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1. Въведение
1. 1. Цел: Създаване на рамка на политиката
Предложеният документ се основава на принципите на Плана за устойчива градска
мобилност в съответствие с първото поколение планове за мобилност от 15 април 2002
г. Бързият преглед на плана за общинска мобилност беше обсъден в общинския
консултативен комитет (OKK) на 5 Февруари 2008 г. и получи положително становище
от вътрешния одитор на 21 април 2008 г., както и решението на град Синт Никлас и OKK
за втория ход за "разширяване и задълбочаване". Посочената за разузнавателна
записка бе одобрена от провинциалния одитен комитет (ПОК) на 17 октомври 2011 г.
През 2014 г. процесът на планиране на плана за мобилност бе ускорен. Бяха
разработени и съобщени различни теми, които трябваше да бъдат засегнати и отчетени.
Този документ за политиката в разработена версия беше одобрен от CGC на 5 юни 2014
г. Процесът на задълбочаване на фазата на развитие формира основата за
разработването на схемата за устойчива политика. От друга страна, контекстът на
политиката се промени значително, което направи задължително актуализирането на
схемата за устойчива политика.
Разработването на плана за политика като част от плана за мобилност на Синт Никлас
приключи с третата фаза на процеса на планиране на мобилността. Обхватът на тoзи
план е преди всичко да идентифицира и развие структурата за мобилност на Синт
Никлас на макро ниво. Това позволява разработването на референтна рамка, в която
политиката за мобилност през следващите години може да бъде развита на макро ниво.
Предложеният документ трябва да се разглежда като стратегически политически
документ, който използва дисциплината на плановете за ратифицирана политика на "de
Lobbenstad", "Masterplan Public Space" и одобрените основни цели за градски климат
(план за климата)
В Синт Никлас в кратък период от време бяха ратифицирани и инициирани множество
политически планове. Преди това Планът за устойчива градска мобилност Masterplan
Public Space и моделът Lobes-city бяха ратифицирани в общинския съвет. В същото
време на траекторията на плана за мобилност беше разработен и планът за климата на
града.
Това множество от нови планове за политика създаде важна инерция в Синт Никлас, за
да оформи политиката за мобилност за идното десетилетие.
Градският модел Lobes беше използван като отправна точка за започване на работа по
теми като движение на движението и пътна безопасност. Макар че ограниченият размер
на централния град е много подходящ за преоценка на велосипеда, почти всяка
дестинация е постижима за по-малко от 10 минути. В съчетание с амбицията на града
да се стреми към неутралност по отношение на климата, да се стреми към
безопасността по пътищата и да увеличи използването на велосипеди, подобрената
политика за велосипеди беше очевиден избор.
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1.2. Участия
Предложеният план за политика е изработен в тясно сътрудничество с различни градски
служби, провинция Източна Фландрия и фламандското правителство, като редовно
обсъжда процеса на планиране на плана за политика в работните групи. Освен това
планът за политиката беше обстойно обсъден с различни заинтересовани страни и
консултативни съвети, като на гражданите беше предоставена възможност да
формулират забележки и тревоги.
Политическа подкрепа:
o

Комитет на Общинския съвет 17 ноември 2014 г.: обсъждане на
ръководните принципи на новия план за политика..

o

Комисия на градския съвет 16 февруари 2015 г .: план за политиката на
дискусии

o

Общински съвет 27 февруари 2015 г .: предварително определяне на
плана за устойчива мобилност

o

Общински съвет 24 април 2015 г .: план за мобилност за окончателно
определяне

Обществена подкрепа:
o

CEO-top 20: 10 Октомври 2014г. (обсъждане на ръководните принципи на
новия политически план)

o

Старши съвет: 22 октомври 2014 г. (обсъждане на ръководните принципи
на новия план за политика)

o

GECORO: 4 Ноември 2014г. (дискусия относно ръководните принципи на
новия план за политика в Консултативния съвет за устройство на
територията)

o

Общински съвет Синай: 4 ноември 2014 г. (обсъждане на ръководните
принципи на новия план за действие, съсредоточаване върху Синай)

o

Общински съвет Nieuwkerken: 5 ноември 2014 г. (обсъждане на
ръководните принципи на новия план за действие, съсредоточаване върху
Nieuwkerken)

o

Общински съвет Белселе: 10 ноември 2014 г. (обсъждане на ръководните
принципи на новия план за действие, фокусиране върху Белселе)

o

Училищен консулт: 14 November 2014

o

Страмин: 18 ноември 2014 г. (обсъждане на ръководните принципи на
новия план за политика)

o

Училищен консулт (основни у-ща): 25 ноември 2014 г., 6 януари 2015 г. и
16 януари 201 г.5

o

Земеделски съвет: 26 ноември 2014 г. (обсъждане на ръководните
принципи на новия план за действие)
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o

Младежки съвет: 27 ноември 2014 г. (обсъждане на ръководните принципи
на новия план за политика)

o

Консултации с полицията и адвокатски кантори: 30 октомври 2014

o

Мениджмънт на центъра на града: 9 декември 2014 г. (обсъждане на
ръководните принципи на новия план за действие, фокус върху центъра
на града)

o

Публични изслушвания: 2-ри, 4-ти, 10-ти, 11-и и 17-ти декември 2014.

o

Обяснение за полицейската сила: 2 декември 2014

o

Консултация в областта на кетъринга: 2 декември 2014

Входът от горепосочения момент на участие беше обединен в документа "Adviezen
beleidsplan", който е неразделна част от плана за ратифицирана мобилност.
Предложенията, допринасящи за постигането на целите на този план, бяха включени в
плана за политика. Предложения, несъвместими с основните убеждения, не бяха
включени. Всички предложения, които не бяха отхвърлени, получиха мотивиран отговор.

2. Затруднения и стратегически цели
2.1. Основни принципи на мобилността
На дневна база пътуващите в и около Синт Никлас се сблъскват с проблеми, достигащи
до тяхното местоназначение. Това варира от проблемите за достъпност и трафик на
национални пътища N70 и N16, до търсенето на място за безплатно паркиране, както и
на велосипедни маршрути, които не са толкова удобни навсякъде. Много от тези
проблеми, от друга страна, оказват влияние върху жизнеспособността на тези райони.
Голяма част от проблемите с мобилността са причинени от недовършена пътна мрежа
около Синт Никлас. Липсващите връзки и липсата на ръководни мерки следователно са
причина жилищните райони да се борят със значителни количества неправомерен
трафик. Също в центъра на град Синт Никлас има нежелан трафик.За това могат да се
очертаят множество причини:
▪

Оста Parklaan - Grote Markt - Plezantstraat - е в съответствие с N16 и N403, което
причинява голямо количество трафик от север и юг, минаващ през центъра на
града и на градския площад.

▪

Потокът от трафик по оста Koningin Astridlaan-Prins Bouwdewijnlaan е груб
вследствие на липсата на източния тангенциален байпас. Това причинява
интензивен трафик в районите на Elisabethwijk, Fabriekswijk и Priesteragiewijk. .

▪

Не са предприети никакви ръководни мерки за забрана на неправомерния трафик
в жилищните райони.

В допълнение към останалите аспекти на проблема с трафика по отношение на
жизнеспособността му, се откроява отрицателното въздействие върху качеството на
околните райони от моторизирания трафик. В това е важно и пространствената гледна
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точка, така и тази на трафика. Накратко, много от превозите на автомобили причиняват
сериозни неудобства. Въпреки това, алтернативите в случая на Синт Никлас не са
толкова очевидни.
Най-накрая, товарният трафик използва ненужно пътища на по-ниски разстояния на
няколко места, което в по-малка степен уврежда жизнеспособността на околните
райони, но в по-голяма степен оказва влияние върху функционирането на тези пътища
за други потребители, велосипедисти и пешеходци.
Справянето с опасните точки в течение на миналото десетилетие доведе до
преодоляването на повечето от опасните точки или планирането на бъдещи действия.
Това, от друга страна, не означава, че системата за движение може да бъде
категоризирана като безопасна. За да мотивирате хората да използват автомобила порядко, алтернативите трябва да бъдат с прилично качество. Особено велосипедът е
най-благоприятното средство за транспорт за кратки пътувания. От друга страна,
велосипедната мрежа липсва на много места, тъй като липсва сигурна инфраструктура
за ползвателите на велосипеди. В жилищните райони със смесен трафик натискът на
моторизирания трафик е твърде висок
Читателността и яснотата на системата за движение влияят положително върху
безопасността на движението. Режимите на скоростта не са адаптирани към пътя.
Зоните 30 км/ч се определят условно, докато градът има огромен потенциал за поструктурно използване на принципа на 30 км/ч-зоните. Маршрутите за трафик на
тежкотоварни автомобили не се приспособяват към пътните категории.
Фламандската транспортна компания De Lijn стигна, още през 2013 г., до заключението,
че градската мрежа трябваше да бъде преработена. Текущите времена на
пътуването се сблъскаха с проблеми с трафика в Grote Markt, Driekoningen и някои други
по-малки пътища. Също така някои от бъдещите териториални разработки в момента
не са затворени. Освен това съществуващата градска мрежа също има много висока
плътност в центъра на града, като многобройни спирки са много близо една до друга,
докато обхватът на мрежата е доста ограничен.
Настоящата политика за паркиране има много диференцирани режими на паркиране. С
6 тарифни зони и 3 вида абонаментни схеми, тарифните зони са трудни за четене и
трудни за комуникация. В същото време няма голяма разлика по отношение на
тарифите. Това създава различни конфликти, които могат да избухнат между
отдалечените и краткосрочните паркинги, докато някои от паркингите, подобно на
паркинга на станцията, все още не се използват с пълен капацитет. Също така около
околността на платения паркинг или около големите атракционни точки, като болницата,
присъства натиск от дългосрочни потребители. Това е неблагоприятно за местните
търговци и жители. В същото време на местно ниво товаренето и разтоварването
срещат проблеми. Това е, което от своя страна води до конфликт с уязвимите участници
в пътното движение.
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2. 2. Цели на политиката за мобилност
2.2.1. Цели за правителствата от по-високо ниво
С композиране и адаптиране на политика за устойчива мобилност трябва да се вземат
под внимание съществуващите политически документи на по-високо ниво. В този
контекст голяма роля трябва да играе "Flanders SUMP". Този план за устойчива градска
мобилност е основата за бъдещите решения за мобилност във Фландрия и запълва
някои конкретни цели. Петте стратегически цели (постижими, достъпни, безопасни,
жизнеспособни, природосъобразни и екосъобразни) на плана за Фландрия са
разгледани в следващите раздели:
Първата стратегическа цел е разработена с намерението да се гарантира достъп до
икономически възли и портали (и там са съсредоточени обществените и икономическите
функции). Достъпността трябва да се гарантира по селективен начин. Това означава, че
не за всяка целева група или за отделен потребител, нито за всеки режим, нито за всяко
място или момент във времето, трябва да бъдат гарантирани едни и същи нива на
достъпност. За да се постигне по-добра достъпност, бяха предложени резултатите от
политиките като надеждни времена за пътуване, разумна цена и повишено ниво на
комфорт.
Втората цел е да се преодолеят проблемите, които по-уязвимата група от обществото
срещат при транспортирането си. Целта е чрез селективни средства да се постигне
плавна, безопасна и широко достъпна мобилност за всички. За да се предотврати
социалното изключване от начина, по който транспортната система е определена и
оценена, се поставят някои обществени последици като подобрена мобилност за найниски доходи и хора с увреждания, по-висока автономия на транспорта.
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Третата стратегическа цел трябва да подобри безопасността на движението и най-вече
да намали броя на жертвите на трафика. Трябва да се подобрят ефектите за
безопасността на движението като по-малко смъртни случаи, по-малко тежко ранени,
по-малко леко ранени и по-малко пътнотранспортни произшествия с уязвими участници
в движението.
Четвъртата стратегическа цел трябва да намали отрицателното въздействие на
трафика върху човешката среда. Тази цел е насочена, независимо от развитието на
мобилността, към подобряване на жизнеспособността на трафика. За да се подобри
жизнеспособността на трафика в градовете и селата, се посочват ефекти като
замърсяването на въздуха и опасностите за здравето, по-малкото прекъсване на
трафика, повишената полезност, които са на преден план..
Петата стратегическа цел е фокусирана, независимо от развитието на мобилността, да
намалява екологичните и естествените щети. За да се намалят тези неприятни ефекти,
като по-малко емисии, свързани с трафика, стратегическо използване на свободните
пространства, дефрагментиране на природата и откритите пространства, живописна
интеграция на инфраструктурата и ограничено използване на изкопаеми горива и други
природни ресурси.
В провинциалния устройствен план на провинцията провинция Източна Фландрия се
формулират, наред с друго, целите, свързани с желаната мобилност и осовата
инфраструктура..
Следващите четири цели са извлечени от устройствения план на провинцията Източна
Фландрия: укрепване на алтернативите за движение по пътищата, оптимизиране на
категоризацията на пътната мрежа, политика за мобилност, фокусирана върху
управлението на трафика и разграничаване на достъпността в пространствен и модален
смисъл: "селективна достъпност‘’

2.2.2. Амбиции и базови линии за Синт Никлас
Град Синт Никлас подкрепя стратегическите цели на над-местното правителство, но
желае да добави свои собствени акценти. В предишните Планове за устойчива градска
мобилност собствените стратегически цели все още не бяха включени. По тази причина
Синт Никлас сега избира две амбиции, които се трансформират в четири основни линии,
тясно свързани с различните трафик мрежи. Всяка от тези амбиции и базови линии
допринася в пътя към стратегическите цели на визията за мобилност на фламандското
правителство и провинцията.
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По-високата жизнеспособност и безопасност на движението се определят от този план
за мобилност.
▪

Подобрените условия на живот в жилищните райони трябва да доведат до
по-високо качество на живот.Това се осъществява чрез последователна
политика за скоростта и водеща мрежа за трафик с голяма тежест.
Неподходящият трафик се забранява, като се премахват липсващите връзки за
движение на трафика.

▪

Безопасността на движението се подобрява, като трафик пътищата се виждат
с определен уличен пейзаж в зависимост от действащите режими на скорост.
Категоризацията на пътищата е важна тема в това отношение, изпълнението ще
се извърши в съответствие с плана Public Space.
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В транспортните мрежи тази амбиция се изпълнява със силен набор от мерки, с мерки
в полза на проходилки, ползватели на велосипеди, обществен транспорт и автомобилен
трафик.
▪

Вътрешната част на Синт Никлас получава по-спокоен от трафик район.
Коридорът, състоящ се от R42, тангенциалните пътища и път N70 трябва да
изтласка движенето около центъра, вместо да се влиза вътре в центъра. Чрез
въвеждане на мерки за движение по пътищата преминаването през трафика се
забранява от центъра на града, а кварталите в града получават малко отдих..

▪

Въвежда се интегрирана политика за колоездене, за да се подобри позицията
на мотора като най-очевидната транспортна среда за кратко и средно дълги
градски движения.

▪

Създава се още по-силна градска структура за транспорт, като се използват
основни оси за обществен транспорт. Предложението за градски транспорт се
разширява и ще се вмести в новите градски разработки по по-добър начин.

▪

Градът ще бъде селективно достъпен чрез водеща политика за паркиране,
която допринася за жизнеспособността и функционирането на местния малък
бизнес.

Амбициите и основите за устойчива мобилност на Синт Никлас са в пълно
съответствие с целите на фламандското правителство и провинцията.
Цели
постижимо

достъпно

безопасно

приспособимо

екологично

Водещи принципи

1. По-високо качество
на живот и
благополучие в
жилищни райони
2. По-висока
безопасност на
трафика чрез лесно
четими и
разпознаваеми трафик
мрежи
3. Интегрирана
политика за
колоездене
4. Основни оси Обществен транспорт
5. Водеща политика за
паркиране
6. Център без
автомобили
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Цели
Укрепване на
алтернативите
за движение
по пътищата

Оптимизиране
на
категоризацията

Управление
на трафика

Селективна
достъпност

Водещи принципи

1. По-високо качество
на живот и
благополучие в
жилищни райони
2. По-висока
безопасност на трафика
чрез лесно четими и
разпознаваеми трафик
мрежи
3. Интегрирана
политика за колоездене
4. Основни оси Обществен транспорт
5. Водеща политика за
паркиране
6. Център без
автомобили

2.2.3. Оперативни цели
Оперативните цели са конкретен превод на споменатите по-горе конкретни амбиции и
основни линии за Синт Никлас. Те са специфични, измерими, приемливи, реалистични
и обвързани с времето. Тъй като в Синт Никлас не съществуват предварителни
измервания за всички базови линии, базовата станция за мобилност, пример за
копенхагенската сметка за велосипеди, ще бъде определена като изработване на
оперативните цели. Този барометър за мобилност към модела от Копенхаген ще бъде
разширен, така че са включени всички конкретни базови линии за Синт Никлас. Всичко
това позволява разработването на нов комуникационен инструмент за измерване и
показване на ефектите от политиката.
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3. Връзка с плановете за местна
политика и обяснение на политическия
сценарий
3.1. Връзка с плановете за местна политика
От началото на предишния План за устойчива градска мобилност са започнали няколко
нови процеса и са имали значително въздействие върху устойчивия политически
сценарий на плана за мобилност. Най-важни са плановете за климата, моделът
"lobbenstad" и планът за публично пространство. Всеки от тези три плана е свързан по
определен начин с различните цели на плана за мобилност. Тези три нови плана за
политика ще бъдат разработени в следващите раздели.

Синт Никлас официално се присъедини към Европейския пакт на кметовете. По този
начин градът се ангажира да изготви план за климата и да се стреми към намаляване
на въглеродните емисии на своята територия с 20% до 2020 г. Амбицията на града
остава той да бъде напълно неутрален спрямо климата до 2050 г..
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Както частният, така и търговският трафик представляват 33% от общите въглеродни
емисии на територията на Синт Никлас. По тази причина Синт Никлас подкрепя
следните мерки, пряко свързани с мобилността: ускорено прехвърляне от автомобил
към велосипед или градски транспорт, оптимизиране и подобряване на устойчивостта
на товарния транспорт, харта за устойчива мобилност в предприятията. Освен самото
намаляване на въглеродните емисии, планът за климата се фокусира и върху градската
жизнеспособност. Оттук и планът за климата включва и някои съпътстващи мерки,
действия, чийто ефект върху въглеродните емисии не може да бъде пряко измерен, като
допълнителни засаждания, промяна на начина на хранене, прилагане на споделена
икономика и т.н..
Градската концепция за "lobbenstad", на която Синт Никлас вече е проучил
приложимостта си в града, е евентуален начин да се развива към по-свободен от
автомобили център. Моделът "lobbenstad" получи одобрение от градския съвет през
септември 2014 г. В дългосрочен план това трябва да бъде интегрирано в общинския
устройствен план.
Моделът "lobbenstad", приложен към
Синт Никлас, започва от 7 исторически
радиални захранващи пътя, които
дават възможност за пространствено
концентриране. За автомобилите тези
пътища
осигуряват
достъп
до
околовръстния път около Синт Никлас,
за велосипедисти и обществения
транспорт създават директна връзка с
центъра на града.
За да се постигне център без никакви
автомобили, моделът "lobbenstad"
предлага реализирането както на
източната, така и на западната
тангента. Тази структура може да се
използва за достигане до 3-те големи паркинга за посетители в покрайнините на
града.
В тези паркинги за посетители могат да се създават мултимодални възли, за да се даде
възможност за преминаване към устойчиви режими.
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За отварянето на жилищните зони
във вътрешната част на града е
създадена система с бримки и / или
порти, която е предпоставка за
създаването на градски център без
автомобили. Това позволява на тези
квартали и центъра на града да бъдат
лесно достъпни за велосипедисти и
пешеходци и да се увеличат
максимално
възможностите
за
паркиране. Тези различни жилищни и
градски квартали са отделени един от
друг за моторизиран трафик. Това
означава, че автомобилите трябва да
се връщат всеки път на основната
пътна
мрежа,
в
този
случай
околовръстния път (структура, състояща се от N41 - N70 - R42).
Главният план за обществено пространство е план за политика, одобрен от градския
съвет, състоящ се от глобалната визия за общественото пространство на територията
на град Синт Никлас. Този генерален план съдържа принципи за изработване и избор
на материали, които трябва да добавят към познанието и идентичността на
обществените пространства в Синт Никлас.

3.2. Актуализиране на сценария за устойчива политика
3.2.1. Краткосрочни и дългосрочни пространствени елементи
3.2.1.1. Инфраструктура и проекти
На териториално ниво устойчивият политически сценарий все още използва като силен
отсек градския коридор на централната северно-южна ос между гарата, Grote Markt
и WSC. В близост до този коридор са разположени важни функционални пространства
и обществени съоръжения.
Освен устойчивия сценарий, моделът "lobbenstad" също се използва за даденост. Тези
7 исторически радиални пътища за достъп до града се използват за пространствено
концентриране. За автомобилите тези пътища предлагат достъп до Околовръстен път.
Тази структура, формирана от N70 - N41 - R42, трябва да облекчи центъра на града и
да служи като основен достъп за моторизирания трафик.
Също така движенията вътре в Синт Никлас трябва да бъдат пренасочени към
околовръстния път към най-отдалечените. Все още ще се стимулира и дори ще се
наложи чрез мерки за обращение. Мерките ще бъдат въведени постепенно. В
дългосрочен план ще бъдат осигурени 3 големи парка за посетители около центъра на
града, което ще даде възможност за преминаване към устойчиви видове транспорт.
За да се оптимизира функционирането на всичко това от гледна точка на трафика, някои
нови краткосрочни и дългосрочни инфраструктурни проекти изискват реализация. В
краткосрочен план структурата на гребена ще бъде завършена от източната
допирателна. В дългосрочен план байпасният път ще облекчи Hoge Bokstraat и
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достъпният път Doornpark може да облекчи преминаването през Nieuwekerken. Също
така, N70 може да бъде преосмислен и понижен до местния път, когато се изгради
източната тангента.
В устойчивия сценарий се използват 5 първични възли като отправна точка. Избират се
следните 5 местоположения:
1.
ЖП гарата: мултимодален възел, IC/IRвъзел
2.
Площад "Фабиола": градска порта с
P+R и дистрибуционен център.
3.
Градският
възел
развлекателен възел с фокус
движението на велосипед.

Изток:
върху

4.
Градският възел Запад: свързан с нов
атракционен полюс (болница) - реализира се
висококачествена обществена транспортна и
колоездачна мрежа.
5.
Паркинг-съоръжението около SVK,
както е предвидено в модела lobbenstad.
Точното местоположение на това съоръжение
все още се определя. Също така трябва да се
проучи дали новото местоположение на
болницата AZ Nikolaas е подходящо за интегриране на тази функция като
съоръжение за паркиране в периферията на едно място.
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Освен трите разширения на големите градове трябва да се преодолеят в голяма
степен целите, свързани с живота, зелените условия и дейността. Разширенията
включват разширяването на квартал Климент, De Winningen и разширяване на
Bellestraat-Zonneken.
Наред с тези три разширения на града в дългосрочен план ще бъде определянето на
преместването на AZ Nikolaas. В момента се предвижда районът на кръстовището на
N70 и R42 за преместването.

3.2.2. Елементи за трафик инженеринг в краткосрочен и дългосрочен план
3.2.2.1. Градски център без автомобили чрез подновяване на кварталното
движение.
Моделът "lobbenstand" очерта 7 пътища за достъп, които могат да бъдат използвани за
пространствена концентрация около и като гръбнак за градски и жилищни райони. Тези
исторически радиални пътища за достъп ще се използват, за да се отворят всеки път
при един градски район или квартал. За тази цел са представени 2 възможни принципа
в следващия раздел. В зависимост от профила на пътя и конкретните обстоятелства за
всеки градски район или градски квартал ще бъде оценено какво би било най-добрият
вариант с избор за един от тези принципи, които се правят.
Принцип на централните вериги

Принцип на кварталните вериги

Различните зони са достъпни чрез
захранващ път, който минава през
квартала. В центъра на града за
моторизиран трафик не се допуска
преминаване между различните пътища на
захранване.

Зоните са разделени една от друга за
моторизиран трафик. Порталната система
функционира като вход и изход за
конкретен квартал.

И в двата случая кварталите са изолирани един от друг за моторизиран трафик.
Това означава, че автомобилният трафик е задължен да се връща към основните пътни
структури всеки път. В случая на Синт Никлас тази трафик структура е наречена
"rondweg" (околовръстен път). Околовръстния път се състои от R42, тангенциалните
пътища и път N70.

3.2.2.2. Основни оси за обществения транспорт
Актуализирането на мрежата за обществен транспорт е свързано с обновяването на
кварталното движение на уличното ниво. Този план се състои само от някои основни
принципи на новия план за циркулация на квартала. Подробната версия на плана за
движение на квартала се провежда в консултация с De Lijn. Възможните оптимизации
са: ранно адаптиране на някои крайградски линии от визията за мобилност; вероятно
обслужващи нови атракционни полюси от градската мрежа; свързването на някои
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крайградски линии ще даде възможност за по-силна структура на осите, сравнима със
съществуващия коридор.

3.2.2.3. Структура на мрежата за велосипеди
Настоящата велосипедна мрежа се състои от
радиални входни оси, които позволяват добра връзка
с велосипедите към центъра на града. Тази структура
ще бъде запазена в новата велосипедна мрежа,
въпреки че ще бъде допълнително засилена.
В бъдещото разширение на велосипедната мрежа
радиалните оси около центъра на град Синт Никлас
ще бъдат подсилени с местен и регионален
велосипеден градски район. Тези 2 околовръстни
пътя трябва да свързват в съответния ред градските
части (лобовете) и няколкото предградия или
атракционни полюси около града, като например
зоната за отдих De Ster.
Тези съседни схеми представляват структурата на
велосипеда. В зелено на местния околовръстен път
на града, в оранжево районния градски велосипеден
околовръстен път и в синьо на радиалната
циркулярна оси.

3.2.2.4. Водеща политика за паркиране
В краткосрочен план режимите за паркиране ще бъдат значително опростени.
Направена е водеща политика, базирана на режима за паркиране. Устройствата за
паркиране в предградията ще бъдат най-евтините паркинги, където ще се насърчава
дългосрочен паркинг. Следват центровете за паркиране в центъра, все още
предназначени за дългосрочни паркиращи, но с по-висока честота от друга страна.
Паркирането по улиците ще стане най-скъпо. Тези места за паркиране са предназначени
за жители и за краткосрочна търговия, свързани с паркинг. Поради това ще бъде
въведен краткосрочен режим на паркиране и режим на паркиране в жилищни зони. В
търговските улици ще бъдат въведени специално създадени стопански и търговски
площи, специално предназначени за ултра-краткосрочни посетители на паркинги.
В дългосрочен план някои промени ще се случат в резултат на разширяването на
центъра без автомобили. Текущите паркинги в центъра могат да бъдат преобразувани
в жилищни зони за паркиране. Посетителите могат да се съберат на една от тези
мултимодални трансферни точки, откъдето посетителят може или да продължи
пътуването си, или да паркира в новия паркинг на периферията, извън центъра на
града..
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Направляваща част

4. Сценарий на политиката
4.1. Пространствено развитие и тяхното въздействие върху
мобилността
4.1.1. Категоризиране на пътищата
4.1.1.1. Визия
Желаната категоризация на пътя ще постави очертанията на плана за мобилност. Той
ще определи условията за изработване на другите теми и разясняването на свързаните
мрежи от плана за мобилност.
В рамките на неутралността на климата в Синт Никлас до 2050 г. категоризацията на
пътищата трябва да направи първите стъпки в посоката на картографиране на
устойчив Синт Никлас. Центърът без автомобили е важна част. С реализацията си в
компактното ядро на града моделът "lobbenstad" стъпва официално на преден план.
Този модел дава възможност на градските квартали да бъдат отворени чрез системи
от вериги и / или порти, като се използват исторически градски пътища за достъп.
Автомобилният трафик между различните квартали е възможно само с околовръстния
път. По този начин преминаването на трафика през центъра на града вече няма да
бъде възможно, а времето за пътуване за устойчиви видове транспорт ще бъде пократко в сравнение с автомобилния трафик (принципи на плана за движение на
квартала). Това има допълнителното предимство, че градският център ще бъде полесно достъпен за ползвателите на велосипеди, пешеходци и обществен транспорт.
Освен това, в хода на процеса на проучване стана очевидна необходимостта от
адаптиране на категоризацията на пътя извън заобикалящия път (R42-N70-N41). Някои
от промените в категоризацията няма да бъдат осъществени чрез бюджетни
ограничения или ще бъдат подложени на някои предварителни условия, например
зависими от реализацията на други проекти, като източната тангента. Следователно
категоризацията ще бъде подложена на дълъг и краткосрочен вариант (виж фигурите
по-долу).
С разработването на желаната категоризация на пътищата, използваната
категоризация е в съответствие с устройствения план на Фландрия. Планът за
пространствена структура Фландрия и териториалната структура на провинцията са
определили различните категории пътища, както следва: (главни пътища, пътища 1ви
клас, пътища 2ри клас, вторични пътища, местни пътища).

19 / 39

Champion City – Sint Niklaas

01/10/17

4.2. Разработване на трафик мрежи
4.2.1. План за квартална пътна циркулация
Синт Никлас има амбицията да постигне повишена жизнеспособност и повишено
благосъстояние в центъра на града и наред с това се стреми към по-голяма безопасност
на движението. Тези амбиции се превеждат в свободен от автомобили център на града,
като се оптимизира структурата на трафика и необходимите подкрепящи мерки.
Също така в последния модел "lobbenstad" е най-важната нишка. В момента някои
търговски улици в центъра на града все още са проектирани като пешеходни зони. Тази
пешеходна зона включва площад Stationstraat и Sint-Niklaas. Освен пешеходната зона,
намерението е, че центърът на града, отчасти поради промененото квартално
движение, ще стане по-безопасен за трафика на ниво пешеходци, ползватели на
велосипеди и обществен транспорт.
В краткосрочен план вече важна част от преминаващия трафик може да бъде забранена
от центъра на града. С редица интелигентни промени в движението на височината на
Grote Markt (изклчено движение север-юг) преминаващият трафик, принадлежащ към
тангенциалните пътища, може да бъде забранен от центъра на града. Тези мерки ще
подобрят площадните функции на Grote Markt, траверсността на ползвателите на
велосипеди и пешеходците и ще позволят по-добър поток за обществения транспорт.
Реализирането на източната допирателна е важна допълнителна мярка за изпълнение
на трафика и е в състояние да насочи трафика оптимално през двете тангенциални
пътища.
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В дългосрочен план ще бъде преследван разширен градски център без наличие на
автомобили, в който също ще се избягват вътрешни движения на коли през центъра на
града. Вътрешните движения могат да бъдат обезкуражени чрез изтласкване на
циркулационните мерки.

4.2.2. Интегрирана политика за колоездене
4.2.2.1. Какво представлява интегралната политика за колоездене?
За да се стигне до качествен цялостен план за колоездене е важен интегриран подход
към политиката за колоездене. За да се развие тази интегрална политика за колоездене,
ние започваме от 4 стълба: политика, мрежа, обслужване и култура. Всеки стълб се
оформя от множество компоненти, които осигуряват конкретен превод. Например една
добра мрежа за колоездене ще бъде определена от нейната сплотеност,
привлекателност, безопасност и комфорт. Ако го изпълним за всеки от четирите стълба,
ще завършим със следната схема:
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4.2.2.2. Амбиции на политиката за колоездене на Синт Никлас
Планът за устойчива градска мобилност от 2002г. стартира преоценката на
колоезденето в Синт Никлас. Тогава се казва, че градската зона, с градско ядро от 3 на
5 километра, е много подходяща за защита на ролята на велосипеда. Почти всички
дестинации в центъра на града ще могат да бъдат достигнати за нула време с
велосипед.
Частично повлиян от плана за климата и модела "lobbenstad",
велосипедът придобива важна роля. Използвайки фразата
"de fiets ... heeft iets", Синт Никлас се стреми да създаде
истинска култура на колоездене в града.Провеждането на
цялостна политика за колоездене е централно и
следователно също така е една от основните цели на този
план за мобилност. Велосипедът трябва да се превърне в
градски начин на транспорт с високо ниво за кратко и средно
движение. Планът за действие за велосипеди и кампанията
"de fiets ... heeft iets" са първите стъпки на града към
интегрирана политика на колоездене. По този начин Синт
Никлас трябва в дългосрочен план да се развива в един реален град за велосипеди.
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4.2.2.3. Мерки за интегрирана политика за колоездене: политиката
В състояние да координира политиката за колоездене, понастоящем
разпределена върху повече от 20 градски услуги, ще бъде назначен
контрольор на колоезденето. Той ще бъде централното звено за
контакт по въпросите на велосипедната политика и ще пази
изпълнението и последващите действия по плана за действие за
колоездене.
Крайната цел е да се постигне политика от гледна точка на ползвателя
на велосипеди, която е вертикално и хоризонтално интегрирана на
няколко равнища на политика, особено в общата политика за
мобилност. Безопасността, устойчивостта и жизнеспособността са
свързани с политиката за колоездене и по този начин с политиката за
мобилност. Поради това ще бъдат разработени ясни приоритети и
цели, за да се постигне равновесие между политиката за колоездене,
насочена към постигане на резултати и насочена към ресурсите.
Местните и свръх-местни колоездачни проекти трябва да могат да се извършват
едновременно и при необходимост да се съгласуват един с друг. Следователно е
необходима открита и ясна комуникация между различните нива на политиката.
Политиката за колоездене не се ограничава само до границите на Синт Никлас.
Определя се тясно сътрудничество със съседните общини. Затова е подходящо
провеждането на политическа и консултативна работа. Гражданинът участва и в
политиката за колоездене на градовете. Чрез ежегодните конференции за колоездене
те ще получат глас в политиката за колоездене на градовете.

4.2.2.4. Мерки за интегрирана политика за колоездене: мрежата
Качественият маршрут за колоездене е последователен, бърз, безопасен, удобен и
привлекателен. За да се постигне такава качествена мрежа за колоездене, трябва да
бъдат осигурени достатъчно финансови средства в рамките на бюджета за мобилност
и бюджета за обществените работи за изграждането и поддръжката на велосипедните
пътеки.
По този начин ще се обърне специално внимание на максималното уеднаквяване на
велосипедната инфраструктура и на интеграцията в общественото пространство по найестетически атрактивен начин. d
Принципи на колоездачната мрежа
Велосипедната мрежа е изградена от радиални входни
оси с цел осигуряване на прилична колоездачна
връзка с центъра на града.
Тази структура на радиални оси около центъра на град
Синт Никлас се подсилва от местния и регионален
градски велосипеден път. Тези 2 околовръстни пътя
трябва да свързват в съответния ред градските части
(лобовете) и няколкото предградия или атракционни
полюси около града, като например зоната за отдих De
Ster.
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Изображението по-горе показва тази структура по схематичен начин, като в синьо са
радиалните оси, местният велосипеден кръгов път в зелено и регионалният градски
велосипеден велосипеден път в червено.
Мрежова архитектура
В Синт Никлас има 7 регионални градски велосипедни маршрута. Това са основните оси
за трафика на велосипеди с гладко, бързо и безопасно колоездене, които са в основата
на стандарта за качество: безопасно, без конфликти, приоритет на редките пресичания
и неравномерно преминаване с шосейни пътища.

4.2.2.4. Мерки за интегрирана политика за колоездене: услуги
В рамките на реализирането на качествена велосипедна инфраструктура
на мрежите за функционални велосипедни маршрути е необходим сигнал
за цялата територия. Функционалните велосипедни маршрути са:
надморската функционална мрежа за велосипедисти (BFF), колоездачните
пътеки за дълги разстояния (LAF) и местната местна мрежа за колоездачни
маршрути. През ноември 2013 г. бяха изградени 97 ограничени,
позволяващи преминаване за пътниците и пешеходците. За да се покаже
ясно, че пешеходците и ползвателите на велосипеди могат да продължат
пътя си по улицата, която е задънена улица за превозните средства, се
приспособява нов пътен знак на цялата територия на Синт Никлас. Този нов
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пътен знак трябва да допринесе за по-доброто използване на нашите пътища, особено
по начин, който насърчава ходенето и колоезденето като устойчива алтернатива на
използването на автомобили.

4.2.2.4. Мерки за интегрирана политика за колоездене:
култура
С кампанията "de fiets ... heeft iets" градът се опитва да въведе
циклична култура в града. За да може политиката за колоездене да
живее сред жителите на Синт Никлас, ще бъде създадена няколко
комуникационни кампании. По тази причина промоционалната
кампания "De fiets ... heeft iets" ще бъде използвана като основа за
всяка форма на популяризиране на колоезденето.
Съобщението по темата за политиката в областта на колоезденето ще
бъде максимизирано. На първо място ще бъде анализирана степента,
в която може да бъде полезно разработването на уеб страница /
онлайн платформа в рамките на комуникацията и участието.Освен
сайтовете за социални мрежи ще се използва и градското списание, което във всяко
издание ще съдържа статия за политика за колоезденето..
Еволюцията на политиката за колоездене и удовлетвореността на жителите ще бъдат
наблюдавани по структуриран начин и би било възможно да се осигури допълнително
място за участие. Всичко това ще бъде интегрирано във функционирането на града по
следните начини:
•

•

•

На годишна конференция за колоездене се изисква становището на останалите
жители на града относно политиката за колоездене по принцип или поспецифични въпроси, свързани с колоезденето.
Създаване на съвет за мобилност, обединяващ се най-малко един път годишно,
за обсъждане и оценка на напредъка в плана за политиката за мобилност и
колоездене. Проучванията и анкетите ще бъдат използвани колкото е възможно
повече, за да се поставят под въпрос становищата на гражданите относно
политиката за колоездене.
Позволяване на ползвателите на велосипеди да участват в нови
инфраструктурни проекти.

4.2.3. Обществена и колективна транспортна мрежа
Планът за климата на град Синт Никлас в комбинация с модела "lobbenstad" има силно
въздействие върху текущата циркулация на движението във вътрешния град. Под
въздействието на тези 2 плана в новия план за движение на квартала са предприети
или предложени няколко мерки в средносрочен и дългосрочен план, които ще обещаят
цялостно преразглеждане на градската мрежа на улично ниво. От едната страна някои
входни оси ще бъдат поради ограничения капацитет, намалени до една посока. Някои
от тези оси се използват в момента от De Lijn и в двете посоки. От друга страна, 7
исторически радиални входни пътища се използват като входен път за автомобили,
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както и за бърза и директна връзка с центъра на града за обществен транспорт и
велосипеди.
Това не позволява плавен поток за De Lijn. Поради тези две причини трябва да се
анализира възможността за разделяне на входните оси за обществен транспорт от
входните оси на автомобилите. Когато е невъзможно да се разделят входните пътища,
трябва да се вземат мерки за трафика, за да се гарантира силната обществена
транспортна ос на тези пътища за достъп. Това може да стане, като по-подробно се
очертаят плановете за движение в квартала, в които ще участва De Lijn. При първата
консултация с De Lijn бяха обсъдени редица възможни пътища за оптимизация.
Възможните оптимизации са:
•
•
•

Ранно въвеждане на редица крайградски линии от мобилна визия (използвайки
20-минутна честота вместо текущата 30-минутна честота)
Възможност за обслужване на новите атракционни полюси от градската мрежа.
Свързването на някои крайградски линии ще позволи развитието на по-силни
оси, подобни на коридора.

Фигурата по-долу предоставя концептуално и неприкрепено от нивото на улицата
преглед на възможните оптимизации в сравнение с текущото състояние. В сиво са
текущите атракционни полюси и крайните спирки на градската мрежа. В черно са някои
бъдещи атракционни полюси, които в дългосрочен план могат да бъдат включени в
градската мрежа.

26 / 39

Champion City – Sint Niklaas

01/10/17

4.2.4. Безопасност на движението, жизнеспособност и реконструкция на
пътищата
Повишаването на безопасността на движението е основната линия на този план за
мобилност. Стремежът към повишена безопасност на движението е тясно свързан с 4
други теми, като всичко това допринася за повишената безопасност на движението.
•

•

•

•

Реконструкция на пътя: премахване на опасните точки и очертаване на осите
за поддържане на трафика според категоризацията на пътя и общото
пространство на главния план.
Провеждане на последователна политика за скоростта, която лесно се чете,
благодарение на уеднаквения уличен изглед в съответствие с действащия
режим на скорост.
Създаване на водеща мрежа за товарни маршрути, подкрепена от широка
забрана за преминаване през маршрути на товарен трафик по пътищата, които
не са включени в мрежата за товарни маршрути, нито имат локална свързваща
функция. Освен това трябва да се разгледат местните проблеми с паркирането
на камиони.
Планът за зонална безопасност на полицейското управление трябва да
гарантира безопасността на движението и да допринася за повишената (трафик)
жизнеспособност в Синт Никлас. Централна е политиката на правоприлагане,
подкрепена от мерки по отношение на инфраструктурата, образованието,
информацията и комуникацията.

4.2.4.1. План за скоростта
Задаването на желания план за скорост се извършва въз основа на предложената
категоризация на пътя. Режимът на скоростта трябва да се погрижи тази категоризация
да бъде спазена, за да могат всички тези пътища да изпълнят предложената от тях
функция.
Освен плана за скорост също така се вземат предвид велосипедната мрежа, жилищните
зони и бъдещите планове за реконструкция на някои пътища. Границите на застроената
площ няма да се променят, градът Синт Никлас е актуализирал границите на
застроената площ през последната година. При определяне на скоростните режими
бяха използвани следните принципи:
Скоростен режим 70 km/h
Предложението въвежда скоростни режими с максимална скорост 70 км/ч извън
застроените зони на всички вторични пътища, местни пътища тип 1 и местни пътища тип
2а. Местните пътища тип 2b могат да имат един и същ режим на скорост при условие,
че е налице инфраструктура за безопасно колоездене.
Скоростен режим 50 km/h
•
•
•

Всички пътища в границите на застроената зона
Всички пътища със смесен трафик, категоризирани като местен път 2б.
• Всички пътища, категоризирани като местен път от тип 3 и по този начин нямат
изрична трафик функция. Където е възможно и / или с преструктурирането на
тези пътища ще получи прогноза за селските райони (виж общото пространство
за публични пространства).
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Скоростен режим 30 km/h
•
•

Всички училищни среди: динамични 30-зонови дисплеи вече са въведени във
всички училищни среди
На улиците и кварталите в жилищните зони жилищната функция предхожда
функцията на трафика. За да се даде възможност за прилагане и спазване на 30зоната, тези улици предпочитат да имат пътна визия, която сигнализира
пътниците при влизане в 30-зоната.

4.2.4.2. Пътища за трафик на тежки превозни средства
Мрежата за товарен трафик в границите на Синт Никлас трябва да бъде изградена по
такъв начин, за да се даде възможност пренасочването на товарния трафик възможно
най-скоро към пътната мрежа от по-високо ниво. Очевидното решение е пренасочването
на товарния трафик възможно най-бързо към най-близкия главен път, E17. За да се
улесни достъпът до пътя Е17, основният принцип е, че категоризирането на пътищата в
Синт Никлас трябва да се спазва.
За да се подобри безопасността на движението и жизнеспособността на трафика, на
територията на Синт Никлас се налагат 4 големи зони от 3,5 тона, с изключение на
местния трафик. Освен това се налага забраната за влизане в центъра на града през
Парлалан или Плезстанстрат на превозни средства над 3,5 тона. Тази забрана, от друга
страна, няма да осигури напълно затворена зона в заобикалящия го път. За да се
предпазят зоните извън предварително определените товарни маршрути, които
преминават през автомобилния трафик, четирите големи зони от 3,5 тона, с изключение
на местния трафик, могат да бъдат допълнително разтеглени. След това ще бъдат
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разрешени само камиони, осигуряващи местно снабдяване. Освен това забраната за
преминаване през трафика в заобикалящия се път трябва да бъде затворена, за да
може целия център на града да бъде освободен от преминаване през товарния трафик.

4.2.5. Паркинг политика
4.2.5.1. Краткосрочна политика за паркиране
В момента в Синт Никлас има 8 центъра за паркиране: Grote Markt; гарата; Площада на
гарата;
Площад
Schouwburg;
Zwijgershoek;
Heymanplein;
Kokkelbeekplein;
Kroonmolenplein. Дългосрочният паркинг ще бъде предпочитан в една от тези 7
съоръжения. Това поддържа улиците свободни за краткосрочен паркинг и за жителите.
За да се стигне до дългосрочен паркинг към тези съоръжения, трябва да се постигне
постепенно намаляване на тарифите, което е по-ниско в сравнение с тарифите по
улиците. В краткосрочен план платената зона за паркиране ще бъде приложена. В
търговските улици може да се намерят решения в зависимост от броя и вида на
магазините, които се намират на улиците. Ще бъдат въведени някои места за паркиране
"спиране и пазаруване", което ограничава паркирането до 30 (свободни) минути.
Дългосрочен паркинг вече няма да е възможен на тези места. Това може, когато е
необходимо, да се разшири до забраната за паркиране по време на часовете за
пазаруване. За да се противодейства на натиска на дългосрочните потребители в
жилищните зони, синята зона може да бъде разширена до почти цялата площ в
заобикалящия се път. В някои по-малки квартали, където в момента не са налице такива
проблеми, ще бъдат изключени от синята зона. Тези зони ще бъдат наблюдавани, от

29 / 39

Champion City – Sint Niklaas

01/10/17

друга страна, за да се определи дали в дългосрочен план е необходимо разширяване
на синята зона в тези райони.

4.2.5.2. Дългосрочна политика за паркиране
В дългосрочен план една по-свободна от автомобили вътрешна част на града ще доведе
до редица промени. Краткосрочната политика за паркиране и резидентното паркиране
ще бъдат най-отдалечените в съществуващите паркинги на центъра. Посетителите и
дългосрочните потребители ще бъдат събрани в мултимодални възли в града или в
нови паркинги в покрайнините на града извън центъра. Тъй като жителите и
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краткосрочните потребители са насочени към съществуващите паркинги в центъра, на
улиците се създава много свободно пространство. Предложението за паркоместата по
улиците може да бъде адаптирано към по-качествен дизайн на публичното
пространство. Извън центъра ще бъде въведена синя зона с местни карти. Това е, за да
се предотврати паркирането на местата точно извън платената зона за паркиране..

4.3. Подкрепящи мерки
4.3.1. Подкрепа на конкретни целеви групи
Общинският съвет дава голямо значение на пътната безопасност на училищните зони и
училищните маршрути. Общинският съвет на Синт Никлас се стреми да влезе в
партньорство с училищата в своята територия. За детските градини и началните
училища това е под формата на харта за безопасността на движението, която да бъде
подписана. В нея училищата, родителите и учениците, общинският съвет, както и
полицейското управление обединяват усилия за изготвяне на план за действие за
безопасност на движението, съобразен с конкретното училище. Този план за действие
се нарича план за училищния транспорт и включва някои аспекти според следните теми:
информация, осведоменост, образование, начин на транспорт, инфраструктура,
училищни маршрути и др. Градският съвет сключи споразумение за сътрудничество с
"Voetgangersbeweging vzw" (План "Октопус"), който подкрепя изготвянето на планове за
училищния транспорт за детските градини и началните училища, записани в училищните
харти. Тази траектория започна през 2014 г. и ще приключи през 2017 г. Всяка година се
обсъждат около десет училища. Училищната харта се появи след задълбочен анализ:
•
•
•

Индивидуални проучвания на децата и родителите по темата за трафика и пътя
дом-училище.
Проучвания в клас за начина на транспорт от къщи до училище.
Посещение на училището от членове на полицейското управление, службата за
мобилност, представител на училището и родителската комисия.
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При подписването на училищната харта в областта на трафика, съответното училище
ще получи училищен етикет за безопасно движение. Предлагат се три различни цвята:
•

•

Бронзов Сребро: училището може да докаже, че са разработени целите в плана
за училищния транспорт: Изготвянето на план за училищния транспорт е
завършено. Хартата ще бъде подписана.
Сребърен: The school can demonstrate the goals in the school transport plan have
been elaborated.
Златен: Всички точки на действие на плана за училищния транспорт са
постигнати.

Етикетите ще бъдат издавани в края на всеки учебен срок.
Средното училище може да се заеме с конкретен въпрос относно училищната си среда
към услугата за мобилност на градовете. Освен това има инициатива на ниво град в
областта на пътното обучение, в която училището може да се запише, седмицата на
трафика.
Като работен метод по темата за безопасността на движението в училищна среда и по
учебните маршрути е избран интегриран подход с внимание най-малкото на следните
аспекти:
информация,
осведоменост,
образование,
начин
на
транспорт,
инфраструктура, училищни маршрути и др. По този начин градският съвет иска
систематично да се занимава с безопасността на движението в училищна среда и
училищните пътища по структуриран и прост начин. Всичко това чрез изготвянето и
провеждането на училищни харти за цялото начално училище. По този начин
различните участници се подкрепят взаимно, за да направят пътните ситуации около
училището и маршрутите за безопасно училище: градът, училищата и полицейското
управление.

4.3.2.

Създаване на осведоменост,
популяризиране за целевите групи

маркетинг,

информация

и

4.3.2.1. Синт Никлас представлява добър пример
Синт Никлас иска да стане пионер в базовите линии на плановете за мобилност.
Следователно градът ще даде добър пример за гражданите си. Всичко това ще се
осъществи, като се използват следните инициативи:
•

•
•

•

Изграждане на качествени съоръжения за съхранение във всички обществени
услуги на града, следвайки принципа STOP (Stappen = ходене, Trappen =
колоездене, Openbaar Vervoer = обществен транспорт, Privé vervoer = частен
транспорт). На гарата могат да бъдат осигурени допълнителни "сини
велосипеди".
Служителите на града могат да се запишат за курс за еко-шофиране.
Всички градски услуги ще бъдат концентрирани върху три големи обекта. На
всяко място в краткосрочен план ще бъде осигурен велосипеден басейн за всички
движения, свързани с работата. Най-идеалният маршрут между трите
съоръжения трябва да бъде известен за служителите.
Флотът ще бъде постоянно направен по-екологичен с нови покупки. Сервизно
превозно средство се интегрира и в "Камбио" флот.
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4.3.2.2. "Велосипедът ... има нещо"
С комуникационната и промоционална кампания "de fiets ... heeft
iets" (буквално преведена на: велосипеда ... има нещо) градът иска
да създаде истинска велосипедна култура. Поради това
провеждането на цялостна политика за колоездене е централна и
следователно също така една от основните цели на плана за
мобилност. Велосипедът трябва да се превърне в градска
транспортна среда с предпочитание за кратко и средно-дълги
движения. Интегралната политика за колоездене в този План за устойчива градска
мобилност и кампанията "de fiets ... heeft iets" са първите стъпки на града към истинска
интегрална политика за колоездене. По този начин Синт Никлас трябва в дългосрочен
план да се развива към истински град за колоездене.

4.3.2.3. Без кола в неделя
В неделя на 21 септември 2014 г. град Синт Никлас участва за
първи път от няколко години в инициативата Без кола в неделя.
От 12ч., когато в голяма част от градското ядро не беше разрешено
движение на автомобили. Денят беше подкрепен от многобройни
дейности, маркетинг и кампании за създаване на осведоменост.
Специално внимание беше обърнато на велосипеда, наред с други
неща, карти на велосипедните маршрути, няколко различни
велосипеда, аксесоари за велосипеди, предотвратяване на кражби и
вело техника. Синт Никлас има амбицията да превърне тази
инициатива отново в ежегодното събитие в сърцето на града.
Също така наред с други събития Синт Никлас ще провежда активна политика за
мобилност.

4.3.2.4. Споделяне на автомобил
Синт Никлас подкрепя както Cambio, така и Autopia. В момента 4 Камбио-автомобили се
предлагат на три места във вътрешния град. Градът вече е интегрирал един от тези
превозни средства в Камбио-флота, за да може тази кола да бъде използвана от хора.
В бъдеще градът иска да популяризира споделянето на автомобили по по-активен
начин. Освен в рамките на плана за климата, и интеграцията на електрическите
превозни средства в камбио-флотата трябва да бъде подкрепена. Това може да бъде
първата стъпка в запознаването на живущите с електрически автомобили.

4.3.2.5. Дигитална комуникация
За да можем да комуникираме с удовлетворение относно мобилността е необходим нов
по-модерен градски сайт за мобилност. Дигитален паркинг магазин, където жителите
могат да купуват своите паркоместа и паракинг продукти, е част от този сайт.
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5. Програма за действие
В Плана за устойчива мобилност на Синт Никлас е включена таблица за действие с
време, прогноза и инициатор на действието.
Топ 10 на настоящия план за политиката
1

Изготвяне на барометър за мобилност

2

Изпълнение на план за скорост

3

Изпълнение на план за товарен маршрут

4

GVP: Възстановяване на връзката Driekoningen

5

Източна тангента

6

Поддържане на преминаващия трафик извън центъра на града + подробно
описание на плана за движение на квартала

7

Завършване на функционалната мрежа за колоездачни маршрути

8

Регионализация на градската мрежа

9

Развиване на цялостна политика за паркиране

10

Разширяване на политиката за мобилност чрез участие в създаването на съвет за
мобилност
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6. Организация, участия и оценка
6.1. Организация и участия
За да може да се разработи и да се проследи политиката за мобилност, предложена в
този план, в настоящата глава са предложени няколко организационни мерки.
Предприемат се следните организационни мерки, за да се реализира плана и да се
изпълни изпълнението на програмата за действие.
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•

Демонстрация на Плана за устойчива градска мобилност и сглобяване на
филмов клип.
лед одобряването на плана окончателната версия ще бъде широко въведена за
всички жители на града.
Създаване на Съвет по мобилност
Съветът по мобилност ще се събира най-малко веднъж годишно, за да обсъжда
и оценява напредъка както на плана за мобилност, така и на плана за политиката
за колоездене
Годишна конференция за колоездене
Организира се ежегодна конференция за колоездене, която разглежда мнението
на жителите.
Изграждане на цялостна политика за паркиране
Това ще бъде осъществено с нов персонал за прилагане, нова платежна
технология (лесна за използване и модерна), паркинг и цифрова обработка на
такси за паркиране.
Разясняване на плана за циркулация движението в кварталите
Изготвянето на тези плановете на улично ниво ще се извършва в консултация с
различните квартали. Следователно ще бъдат създадени консултативни
моменти с различните квартали.
Трансграничните административни и политически консултации с различните
местни и над-местни колоездачни проекти ще позволят да се приспособят един
към друг.

6.2. Оценка
Оперативните цели са конкретен превод на предварително формулираните специфични
ръководни принципи за град Синт Никлас. Те са специфични, измерими, приемливи,
реалистични и ограничени във времето. Тъй като за град Синт Никлас не са изпълнени
основните измервания за всички водещи принципи, ще бъде създаден барометър за
мобилност като изработване на оперативните цели.
Барометърът за мобилност ще бъде настроен на примера на сметката за велосипеди
в Копенхаген, но ще бъде допълнително разширен, за да могат да бъдат включени
всички специфични ръководни принципи на Синт Никлас. С разширяването ще бъдат
включени и индикатори за здраве (въздух и шум), включени в барометъра за мобилност.
Това позволява разработването на нов комуникационен инструмент за измерване и
показване на ефектите от политиката.
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На всеки конкретен ръководен принцип ще бъдат назначени редица индикатори, които
ще бъдат наблюдавани във времето от барометъра за мобилност. Следващата
таблица представя общ преглед на някои възможни индикатори, групирани по
ръководния принцип. Те могат да бъдат допълнително разработени с разгръщането
на плана.
С разработването на барометъра за мобилност ще се извърши основно измерване за
всички избрани показатели. След като е налице базовото измерване, може да се
съчетае добре обосновано амбициозно ниво с всеки индикатор.
Барометърът на мобилността е важен работен инструмент за наблюдение на
ефектите от провежданата политика. Същевременно тя ще се превърне във важен
комуникационен инструмент за провеждането на политиката за мобилност в
дългосрочен план и в бъдеще. Следователно той ще получи висок приоритет в
таблиците за действие.
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Водещ принцип
Политика за колоездене

Безопасност на движението

По-свободен от автомобили
център
Повишена жизнеспособност
и благополучие
Основен оси - обществен
транспорт
Водеща политика за
паркиране
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Показател
Изградени са километри от велосипедни пътеки
Коефициент на използване на велосипеда по тип
движение (дом-работа / дом-училище / и т.н.)
Използване на велосипеди по основните оси на
мрежата
Качество на колоездачната инфраструктура, базирано
на измервателен велосипед
Брой на местата за паркиране на велосипеди и тяхното
използване
Брой инциденти с наранявания, регистрирани от
статистиката за злополуките в полицейското
управление
Ежегодно наблюдение на опасните места (според
собствената им дефиниция)
Мониторинг на преминаващия трафик през центъра на
града, използвайки проучвания за местоназначение
Брой на велосипедистите и пешеходците в центъра на
града
Проучванията, проведени за проучване на
жизнеспособността и общото благополучие сред
жителите
Средна търговска скорост по коридора WSC-ЖП гаракоридор
Съотношение на броя места за паркиране по улиците
спрямо броя места за паркиране в обществените или
кварталните паркинги.
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7. Заключение
Планът за устойчива градска мобилност на Синт Никлас се появи след обширни
консултации с многобройни вътрешни служби, общински съвет за управление и всички
фракции на общинския съвет. Размяната на идеи и редица въпроси на вниманието беше
много конструктивна и бе оценена положително от експертите, които председателстваха
в общинския ориентиращ комитет. Планът за политика бе представен 23 пъти на
градския съвет, съвещателните съвети, заинтересованите групи и заинтересованите
страни. Не всичко може да бъде включено, защото на първо място, то противоречи на
целите на плана, второ, става въпрос за изпълнението на плана и трето - бяха
необходими допълнителни изследвания. В последния случай това беше включено като
действие в таблицата с действия. Този получен принос беше през повечето време много
високо и е полезно да не се пускаме напразно. Поради това градският съвет реши да
добави обратната информация относно траекторията на участие в плана за политика
като нещо като спомен за това, да не забравяме какво гражданите и различните комисии
ни дадоха като принос..
Защо този план е толкова важен за града? Преди всичко поради политическата рамка.
Освен него, в крайна сметка определихме и бъдещата пространствена рамка и дизайна
на общественото пространство. С този план градът има силен инструмент, който да
разясни на жителите си избора ни за скоростните режими, товарните маршрути,
велосипедните

маршрути

и

относителния

им

приоритет.

Второ,

повишената

безопасност на трафика и жизнеспособността са отправна точка като резултат,
благодарение на някои ясни и добре документирани принципи. Правилният трафик
трябва да е на правилно проектирана отправна точка, за да се постигне постоянно
проектирано и четливо разположение на пътя. Така се постига ясна картина на
тежкотоварния трафик и плана за скоростта.
Трето, силна алтернатива, засилваща се политика в областта на устойчивите форми на
транспорт, като например обществения транспорт, но най-вече на велосипеда, която
играе ролята на най-бързия и удобен начин на транспорт в новия план за циркулация на
движението. В резултат на това се стига до по-добра достъпност, като се премахва
неправилното движение от тежкотоварната ос. Постигат се положителни въздействия
върху околната среда, като се избере прилагането на принципа STOP и по-добра
достъпност чрез постоянно прилагане на основния план за общественото пространство.
Заедно с повишената трафик-жизнеспособност и безопасност този план отговаря на 5те стратегически цели за изготвяне на План за устойчива градска мобилност във
Фландрия. В заключение, този план е насока за реалистично поетапно и икономично
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изпълнение в тази област. Представени са най-важните условия за постигане на
напредък в краткосрочен план,като се планира и бюджетира в бюджета на града. Планът
определя някои принципи, но оставя известно свободно пространство за адаптация на
улиците и кварталите, като целта е да се даде възможност на участниците да дадат
значителен принос.
Пълният документ: https://www.sint-niklaas.be/sites/default/files/p1_0050_mp_sintniklaas_beleidsplan_volledigebundel.pdf
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