ταχύτητας.
Τρίτον, μια ισχυρή εναλλακτική, ενισχύει την πολιτική στον τομέα των βιώσιμων μεταφορικών
μέσων, όπως οι δημόσιες συγκοινωνίες, αλλά κυρίως το ποδήλατο που αναλαμβάνει το ρόλο
του ταχύτερου και πιο άνετου τρόπου μεταφοράς στο νέο σχέδιο κυκλοφορίας. Αφαιρώντας
την ακατάλληλη κυκλοφορία του υπερβολικά συμφορημένου άξονα, το αποτέλεσμα είναι η
ενίσχυση της βιωσιμότητας. Επιτυγχάνονται θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και καλύτερη
προσβασιμότητα εφαρμόζοντας με συνέπεια την αρχή STOP και το γενικό σχέδιο δημοσίων
χώρων. Μαζί με την αυξημένη βιωσιμότητα της κυκλοφορίας και τη μεγιστοποίηση της
ασφάλειας, αυτό το σχέδιο απαντά στους πέντε στρατηγικούς στόχους της σύνταξης ενός
ΣΒΑΚ στη Φλάνδρα. Τέλος, το σχέδιο αυτό αποτελεί κατευθυντήρια γραμμή για μια ρεαλιστικά
σταδιακή και οικονομική υλοποίηση στον τομέα. Οι πιο σημαντικές προϋποθέσεις για την
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επίτευξη βραχυπρόθεσμης προόδου έχουν προσδιοριστεί, προγραμματιστεί και αποτυπωθεί
στον προϋπολογισμό της πόλης. Το σχέδιο καθορίζει ορισμένες αρχές, αλλά αφήνει χώρο για
προσαρμογές, με στόχο να δοθεί στην συμμετοχή η ευκαιρία να συμβάλλει σημαντικά.
Πλήρες έγγραφο ΣΒΑΚ: https://www.sint-niklaas.be/sites/default/files/p1_0050_mp_sintniklaas_beleidsplan_volledigebundel.pdf
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