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1. Uvod
1. 2 Cilj: določitev okvira politike
Predlagani dokument temelji na načelih celostne prometne strategije (ang. Sustainable Urban
Mobility Plan – SUMP) in izhaja iz prve različice načrta mobilnosti, ki ga je mesto Sint-Niklaas
sprejelo 15. aprila 2002. Mestni usmerjevalni odbor (GBC) se je na seji 5. februarja 2008 odločil
za hitri pregled mestnega načrta mobilnosti in 21. aprila 2008 je notranji presojevalec izdal
pozitivno mnenje, sprejeta pa je bila tudi odločitev mesta Sint-Niklaas in GBC-ja za začetek
druge faze oziroma za »širitev in poglabljanje« strategije. Pokrajinski odbor za presojo
(PAC) je 17. oktobra 2011 odobril poročilo o preliminarni raziskavi. Leta 2014 se je
načrtovanje celostne prometne strategije pospešilo. Podrobno so bile obdelane različne teme,
predvidene za širitev, ugotovitve pa navedene v poročilih. CGC je 5. junija 2014 potrdil
izpopolnjeno različico tega dokumenta politike. Poglobljena faza razvoja je temelj za
pripravo sheme politike trajnostne mobilnosti. Hkrati pa se je kontekst politike bistveno
spremenil, zato je bila posodobitev sheme politike trajnostne mobilnosti nujna.
Z razvojem načrta politike mobilnosti kot dela celostne prometne strategije (CPS) mesta
Sint-Niklaas se je končala tretja faza načrtovanja mobilnosti. Namen pričujoče CPS je
predvsem opredelitev in načrtovanje mobilnostne strukture mesta Sint-Niklaas na makro
ravni. To omogoča razvoj referenčnega okvira, v katerem bo mogoče politiko mobilnosti v
prihodnjih letih načrtovati na nižjih ravneh. Predlagani dokument je treba brati kot strateški
dokument politike, ki upošteva strokovne ugotovitve že sprejetih načrtov specifičnih politik,
kot so načrt zasnove mesta po modelu prekatov (»lobbenstad« ali »lobe-city«), Glavni načrt
za javni prostor in odobreni osnovni cilji za podnebno nevtralno mesto (Podnebni načrt).
Mesto Sint-Niklaas je v kratkem času sprejelo in začelo izvajati več načrtov različnih politik.
Pred oblikovanjem te CPS je mestni svet sprejel Glavni načrt za javni prostor in načrt zasnove
mesta po modelu prekatov. Hkrati z oblikovanjem smernic za CPS je bil pripravljen tudi mestni
Podnebni načrt.
Ta množica novih načrtov različnih politik je dala mestu Sint-Niklaas pomemben zagon za
oblikovanje politike mobilnosti v prihodnjih desetletjih.
Model »lobbenstad« je bil izhodišče za obravnavo vprašanj, kot sta prometna ureditev in
varnost na cestah. Ponovno je bila ovrednotena uporaba koles. Omejena velikost mestnega
jedra je namreč zelo primerna za kolesarjenje, saj je skoraj vsak cilj dosegljiv v manj kot 10
minutah. Krepitev kolesarske politike je bila torej logična izbira glede na prizadevanja mesta
za podnebno nevtralnost, izboljšanje varnosti v cestnem prometu in večjo uporabo koles.

1.2 Sodelovanje
Predlagani načrt politike mobilnosti je bil izdelan v tesnem sodelovanju z različnimi mestnimi
službami ter predstavniki pokrajinske uprave Vzhodne Flandrije in flamske vlade, ki so v okviru
delovnih skupin redno razpravljali o načrtovanju politike. Poleg tega so o njem potekale
obširne razprave z različnimi deležniki in svetovalnimi odbori, pa tudi občani so imeli priložnost
dajati pripombe in izražati pomisleke.

Politična podpora:
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o Odbor mestnega sveta, 17. novembra 2014: razprava o temeljnih načelih novega

načrta politike mobilnosti
o Odbor mestnega sveta, 16. novembra 2015: razprava o načrtu politike mobilnosti
o Mestni svet, 27. februarja 2015: preliminarna opredelitev CPS
o Mestni svet, 24. aprila 2015: končna opredelitev CPS

Družbena podpora:
o 20 vodilnih generalnih direktorjev: 10. oktobra 2014 (razprava o temeljnih načelih

novega načrta politike mobilnosti).
o Svet višjih uradnikov: 22. oktobra 2014 (razprava o temeljnih načelih novega načrta

politike mobilnosti)
o GECORO: 4. novembra 2014 (razprava o temeljnih načelih novega načrta politike

mobilnosti v okviru svetovalnega odbora za prostorsko načrtovanje)
o Občinski svet naselja Sinaai: 4. novembra 2014 (razprava o temeljnih načelih novega

načrta politike mobilnosti, poudarek na naselju Sinaai)
o Občinski svet naselja Nieuwkerken: 5. novembra 2014 (razprava o temeljnih načelih

novega načrta politike mobilnosti, poudarek na naselju Nieuwkerken)
o Občinski svet naselja Belsele: 10. novembra 2014 (razprava o temeljnih načelih novega

načrta politike mobilnosti, poudarek na naselju Belsele)
o Šolsko posvetovanje: 14. novembra 2014
o Stramin: 18. novembra 2014 (razprava o temeljnih načelih novega načrta politike

mobilnosti)
o Šolsko posvetovanje (osnovne šole): 25. novembra 2014, 6. in 16. januarja 2015
o Kmetijski svet: 26. novembra 2014 (razprava o temeljnih načelih novega načrta politike

mobilnosti)
o Mladinski svet: 27. novembra 2014 (razprava o temeljnih načelih novega načrta politike

mobilnosti)
o Posvetovanje s policijsko upravo in odvetnikom: 30. oktobra 2014
o Uprava mestnega središča: 9. decembra 2014 (razprava o temeljnih načelih novega

načrta politike mobilnosti, poudarek na mestnem središču)
o Javne predstavitve: 2., 4., 10., 11. in 17. decembra 2014
o Pojasnila policiji: 2. decembra 2014
o Posvetovanje z gostinskim sektorjem: 2. decembra 2014

Prispevki zgoraj opisanega procesa sodelovanja so bili strnjeni v dokumentu »Adviezen
beleidsplan«, ki je sestavni del sprejete CPS. Predlogi, ki so prispevali k ciljem te CPS, so bili
vključeni v načrt politike mobilnosti, tisti, ki niso bili skladni s temeljnimi načeli te CPS, pa vanj
niso bili vključeni. Na vse zavrnjene predloge so predlagatelji dobili utemeljene odgovore.

2. Ozka grla in strateški cilji
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2.1. Osnovna načela mobilnosti
Dnevni migranti v mestu Sint-Niklaas in njegovi okolici se vsakodnevno srečujejo s težavami
na poti do svojega cilja. Sem spadajo med drugim težave z dostopnostjo in pretočnostjo
prometa na državnih cestah N70 in N16, iskanje prostih parkirnih mest ter kolesarske poti, ki
niso povsod primerno urejene. Te težave pa vplivajo tudi na kakovost bivanja na teh območjih.
Številne težave z mobilnostjo povzroča nedokončano cestno omrežje okoli Sint-Niklaasa.
Posledice manjkajočih povezav in pomanjkanja usmeritvenih ukrepov občutijo zlasti
stanovanjska območja, ki imajo velike težave zaradi neprimernega prometa. Mesto SintNiklaas se spopada tudi s težavami zaradi neželenega prometa v mestnem središču.
Vzroki za to so številni:


Prometna os Parklaan – Grote Markt – Plezantstraat povezuje cesti N16 in N403, to pa
povzroča močan prometni tok v smeri sever–jug skozi središče mesta in mestni trg.



Promet po osi Koningin Astridlaan – Prins Bouwdewijnlaan je zelo gost zaradi
manjkajoče vzhodne tangencialne obvoznice. Zato vozniki iščejo bližnjice po stranskih
ulicah, to pa povzroča velik prometni pritisk na območja Elisabethwijk, Fabriekswijk in
Priesteragiewijk.



Sprejetih je bilo le malo ali nič ukrepov za prepoved neprimernega prometa v
stanovanjskih območjih.

Poleg drugih vidikov prometne problematike je izpostavljen tudi negativni vpliv motoriziranega
prometa na kakovost bivanja v okoliških območjih. Pri tem je pomembno tudi stališče
strokovnjakov s področja prostorskega in prometnega načrtovanja. Skratka, velik delež
avtomobilskega prometa povzroča resne nevšečnosti. V primeru Sint-Niklaasa pa alternative
niso povsem očitne.
Tudi tovorni promet na več lokacijah po nepotrebnem uporablja ceste nižjega reda. To resda
v manjši meri slabša kakovost bivanja v okoliških območjih, ima pa zelo velik vpliv na
uporabnost teh cest za drug promet ter za kolesarje in pešce.
Zaradi obravnave nevarnih prometnih točk v zadnjem desetletju so bile te do zdaj večinoma
odpravljene ali pa so bili izdelani načrti za njihovo reševanje v prihodnosti. To pa ne pomeni,
da je prometni sistem zdaj varen. Da bi ljudi spodbudili k manj pogosti uporabi avtomobila, jim
je treba ponuditi alternative ustrezne kakovosti. Najprimernejše prevozno sredstvo za kratka
potovanja je kolo. Vendar kolesarsko omrežje zaradi pomanjkanja varne kolesarske
infrastrukture na številnih lokacijah ni zadovoljive kakovosti. V stanovanjskih območjih z
mešanim prometom je pritisk motoriziranega prometa prevelik.
Pregleden in jasen prometni sistem zelo pozitivno vpliva na prometno varnost. Omejitve hitrosti
v Sint-Niklaasu pa niso prilagojene zasnovi cest. Območja z omejitvijo hitrosti na 30 km/h se
določajo ad hoc, čeprav ima mesto velik potencial za bolj strukturirano določanje con 30. Poleg
tega prometne poti za težka tovorna vozila niso prilagojene kategorijam cest.
Flamsko javno prevozno podjetje De Lijn je že leta 2013 menilo, da je treba mestno omrežje
javnega potniškega prometa preoblikovati. Zaradi težav s pretočnostjo prometa na Grote
Markt, Driekoningen in nekaterih drugih manjših cestah je prihajalo do znatno podaljšanih
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potovalnih časov. Prav tako ni bil upoštevan prihodnji prostorski razvoj. Poleg tega je bilo
tedanje omrežje v mestnem središču zelo gosto, s številnimi postajališči na zelo kratkih
razdaljah, doseg omrežja pa je bil precej omejen.
Sedanja parkirna politika uporablja sistem zelo diferenciranih parkirnin. Zaradi 6 tarifnih con
in 3 vrst naročniških shem je sistem parkirnih con nepregleden in ga je uporabnikom težko
predstaviti. Hkrati pa ni velikih razlik v tarifah. To povzroča konflikte med uporabniki
dolgotrajnega in kratkotrajnega parkiranja ter iskalci prostih parkirnih mest, na nekaterih
parkiriščih, kot je parkirišče pri postaji, pa zmogljivosti še vedno niso polno zasedene. Pritisk
dolgotrajnega parkiranja je občuten tudi v okolici območij s plačljivim parkiranjem in točk, ki
privabljajo veliko obiskovalcev, kot je bolnišnica. To je neugodno za lokalne trgovce in
stanovalce. Hkrati prihaja na lokalni ravni tudi do težav z dostavo in odvozom. To pa povzroča
tudi konflikte z ranljivimi udeleženci v prometu.

2. 2. Cilji politike mobilnosti
2.2.1. Cilji na višjih ravneh upravljanja
Pri oblikovanju in prilagajanju politike trajnostne mobilnosti je treba upoštevati dokumente, ki
so že bili sprejeti na višjih ravneh upravljanja. V tem pogledu ima pomembno vlogo »Celostna
prometna strategija Flandrije«. Ta je izhodišče za prihodnje odločitve na področju mobilnosti v
Flandriji, določa pa tudi nekatere konkretne cilje. V nadaljevanju je obravnavanih pet
strateških ciljev CPS Flandrije (dosegljivo, dostopno, varno, prijetno za življenje,
prijazno naravi in okolju).
Namen prvega strateškega cilja je zagotoviti dostop do gospodarskih vozlišč in vstopnih točk
(ter lokacij, kjer so skoncentrirane družbene in gospodarske funkcije). Dostopnost je treba
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zagotoviti selektivno. To pomeni, da ni treba zagotoviti enake stopnje dostopnosti za vse ciljne
skupine ali individualne uporabnike ter za vse potovalne načine, pa tudi ne na vseh lokacijah
in v vseh časovnih obdobjih. Za doseganje boljše dostopnosti so bili predlagani ukrepi, ki bi
zagotovili zanesljive potovalne čase, razumne cene in višjo raven udobja.
Drugi cilj skuša odpraviti težave, s katerimi se v prometu srečujejo ranljivejše družbene
skupine. S selektivnimi ukrepi stremi k doseganju tekoče, varne in široko dostopne mobilnosti
za vse. Da bi se preprečila socialna izključenost zaradi načina ureditve in cen prometnega
sistema, so poudarjeni nekateri družbeni učinki, kot so izboljšana mobilnost za invalide in ljudi
z najnižjimi dohodki ter večja neodvisnost v prometu.
Tretji strateški cilj je izboljšati varnost v prometu, zlasti pa zmanjšati število žrtev prometnih
nesreč. Z ukrepi za povečanje prometne varnosti se želi doseči predvsem manjše število
smrtnih ter hudo in lažje ranjenih žrtev prometnih nesreč, pa tudi manj prometnih nesreč z
ranljivimi udeleženci v prometu.
Četrti strateški cilj je zmanjšati negativni vpliv prometa na človekovo okolje in njegovo dobro
počutje. Ta cilj je usmerjen k doseganju človeku in okolju bolj prijaznega prometa, neodvisno
od razvoja mobilnosti. Ukrepi za prijaznejši promet v mestih in po vaseh so usmerjeni
predvsem v doseganje učinkov, kot so manjša onesnaženost zraka in manjše tveganje za
zdravje zaradi prometa, manj motenj v prometu in večja javna uporabnost in koristnost.
Peti strateški cilji se osredotoča na zmanjšanje okoljske in naravne škode, prav tako
neodvisno od razvoja mobilnosti. Z ukrepi za zmanjšanje takšnih škodljivih vplivov se želi
doseči manj s prometom povezanih emisij, skrbno rabo prostora, defragmentacijo naravnih in
nezazidanih površin, vizualno integracijo infrastrukture ter omejeno rabo fosilnih goriv in drugih
naravnih virov.
V pokrajinskem prostorskem načrtu Vzhodne Flandrije so med drugim opredeljeni tudi cilji
glede infrastrukture za načrtovano mobilnost in prometno os.
Naslednji štirje cilji so vzeti iz pokrajinskega prostorskega načrta Vzhodne Flandrije: krepitev
alternativ cestnemu prometu, optimizacija kategorizacije cestnega omrežja, politika mobilnosti
s poudarkom na upravljanju prometa ter »selektivna dostopnost«, tj. diferenciacija dostopnosti
v prostorskem smislu in glede na potovalne načine.

2.2.2. Ambicije in temeljna načela mesta Sint-Niklaas
Mesto Sint-Niklaas podpira strateške cilje nadlokalne vlade, vendar jim želi dodati svoje
poudarke. V predhodni CPS strateški cilji mesta še niso bili vključeni. Zato si je mesto zdaj
postavilo dve krovni ambiciji, ki se odražata v štirih temeljnih načelih, tesno povezanih z
različnimi prometnimi omrežji. Vsaka od teh ambicij in temeljnih načel po svoje prispeva k
strateškim ciljem iz vizije mobilnosti flamske vlade in Vzhodne Flandrije.
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Glavni ambiciji pričujoče CPS sta večja kakovost bivanja in večja prometna varnost.


Boljše življenjske razmere v stanovanjskih območjih morajo voditi k večji kakovosti
življenja.
To se izvaja z dosledno politiko omejevanja hitrosti in urejanjem omrežja za težki tovorni
promet. Neprimeren promet se odpravlja z ukrepi za vzpostavitev manjkajočih prometnih
povezav.



Prometna varnost se izboljšuje tako, da ulice in ceste postanejo bolj vidne in pregledne
z enotnim označevanjem v skladu z veljavnimi hitrostnimi omejitvami. V tem pogledu je
pomembna tudi kategorizacija cest, ki bo izvedena v skladu z Glavnim načrtom za javni
prostor.

V prometnih omrežjih se ti dve ambiciji uresničujeta z obširnim svežnjem ukrepov, namenjenih
pešcem, kolesarjem ter javnemu potniškemu in avtomobilskemu prometu.


Mestno jedro Sint-Niklaasa postaja vse bolj območje umirjenega prometa. Krožna
obvoznica, ki jo sestavljajo cesta R42, tangencialne ceste in cesta N70, mora preusmeriti
promet, tako da bo ta potekal okrog mestnega središča namesto skozi njega. Z
izvajanjem ukrepov za usmerjanje prometa na obvoznice se tranzitni promet umika iz
mestnega središča, soseske v njem pa spet lažje dihajo.
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Uvaja se celostna kolesarska politika, da bi se spodbudila vloga kolesa kot
najprimernejšega prevoznega sredstva za kratke in srednje dolge razdalje v mestu.



Razvoj še močnejše strukture (pri)mestnega javnega potniškega prometa z
osrednjimi osmi. Izboljšuje se ponudba mestnega javnega potniškega prometa
(frekvenca), ki bo tudi bolj prilagojena novemu razvoju mesta.



Mesto bo selektivno dostopno; to se bo doseglo s parkirno politiko, ki bo prispevala k
boljši kakovosti bivanja v mestu in poslovanju manjših lokalnih trgovcev.

Ambicije in temeljna načela mesta Sint-Niklaas na področju trajnostne mobilnosti so skladna
s cilji flamske vlade in Vzhodne Flandrije.
Cilji
Dosegljivo

Dostopno

Varno

Prijetno
za
življenje

Okolju
prijazno

Temeljna načela

1. Boljša kakovost življenja in
dobro počutje v stanovanjskih
območjih
2. Boljša prometna varnost s
preglednimi in prepoznavnimi
prometnimi omrežji
3. Celostna kolesarska politika
4. Osrednje osi JPP
5. Parkirna politika
6. Mestno središče brez
avtomobilov

Cilji
Krepitev
alternativ
cestnemu
prometu

Optimizacija
kategorizacije
cest

Upravljanje
prometa

Selektivna
dostopnost

Temeljna načela

1. Boljša kakovost življenja in
dobro počutje v stanovanjskih
območjih
2. Boljša prometna varnost s
preglednimi in prepoznavnimi
prometnimi omrežji
3. Celostna kolesarska
politika
4. JPP na glavnih prometnih
oseh
5. Parkirna politika
6. Mestno središče brez
avtomobilov
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2.2.3. Operativni cilji
Operativni cilji so konkreten izraz prej omenjenih posebnih ambicij in temeljnih načel mesta
Sint-Niklaas. Cilji so specifični, merljivi, sprejemljivi, realni in časovno opredeljeni. Ker v SintNiklaasu niso na voljo predhodne meritve za vsa temeljna načela, bo po zgledu »kolesarskih
bilanc« iz Kopenhagna uveden barometer mobilnosti, ki bo ugotavljal uresničevanje
operativnih ciljev. V primerjavi z modelom iz Kopenhagna bo ta barometer razširjen, tako da
bo vključeval vsa temeljna načela, specifična za Sint-Niklaas. Vse to omogoča razvoj novega
komunikacijskega orodja za merjenje in tudi za prikaz učinkov strategije.

3. Razmerje do lokalnih načrtov politik in
razlaga scenarija politike
3.1. Razmerje do lokalnih načrtov politik
V času od prejšnje CPS se je začelo nekaj novih procesov, ki so pomembno vplivali na scenarij
politike trajnostne mobilnosti. Najpomembnejši med njimi so Podnebni načrt, model
»lobbenstad« in Glavni načrt za javni prostor. Vsak od teh treh načrtov se nekako nanaša na
različne cilje CPS. Ti trije novi načrti bodo podrobneje obravnavani naslednjih poglavjih.

Sint-Niklaas je zdaj uradno pristopil k Evropski konvenciji županov. S tem se je mesto
zavezalo, da bo pripravilo osnutek podnebnega načrta in si med drugim prizadevalo za
zmanjšanje emisij ogljika na svojem območju za 20 % do leta 2020. Poleg tega si je zadalo
cilj, da do leta 2050 postane povsem podnebno nevtralno.
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Zasebni in komercialni promet skupaj prispevata 33 % vseh emisij ogljika na območju SintNiklaasa. Zato je mesto na prvo mesto postavilo ukrepe, neposredno povezane z mobilnostjo:
pospešen prehod z uporabe avtomobilov na uporabo koles ali javnega potniškega prometa,
bolj trajnostni tovorni promet in njegova optimizacija ter listina za trajnostno mobilnost v
podjetjih. Podnebni načrt se poleg zmanjšanja emisij ogljika osredotoča tudi na primernost
mesta za bivanje. Zato vključuje tudi nekatere spremljevalne ukrepe, pri katerih njihovega
vpliva na emisije ogljika ni mogoče neposredno meriti, kot so zasaditev dodatnega zelenja,
spreminjanje vzorcev prehranjevanja, uvajanje sodelovalnega gospodarstva itd.
Urbanistični koncept »lobbenstad«, katerega uporabnost je mesto Sint-Niklaas že proučilo,
je možen način razvoja v smeri mestnega središča brez avtomobilov. Mestni svet je model
»lobbenstad« sprejel septembra 2014. Dolgoročno pa ga je treba vključiti v mestni prostorski
načrt.
V primeru mesta Sint-Niklaas model
»lobbenstad« temelji na 7 zgodovinskih
radialnih vpadnicah, okoli katerih je možna
prostorska koncentracija. Avtomobilistom
te vpadnice služijo za dostop do obvoznice
okrog Sint-Niklaasa, kolesarjem in javnemu
potniškemu
prometu
pa
omogočajo
neposredno povezavo z mestnim središčem.
Za uresničitev koncepta mestnega središča
brez avtomobilov model »lobbenstad«
predlaga gradnjo vzhodne in zahodne
tangencialne ceste. Ta struktura se lahko
uporabi za dostop do 3 velikih parkirišč za
obiskovalce na obrobju mesta.
Na teh parkiriščih za obiskovalce se lahko ustvarijo multimodalna vozlišča, ki bodo omogočala
prestop na uporabo bolj trajnostnih potovalnih načinov.
Za odpiranje stanovanjskih območij v
mestnem jedru je predlagan sistem z zankami
in/ali vrati kot pogoj za dosego mestnega
središča brez avtomobilov (prim. kolesarsko
mesto Houten). Tako te soseske in središče
mesta postanejo lažje dostopni in prehodni za
kolesarje in pešce, povečajo pa se tudi
možnosti parkiranja za stanovalce. Različne
stanovanjske in mestne soseske so med seboj
ločene s cestami, namenjenimi motoriziranemu
prometu. To pomeni, da se morajo avtomobili
vsakič vrniti na primarno cestno omrežje, v tem
primeru na obvoznico (ki jo sestavljajo ceste
N41 – N70 – R42).

12 / 33

01/10/17

Champion City – Sint Niklaas

Glavni načrt za javni prostor, ki ga je mestni svet že odobril,
pomeni globalno vizijo javnega prostora na ozemlju SintNiklaasa. Vključuje oblikovalska načela in smernice za izbiro
materialov, ki morajo prispevati k prepoznavnosti in identiteti
javnih prostorov v Sint-Niklaasu.

3.2. Uresničevanje scenarija trajnostne
politike
3.2.1. Kratko- in dolgoročni prostorski elementi
3.2.1.1. Infrastruktura in projekti
Na prostorski ravni scenarij trajnostne politike kot izhodišče še
vedno uporablja izrazit mestni koridor na centralni osi sever–jug med železniško postajo,
trgom Grote Markt in WSC. Ob tem koridorju so pomembni funkcijski prostori in javni objekti.
Poleg tega trajnostni scenarij tudi model »lobbenstad« obravnava kot dejstvo. Okoli 7
zgodovinskih radialnih mestnih vpadnic predvideva prostorsko koncentracijo.
Avtomobilistom te ceste omogočajo dostop na obvoznico, ki jo sestavljajo ceste N70 – N41 –
R42 in je namenjena razbremenjevanju mestnega središča, hkrati pa služi tudi kot glavni
dostop do mesta za motorizirani promet.
Tudi promet v samem Sint-Niklaasa je treba čim bolj preusmeriti na obvoznico. To se bo
spodbujalo in tudi sankcioniralo s prometnimi ukrepi, ki se bodo uvajali postopno. Dolgoročno
pa bodo zgrajena 3 velika parkirišča za obiskovalce v okolici mestnega središča, ki bodo
omogočala prestop na trajnostne potovalne načine.
Za optimalno delovanje naštetih ukrepov z vidika prometnega inženiringa bo treba realizirati
nekaj novih kratko- in dolgoročnih infrastrukturnih projektov. Kratkoročno bo z vzhodno
tangencialo dokončana »struktura glavnika«. Dolgoročno bo obvoznica razbremenila Hoge
Bokstraat, vpadnica Doornpark pa bo olajšala prehod skozi Nieuwekerken. Ko bo zgrajena
vzhodna tangenciala, bo mogoče preoblikovati tudi cesto N70 in jo prekvalificirati v lokalno
cesto.
Trajnostni scenarij kot izhodišče uporablja 5 osnovnih vozlišč, za katera so bile izbrane te
lokacije:
1. Železniška postaja: multimodalno vozlišče, vozlišče IC/IR
2. Trg Fabiola: mestna vrata z distribucijskim centrom »Parkiraj in se pelji«
3. Vzhodno mestno vozlišče: rekreacijsko vozlišče s poudarkom na kolesarskem
prometu
4. Zahodno mestno vozlišče: povezano z novo točko privlačnosti (bolnišnica); nudi zelo
kakovostni javni potniški promet in kolesarsko omrežje
5. Periferno parkirišče v okolici SVK, kot je predvideno v modelu »lobbenstad«. Lokacijo
parkirišča je treba še določiti in proučiti, ali je nova lokacija bolnišnice AZ Nikolaas
primerna za združitev te funkcije in perifernega parkirišča na eni sami lokaciji.
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Poleg tega so predvidene tri velike širitve mesta, s katerimi naj bi predvsem dosegli cilje,
povezane s kakovostjo življenja, zelenimi površinami in aktivnostmi. Gre za širitev
soseske Clement ter širitev območij De Winningen in Bellestraat-Zonneken.
Poleg teh treh mestnih širitev bo dolgoročno odločilna tudi selitev bolnišnice AZ Nikolaas.
Trenutno je za selitev predvideno območje na stičišču cest N70 in R42.

3.2.2. Elementi prometnega inženiringa na kratki in dolgi rok
3.2.2.1. Do mestnega središča brez avtomobilov s prenovljeno prometno
ureditvijo sosesk
Model »lobbenstad« kot ogrodje za mesto in stanovanjske soseske predvideva 7 vpadnic, okoli
katerih bo lahko potekala prostorska koncentracija. Te radialne vpadnice bodo služile
odpiranju posameznih mestnih območij ali sosesk. V nadaljevanju sta predstavljeni 2 možni
načeli, ki bi ju lahko uporabili za ta namen. Za vsako mestno območje ali sosesko bo glede na
profil ceste in posebne okoliščine ocenjeno, katero od teh dveh načel bi bilo najprimernejše.
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Načelo centralnih zank

Načelo zank v soseskah

Različna območja so dostopna po vpadnici, ki
prečka sosesko. V središču mesta je prehod
med različnimi vpadnicami prepovedan za
motorizirani promet.

Območja so med seboj ločena s cestami za
motorizirani prometu. Sistem vrat deluje kot
vhod in izhod za posamezno sosesko.

V obeh primerih so soseske med seboj ločene s cestami za motorizirani promet. To
pomeni, da se mora avtomobilski promet vsakič vrniti na glavno prometno strukturo. V SintNiklaasu je to krožna obvoznica (rondweg), ki jo sestavljajo cesta R42, tangencialne ceste in
cesta N70.

3.2.2.2. Osrednje osi za javni potniški promet
Preoblikovanje omrežja javnega potniškega prometa (JPP) je povezano s prenovo prometne
ureditve v soseskah na ulični ravni. V tej CPS je predstavljenih samo nekaj osnovnih načel
novega načrta za ureditev prometa v soseskah. Podrobna različica prometnega načrta za
soseske bo izdelana v posvetovanju z javnim prevoznim podjetjem De Lijn. Možni ukrepi
optimizacije so čimprejšnja prilagoditev nekaterih primestnih linij iz vizije mobilnosti, možnost
povezave mestnega omrežja do nekaterih novih točk privlačnosti, povezava nekaterih
primestnih linij pa bo omogočila močnejšo osno strukturo, primerljivo sedanjemu koridorju.
3.2.2.3. Struktura kolesarskega omrežja
Obstoječe kolesarsko omrežje tvorijo radialne vstopne osi, ki
omogočajo dobro kolesarsko povezavo z mestnim središčem.
V novem kolesarskem omrežju bo ta struktura ohranjena, toda
dodatno okrepljena.
V prihodnji širitvi kolesarskega omrežja bodo radialne osi okrog
mestnega središča Sint-Niklaasa okrepljene z dvema mestnima
kolesarskima obvoznicama, lokalno in regionalno, ki bosta
povezovali posamezne mestne predele (prekate) oziroma
predmestja in točke privlačnosti v okolici mesta, kot je
rekreacijsko območje De Ster.
Sliki predstavljata strukturo kolesarskega omrežja. Z zeleno barvo
je označena lokalna mestna kolesarska obvoznica, z oranžno
regionalna mesta kolesarska obvoznica, z modro pa radialne
kolesarske osi.
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3.2.2.4. Parkirna politika
Kratkoročno bodo parkirni režimi zelo poenostavljeni. Na tej osnovi bo oblikovana nova
parkirna politika. Najcenejša bodo periferna parkirišča, kjer se bo spodbujalo dolgotrajno
parkiranje. Sledila jim bodo parkirišča v središču mesta, ki bodo še vedno namenjena
dolgotrajnemu parkiranju, vendar po višji ceni. Najdražje bo parkiranje na ulicah. Ta parkirna
mesta so namenjena stanovalcem in kratkotrajnemu parkiranju za potrebe trgovin. Zato bosta
uvedena režima kratkotrajnega parkiranja in parkiranja za stanovalce. V ulicah s trgovinami
bodo urejena posebna parkirna mesta za zelo kratkotrajno parkiranje po načelu »ustavi se in
kupi«, namenjena obiskovalcem trgovin.
Dolgoročno pa bodo zaradi širitve območja brez avtomobilov v središču mesta potrebne še
druge spremembe. Obstoječa parkirišča v središču mesta se lahko preoblikujejo v parkirišča
za stanovalce. Obiskovalci se lahko zbirajo v multimodalnih prestopnih vozliščih, od koder
lahko bodisi nadaljujejo svojo pot bodisi parkirajo na novih perifernih parkiriščih zunaj
mestnega središča brez avtomobilov.

Usmerjevalni del

4. Scenarij politike
4.1. Prostorski razvoj in učinki na mobilnost
4.1.1. Kategorizacija cest
4.1.1.1. Vizija
Predvidena kategorizacija cest bo ustvarila okvir za CPS. Določila bo modalitete za
podrobnejšo obravnavo drugih tem in širitev povezanih omrežij CPS.
Kategorizacija cest bo prvi korak v smeri oblikovanja trajnostnega mesta Sint-Niklaas v
okviru strategije za podnebno nevtralnost mesta do leta 2050. Pomemben del slednje je
koncept mestnega središča brez avtomobilov. Z njegovim uresničevanjem znotraj
kompaktnega mestnega jedra bo formalno stopil v ospredje tudi model »lobbenstad«. Ta
omogoča odpiranje mestnih sosesk z uporabo sistema zank in/ali vrat in zgodovinskih
mestnih vpadnic. Pri tem bo avtomobilski promet med različnimi soseskami možen le po
obvoznici. Tranzitni promet skozi središče mesta ne bo več mogoč, potovalni časi trajnostnih
potovalnih načinov pa se bodo skrajšali v primerjavi z avtomobilskim prometom (načela
prometnega načrta za soseske). Dodatna prednost tega modela je, da bo mestno središče
lažje prehodno in dostopno za kolesarje, pešce in javni potniški promet.
Poleg tega so raziskave pokazale, da bodo potrebne prilagoditve v kategorizaciji cest
zunaj krožne obvoznice (R42-N70-N41). Nekatere spremembe v kategorizaciji ne bodo
izvedljive zaradi proračunskih omejitev ali pa bodo odvisne od izpolnjevanja določenih
predpogojev, na primer od realizacije drugih projektov, kot je vzhodna tangencila. Zato bo
kategorizacija potekala v dveh fazah, kratkoročni in dolgoročni (gl. spodnjo sliko).
Pri pripravi nove kategorizacije cest je bila uporabljena kategorizacija v skladu s prostorskim
načrtom Flandrije. Slednji in pokrajinski prostorski načrt določata naslednje kategorije cest:
glavne ceste, primarne ceste 1. kategorije, primarne ceste 2. kategorije, sekundarne ceste in
lokalne ceste.
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4.2. Oblikovanje prometnih omrežij
4.2.1. Prometni načrt za soseske
Sint-Niklaas si prizadeva za večjo kakovost bivanja in boljše počutje v središču mesta ter večjo
varnost v prometu. Ta prizadevanja se kažejo v konceptu mestnega središča brez
avtomobilov, ki ga želijo doseči z optimizacijo prometne strukture in podpornimi ukrepi.
Pri tem ima najpomembnejšo vlogo model »lobbenstad«. Zdaj je nekaj nakupovalnih ulic v
središču mesta že zasnovanih kot območja za pešce. Sem spadata Stationstraat in Trg SintNiklaas. Poleg tega pa si tudi prizadevajo, da bi središče mesta postalo varnejše za kolesarje,
pešce in javni potniški promet. To bodo delno uresničili s spremembami prometa v soseskah.
Znaten delež tranzitnega prometa se lahko umakne iz središču mesta že kratkoročno. S
pametnimi spremembami prometne ureditve na območju trga Grote Markt (zmanjšanje
prometnega toka v smeri sever–jug) se lahko tranzitni promet iz mestnega središča preusmeri
na tangencialne ceste. Ti ukrepi bodo povečali funkcije trga Grote Markt, olajšali njegovo
prečkanje kolesarjem in pešcem ter izboljšali pretočnost javnega potniškega prometa.
Gradnja vzhodne tangenciale je pomemben dodatni ukrep pri oblikovanju prometne strukture,
saj bo promet mogoče optimalno usmeriti na dve tangencialni cesti.
Dolgoročno naj bi se mestno središče brez avtomobilov še razširilo. Znotraj tega območja
bi bil nezaželen tudi notranji avtomobilski promet, za odvračanje od njega pa se lahko
sprejmejo ustrezni prometni ukrepi.
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4.2.2. Celostna kolesarska politika
4.2.2.1. Kaj je celostna kolesarska politika
Za oblikovanje kakovostnega splošnega kolesarskega načrta je zelo pomemben celostni
pristop h kolesarski politiki. Kot izhodišče za razvoj takšne celostne kolesarske politike smo
vzeli 4 stebre: politika, omrežje, storitve in kultura. Vsak steber vključuje sestavine, ki
opredeljujejo njegovo konkretno izvedbo. Dobro kolesarsko omrežje na primer opredeljujejo
njegova povezanost, privlačnost, varnost in udobje. Če to uporabimo za vsakega od štirih
stebrov, dobimo shemo, prikazano na sliki.
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4.2.2.2. Ambicije kolesarske politike mesta Sint-Niklaas
CPS iz leta 2002 je sprožila ponovno vrednotenje kolesa v Sint-Niklaasu. Tedaj je bilo rečeno,
da je mestno območje z mestnim jedrom, velikim 3 × 5 km, zelo primerno za spodbujanje
kolesarjenja. Skoraj vsi cilji v mestnem središču bi bili s kolesom dosegljivi v zelo kratkem
času.
Kolo ima vse pomembnejšo vlogo delno tudi zaradi Podnebnega
načrta in modela »lobbenstad«. S sloganom »de fiets… heeft
iets« (dobesedni prevod: »kolo ... ima nekaj«) si Sint-Niklaas
prizadeva ustvariti pristno kolesarsko kulturo v mestu. Izvajanje
celostne kolesarske politike je ključno in zato tudi eno od
temeljnih načel te CPS. Kolo mora postati primarni mestni
potovalni način za kratke in srednje razdalje. Akcijski kolesarski
načrt in kampanja »de fiets... heeft iets« sta prva koraka mesta
k celostni kolesarski politiki. Tako naj bi Sint-Niklaas dolgoročno
postal pravo kolesarsko mesto.

4.2.2.3. Ukrepi za celostno kolesarsko politiko: politika
Za koordinacijo kolesarske politike, ki trenutno vključuje več kot 20 mestnih
storitvenih centrov, bo imenovan poseben kolesarski koordinator. Ta bo
osrednja kontaktna oseba za kolesarsko politiko in pristojen za nadzor
nad izvajanjem in spremljanjem akcijskega kolesarskega načrta.
Končni cilj je doseči politiko, ki bo z vidika kolesarjev vertikalno in horizontalno
integrirana na več ravneh, zlasti pa vključena v splošno politiko mobilnosti.
Varnost, trajnostnost in kakovost bivanja so rdeča nit kolesarske politike
in tudi širše politike mobilnosti. V ospredju bodo jasne prednostne naloge in
cilji, ki bodo omogočili uravnoteženo kolesarsko politiko, osredotočeno na
rezultate na eni strani in sredstva na drugi.
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Kolesarski projekti na lokalni in nadlokalni ravni morajo biti zasnovani tako, da jih je mogoče
izvajati sočasno in da so po potrebi tudi medsebojno usklajeni. Zato je potrebna odprta in
jasna komunikacija med različnimi ravnmi politike. Ker pa kolesarska politika ni omejena le na
območje mesta Sint-Niklaas, je predvideno tudi tesno sodelovanje s sosednjimi občinami. Zato
so potrebna posvetovanja na izvršni in politični ravni. Pri oblikovanju mestne kolesarske
politike bodo sodelovali tudi občani, ki bodo lahko svoje mnenje izrazili na letnih kolesarskih
konferencah.

4.2.2.4. Ukrepi za celostno kolesarsko politiko: omrežje
Kakovostna kolesarska pot je povezana (tekoča), hitra, varna, udobna in privlačna. Za dosego
takega kakovostnega kolesarskega omrežja mora biti v proračunih za mobilnost in javna dela
na voljo dovolj finančnih sredstev za gradnjo in vzdrževanje kolesarskih poti.
Posebna pozornost bo namenjena čim večji poenotenosti kolesarske infrastrukture ter njeni
privlačnosti in estetski vključitvi v javni prostor.

Načela kolesarskega omrežja
Kolesarsko omrežje tvorijo radialne vstopne osi, ki
zagotavljajo zadovoljive kolesarske povezave z
mestnim središčem.
Struktura radialnih osi okrog mestnega središča SintNiklaasa je dodatno okrepljena z dvema mestnima
kolesarskima obvoznicama, lokalno in regionalno.
Njuna naloga je, da povežeta posamezne mestne
predele (prekate) in predmestja ali točke
privlačnosti v okolici mesta, kot je rekreacijsko
območje De Ster.
Na sliki je shematski prikaz te strukture: radialne osi so modre, lokalna kolesarska obvoznica
je zelena, regionalna kolesarska obvoznica pa rdeča.
Arhitektura omrežja
V Sint-Niklaasu je 7 regionalnih mestnih kolesarskih poti. To so glavne osi za tekoč, hiter in
varen kolesarski promet. Temeljiti mora na naslednjih standardih kakovosti: varen,
nekonflikten kolesarski promet s poudarkom na redkih in večnivojskih prehodih za prečkanje
prometnic.
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4.2.2.4. Ukrepi za celostno kolesarsko politiko: storitve
Na funkcionalnih kolesarskih poteh je treba v okviru izvedbe kakovostne
kolesarske infrastrukture poskrbeti za enotno signalizacijo na celotnem
območju. Funkcionalne kolesarske poti so: nadlokalno kolesarsko omrežje
(BFF), kolesarske poti na dolge razdalje (LAF) in lokalno mestno omrežje
kolesarskih poti. Novembra 2013 je bilo 97 slepih ulic preurejenih v
neprekinjene poti za kolesarje in pešce. Ti lahko zdaj nadaljujejo pot skozi
ulice, ki so slepe za vozila, po zaslugi novih prometnih oznak na vsem
območju Sint-Niklaasa. Namen teh novih prometnih oznak je zagotoviti boljšo
uporabo cest, zlasti pa spodbuditi hojo in kolesarjenje kot trajnostni alternativi
uporabi avtomobila.

4.2.2.4. Ukrepi za celostno kolesarsko politiko: kultura
Kampanja »de fiets… heeft iets« je namenjena uvajanju kolesarske kulture v mestu. Da bi
kolesarska politika lahko zaživela med meščani Sint-Niklaasa načrtujejo več
komunikacijskih kampanj. Osnova za vse oblike spodbujanja kolesarjenja bo promocijska
kampanja »de fiets… heeft iets« .
Obveščanje o kolesarski politiki se bo stopnjevalo. Najprej bo narejena analiza o koristnosti
spletne strani/platforme v okviru komunikacije in sodelovanja.
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Izrabili bodo prednosti socialnih omrežij, v vsaki izdaji mestne revije pa bo članek o kolesarski
politiki.
Razvoj kolesarske politike in zadovoljstvo prebivalcev se bosta spremljala strukturirano in
kjer bo možno, se bo zagotovil dodaten prostor za sodelovanje. Vse to bo vključeno v
delovanje mesta takole:





Na letni kolesarski konferenci bodo someščani izrazili svoja mnenja o kolesarski politiki
na splošno ali o bolj specifičnih temah.
Ustanovitev sveta za mobilnosti, ki se bo sestajal najmanj enkrat na leto, da oceni in
ovrednoti napredek na področju mobilnosti in kolesarske politike. Za pridobivanje
mnenj prebivalcev o kolesarski politiki se bodo izvajale številne raziskave in ankete.
Kolesarji bodo lahko sodelovali pri novih infrastrukturnih projektih.

4.2.3. Omrežje javnega in kolektivnega potniškega prometa
Podnebni načrt mesta Sint-Niklaas je skupaj z modelom »lobbenstad« močno vplival na
sedanji promet na območju Noordelijk stadsdeel v mestnem središču. Pod vplivom teh dveh
načrtov so v novem prometnem načrtu za soseske sprejeti ali predlagani nekateri srednje- in
dolgoročni ukrepi, ki predvidevajo temeljito revizijo mestnega javnega potniškega omrežja
na ravni ulic. Po eni strani bo nekaj vstopnih osi zaradi omejenih zmogljivosti preoblikovanih
v enosmerne ulice. Nekatere od teh osi uporablja javno prevozno podjetje De Lijn zdaj v obeh
smereh. Po drugi strani pa 7 zgodovinskih radialnih vpadnic hkrati služi kot vstopne ceste za
avtomobile ter hitre in neposredne povezave do središča mesta za javni potniški promet in
kolesa.
To pa ne omogoča tekočega prometa za javno prevozno podjetje De Lijn. Zato je treba proučiti
možnost, da javni potniški promet in avtomobilski promet v mesto vstopata po ločenih vstopnih
oseh. Kjer to ni izvedljivo, je treba sprejeti prometne ukrepe, s katerimi se bo na teh vpadnicah
zagotovila močna os za javni potniški promet. Za to je potrebna nadaljnja podrobna obravnava
prometnega načrta za soseske v sodelovanju s podjetjem De Lijn. V prvem posvetovanju s
podjetjem so razpravljali o številnih možnostih za optimizacijo prog. Možni ukrepi za
optimizacijo:




Čimprejšnja uvedba več primestnih linij, predvidenih v viziji mobilnosti (s frekvenco
20 minut namesto sedanje frekvence 30 minut).
Možnost uvedbe storitev mestnega javnega potniškega prometa do novih točk
privlačnosti.
Povezava nekaterih primestnih linij bo omogočila razvoj močnejših osi, podobnih
sedanjemu koridorju.

Na spodnji sliki je prikaz možnih optimizacij na ravni ulic v primerjavi s trenutnim stanjem. S
sivo barvo so označene sedanje točke privlačnosti in končna postajališča mestnega javnega
potniškega prometa, s črno pa nekatere prihodnje točke privlačnosti, ki jih je možno dolgoročno
vključiti v mestno omrežje.
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4.2.4. Varnost v prometu, prijaznost do mesta in preoblikovanje cest
Povečanje varnosti v prometu je eno od temeljnih načel te CPS. Prizadevanje za povečanje
prometne varnosti je tesno povezano s 4 drugimi temami, ki skupaj prispevajo k večji varnosti
v prometu.






Preoblikovanje cest: odprava nevarnih točk in večja prepoznavnost glavnih
prometnih osi v skladu s kategorizacijo cest in Glavnim načrtom za javni prostor.
Izvajanje dosledne politike omejevanja hitrosti, ki mora biti dobro pregledna po
zaslugi enotne podobe ulic glede na veljavni režim hitrostne omejitve.
Oblikovanje vodilnega cestnega omrežja za tovorni promet, podprtega z obsežno
prepovedjo tranzitnega tovornega prometa na cestah, ki bodisi niso vključene v
omrežje za tovorni promet bodisi nimajo lokalne povezovalne funkcije. Poleg tega je
treba rešiti tudi lokalne težave s parkiranjem tovornjakov.
Conski varnostni načrt policijske uprave mora zagotoviti prometno varnost in
prispevati k prijaznejšemu prometu v Sint-Niklaasu. Pri tem je zelo pomembna politika
uveljavljanja prometnih predpisov, podprta z ukrepi na področju infrastrukture,
izobraževanja, obveščanja in komuniciranja.

4.2.4.1. Načrt hitrostnih omejitev
Oblikovanje načrta hitrostnih omejitev poteka na podlagi predlagane kategorizacije cest.
Hitrostne omejitve morajo upoštevati takšno kategorizacijo, da bi lahko ceste optimalno
opravljale namenjeno jim funkcijo.
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Poleg tega načrt hitrostnih omejitev upošteva tudi kolesarsko omrežje, stanovanjska območja
in načrte za prihodnjo prenovo nekaterih cest. Meje pozidanega območja se ne bodo
spreminjale, saj jih je mesto Sint-Niklaas lansko leto posodobilo. Hitrostne omejitve so bile
določene po naslednjih načelih:
Omejitev hitrosti na 70 km/h
Predlaga se, da se zunaj meja pozidanega območja uvede hitrostna omejitev 70 km/h na
sekundarnih cestah, lokalnih cestah tipa 1 in lokalnih cestah tipa 2a. Na lokalnih cestah
tipa 2b lahko veljajo enake hitrostne omejitve pod pogojem, da je poskrbljeno za varno
kolesarsko infrastrukturo.
Omejitev hitrosti na 50 km/h




Vse ceste znotraj meja pozidanega območja.
Vse ceste z mešanim prometom, kategorizirane kot lokalne ceste tipa 2b.
Vse ceste, ki so kategorizirane kot lokalne ceste tipa 3 in torej nimajo izrecno
določene prometne funkcije. Kjer bo to mogoče in/ali s preoblikovanjem, bodo te ceste
dobile podeželsko podobo (gl. Glavni načrt za javni prostor).

Omejitev hitrosti na 30 km/h



Vsa šolska okolja: tukaj so že uvedene dinamične oznake za cone 30.
V ulicah in soseskah, kjer ima stanovanjska funkcija prednost pred prometno
funkcijo. Zaradi uveljavljanja in spoštovanja hitrostnih omejitev bo v conah 30 po
možnosti že sama podoba ulic opozarjala uporabnike, da so vstopili v cono 30.
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4.2.4.2. Prometne poti za težka tovorna vozila
Omrežje za tovorni promet znotraj meja mesta Sint-Niklaas je treba oblikovati tako, da se
omogoči čimprejšnja preusmeritev tovornega prometa na cestno omrežje višje
kategorije, tako da se tovorni promet čim hitreje preusmeri k najbližji glavni cesti E17. Za lažji
dostop do ceste E17 pa je treba upoštevati kategorizacijo cest znotraj Sint-Niklaasa.
Da bi dosegli večjo prometno varnost in prijaznejši promet bodo na območju Sint-Niklaasa
uvedene 4 velike cone s prepovedjo prometa za vozila nad 3,5 t, razen za lokalne potrebe.
Poleg tega bo za vozila nad 3,5 t veljala tudi prepoved vstopa v središče mesta po ulicah
Parklaan ali Plezantstraat. Vendar ta prepoved ne bo privedla do popolnega zaprtja cone
znotraj krožne obvoznice. Da bi cone zunaj vnaprej določenih tovornih poti obvarovali pred
tranzitnim prometom težkih tovornih vozil, je možna nadaljnja širitev omenjenih 4 con za vozila
nad 3,5 t, razen za potrebe lokalnega prometa. Vstop bo omogočen le tovornim vozilom za
lokalno dostavo. Da bi se celotno mestno središče osvobodilo tranzitnega tovornega prometa,
je treba prepovedati tudi tranzitni promet znotraj krožne obvoznice.

4.2.5. Parkirna politika
4.2.5.1. Kratkoročna parkirna politika
Trenutno ima Sint-Niklaas 8 parkirišč v središču mesta: Grote Markt, železniška postaja, trg
Station, trg Schouwburg, Zwijgershoek, Heymanplein, Kokkelbeekplein, in Kroonmolenplein.
Dolgotrajno parkiranje bo imelo prednost na enem od teh parkirišč. Tako bodo ulice proste za
kratkotrajno parkiranje in stanovalce. Zaradi usmerjanja dolgotrajnega parkiranja na ta
parkirišča se parkirnine na njih postopoma znižujejo, tako da so nižje od tarif za ulično
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parkiranje. V kratkem bo uvedena cona s plačljivim parkiranjem. V nakupovalnih ulicah so
lahko prilagojene rešitve, odvisno od števila in vrste trgovin. Uvedena bodo tudi parkirna mesta
»ustavi se in kupi«, kjer bo parkiranje omejeno na 30 (brezplačnih) minut. Dolgotrajno
parkiranje na teh mestih ne bo več mogoče. Po potrebi se to lahko razširi še na prepoved
parkiranja za stanovalce v nakupovalnem času. Za preprečitev pritiska dolgotrajnega
parkiranja v stanovanjskih območjih se lahko modro območje razširi na skoraj vse območje
znotraj obvoznice. Nekatere manjše soseske, ki zdaj nimajo teh težav, bodo izključene iz
modre cone. Tukaj se bo s spremljanjem ugotavljalo, ali je dolgoročno potrebna razširitev
modre cone.
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4.2.5.2 Dolgoročna parkirna politika
Dolgoročno bo nadaljnja razbremenitev mestnega jedra avtomobilskega prometa povzročila
mnoge premike. Kratkotrajno parkiranje in parkiranje za stanovalce bosta čim bolj pokrita s
sedanjimi parkirnimi zmogljivostmi v središču mesta. Parkiranju za obiskovalce in
dolgotrajnemu parkiranju bodo namenjena multimodalna vozlišča okrog mesta ali nova
parkirišča na obrobju mestnega središča brez avtomobilov. Ker stanovalce in uporabnike
kratkotrajnega parkiranja usmerjajo na obstoječa parkirišča v središču mesta, na ulicah ostaja
veliko prostega prostora. Ponudba parkirnih mest na ulicah se lahko prilagodi
kakovostnejšemu oblikovanju javnega prostora. Zunaj mestnega središča brez avtomobilov bo
uvedena modra cona s parkirnimi dovolilnicami za stanovalce. S tem se želi preprečiti
preobremenitev parkirnih zmogljivosti zunaj območja plačljivega parkiranja, namenjenih
predvsem stanovalcem.

4.3. Podporni ukrepi
4.3.1. Podpora posebnim ciljnim skupinam
Mestni svet daje velik pomen prometni varnosti na šolskih območjih in poteh. Mestni svet
mesta Sint-Niklaas si prizadeva ustvariti partnerstvo s šolami na svojem območju. Za vrtce in
osnovne šole to pomeni podpis listine o prometni varnosti. S tem se šola, starši, učenci, mestni
svet in policijska uprava zavezujejo, da bodo skupaj pripravili akcijski načrt o prometni varnosti,
prilagojen posamezni šoli. Tak načrt se imenuje tudi šolski potovalni načrt in zajema ukrepe,
povezane z obveščanjem, osveščanjem, izobraževanjem, potovalnimi načini, infrastrukturo,
šolskimi potmi itd. Mestni svet je sklenil sporazum o sodelovanju z »Voetgangersbeweging
vzw« (akcija Hobotnica), ki podpira pripravo šolskih potovalnih načrtov za vrtce in osnovne
šole, ki so nato zapisani kot šolska listina. Akcija se je začela leta 2014 in končala leta 2017.
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Vsako leto je bilo obravnavanih približno 10 šol. Šolska listina je rezultat temeljite analize,
narejene na podlagi:




posamičnih anket otrok in staršev o prometu in potovanju od doma do šole in nazaj;
razrednih anket o načinu potovanja od doma do šole in nazaj;
obiska na šoli, ki se ga udeležijo predstavniki policije, službe za mobilnost, šole in sveta
staršev.

Šola po podpisu šolske listine o prometni varnosti pridobi oznako prometno varne šole. Na
voljo so tri barve oznak:




bronasta: priprava šolskega potovalnega načrta je končana, listina bo podpisana;
srebrna: šola lahko dokaže, da so cilji v šolskem potovalnem načrtu podrobno
opredeljeni;
zlata: izvedeni so vsi ukrepi, predvideni v šolskem potovalnem načrtu.

Oznake se dobijo ob koncu vsakega šolskega obdobja.
Srednje šole lahko posebna vprašanja v zvezi s svojim šolskim okoljem naslovijo na mestno
službo za mobilnost. Obstaja pa tudi mestna iniciativa za prometno vzgojo, imenovana
»Prometni teden«, v katero se lahko vključijo.
Kot delovna metoda v zvezi s prometno varnostjo v šolskih okoljih in na šolskih poteh je izbran
integralni pristop s poudarkom na naslednjih vidikih: obveščanje, osveščanje, izobraževanje,
potovalni načini, infrastruktura, šolske poti itd. Tako želi mestni svet sistematično, strukturirano
in preprosto obravnavati prometno varnost v šolskih okoljih in na šolskih poteh. Vse to želi
doseči s pripravo šolskih listin za vse osnovne šole. V prizadevanju in skrbi za varne prometne
razmere v šolskem okolju ter varne šolske poti bodo med seboj sodelovali različni akterji:
mesto, šole in policijska uprava.

4.3.2. Osveščanje, trženje, obveščanje in promocija za ciljne skupine
4.3.2.1. Mesto Sint-Niklaas je dober zgled
Mesto Sint-Niklaas želi postati pionir pri postavljanju temeljev za oblikovanje celostnih
prometnih strategij. Zato bo dober zgled svojim prebivalcem. To bo storilo s temi pobudami:


Gradnja kakovostnih zmogljivosti za hrambo na lokacijah vseh javnih služb po načelu
STOP (Stappen = hoja, Trappen = kolesarjenje, Openbaar Vervoer = javni potniški
promet, Privé vervoer = zasebni prevoz). Na železniški postaji se lahko zagotovijo
dodatna »modra kolesa«.
 Mestni uslužbenci se lahko prijavijo na tečaj ekološke vožnje.
 Vse mestne službe bodo skoncentrirane na treh velikih lokacijah.
Na vsaki od njih bodo v kratkem na voljo kolesa za vse poti,
povezane z delom. Uslužbenci bodo tudi seznanjeni z najbolj
idealnimi potmi med temi tremi lokacijami.
 Z novimi nakupi bo vozni park postajal vse bolj okolju prijazen.
Vanj je vključeno tudi vozilo iz sistema za souporabo avtomobilov
Cambio.
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4.3.2.2. »Kolo … ima nekaj«
S komunikacijsko in promocijsko kampanjo »de fiets ... heeft iets« (»kolo ... ima nekaj«) želi
mesto ustvariti močno kolesarsko kulturo. Ključno pri tem izvajanje celostne kolesarske
politike, ki je eno od temeljnih načel CPS. Kolesarjenje mora postati primarni potovalni način
za kratke in srednje razdalje v mestu. Prva koraka v tej smeri sta celostna kolesarska politika
v okviru CPS in kampanja »de fiets... heeft iets«. Dolgoročno pa se želi Sint-Niklaas razviti v
pravo kolesarsko mesto.

4.3.2.3. Nedelja brez avtomobilov
V nedeljo 21. septembra 2014 je mesto Sint-Niklaas prvič sodelovalo
v akciji »nedelja brez avtomobilov«. Po 12. uri je bil avtomobilski promet
prepovedan v velikem delu mestnega središča. Ta dan so potekale tudi
številne dejavnosti, trženjske kampanje in kampanje osveščanja. Posebna
pozornost je bila namenjena kolesarjenju. Med drugim so bili predstavljeni
zemljevidi s kolesarskimi potmi, različna kolesa, kolesarski pripomočki,
ukrepi za preprečevanje kraje koles, pa tudi kolesarska umetnost. SintNiklaas načrtuje, da bo »nedelja brez avtomobilov« postala letni dogodek
v mestnem središču. Aktivno politiko mobilnosti pa bo izvajalo tudi med
drugimi dogodki.

4.3.2.4. Souporaba avtomobila
Sint-Niklaas podpira sistema za souporabo avtomobilov Cambio in Autopia. Trenutno so na
voljo 4 vozila Cambio na treh lokacijah v središču mesta. Eno od teh je tudi že vključeno v
mestni vozni park. V prihodnje namerava mesto še bolj proaktivno spodbujati souporabo
avtomobilov. V skladu s Podnebnim načrtom bo treba v vozni park Cambio uvajati predvsem
električna vozila. To je lahko prvi korak pri seznanjanju prebivalcev z električnimi vozili.

4.3.2.5. Digitalna komunikacija
Za boljšo komunikacijo v zvezi z mobilnostjo je bila potrebna nova, sodobnejša mestna spletna
stran o mobilnosti. Del te spletne strani je tudi spletna parkirna trgovina, kjer lahko stanovalci
kupijo vse potrebno za parkiranje.
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5. Akcijski program
CPS vključuje tudi preglednico ukrepov s časovnim načrtom, oceno in navedbo pobudnika
ukrepa.
Deset prednostnih nalog
1

Priprava barometra mobilnosti

2

Izvedba načrta hitrostnih omejitev

3

Izvedba načrta za tovorni promet

4

GVP: prenova križišča Driekoningen

5

Vzhodna tangenciala

6

Umik tranzitnega prometa iz središča mesta in podrobna opredelitev načrta za promet v
soseskah

7

Dokončanje funkcionalnega kolesarskega omrežja

8

Regionalizacija mestnega omrežja JPP

9

Začetek izvajanja celostne kolesarske politike

10

Razširitev participativne politike mobilnosti z ustanovitvijo sveta za mobilnost

6. Organizacija, sodelovanje in vrednotenje
6.1. Organizacija in sodelovanje
Za izvajanje in spremljanje politike mobilnosti, predlagane v tej CPS, je v tem poglavju
predlaganih več organizacijskih ukrepov.
Za uresničevanje CPS in izvajanje akcijskega načrta so sprejeti naslednji organizacijski ukrepi:






Predstavitev CPS in izdelava videa za njen prikaz.
Ko bo CPS odobrena, bo njena končna različica predstavljena vsem prebivalcem
mesta.
Ustanovitev sveta za mobilnost.
Svet za mobilnost se bo sestal vsaj enkrat na leto, da bo razpravljal in ocenil napredek
pri izvajanju CPS in načrta kolesarske politike.
Letna kolesarska konferenca.



Organizacija letne kolesarske konference, na kateri se bodo proučila mnenja
prebivalcev.




Začetek izvajanja celostne parkirne politike.
Za to bodo potrebni novo redarsko osebje, nova plačilna tehnologija (prijazna
uporabniku in sodobna), parkirna trgovina in digitalno obračunavanje parkirnin.
Podrobna opredelitev prometnega načrta za soseske.
Priprava prometnih načrtov na ravni ulic bo potekala v posvetovanju z različnimi
soseskami. Za to bodo organizirana posvetovalna srečanja z različnimi soseskami.
Čezmejna upravna in politična posvetovanja z različnimi lokalnimi in nadlokalnimi
kolesarskimi projekti zaradi medsebojnega usklajevanja.
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6.2. Vrednotenje
Operativni cilji so konkreten izraz predhodno oblikovanih temeljnih načel, specifičnih za mesto
Sint-Niklaas. Cilji so specifični, merljivi, sprejemljivi, realni in časovno opredeljeni. Ker za SintNiklaas niso bile opravljene izhodiščne meritve za vsa temeljna načela, bo uveden barometer
mobilnosti za ugotavljanje uresničevanja operativnih ciljev.
Barometer mobilnosti bo uveden po vzoru kolesarskih bilanc iz Kopenhagna, vendar bo
dodatno razširjen, tako da bo vključeval različna temeljna načela, specifična za Sint-Niklaas,.
Z razširitvijo bodo vanj vključeni tudi kazalniki zdravja (zrak in hrup). To omogoča razvoj
novega komunikacijskega orodja za merjenje in prikazovanje učinkov politike.

Za vsako posebno temeljno načelo bodo določeni kazalniki, ki jih bo barometer mobilnosti
meril skozi čas. Spodnja preglednica prikazuje nekatere od možnih kazalnikov,
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razvrščenih glede na temeljno načelo. Z razvojem barometra mobilnosti se lahko ti še
podrobneje razčlenijo.
Za potrebe barometra mobilnosti se bo za izbrane kazalnike izvajalo izhodiščno merjenje. Ko
bodo na voljo izhodiščne vrednosti, se lahko za vsak kazalnik določi ciljna vrednost.
Barometer mobilnosti je pomembno delovno orodje za spremljanje učinkov izvajanja politike.
Hkrati bo postal tudi pomembno komunikacijsko orodje za izvajanje politike mobilnosti v
prihodnosti. Zato v akcijski preglednici zavzema visoko prednostno mesto.

Temeljno načelo
Kolesarska politika

Kazalnik
Dolžina zgrajenih kolesarskih poti (v km)
Stopnja uporabe kolesa glede na vrsto potovanja
(dom−delo /dom−šola/itd.)
Uporaba koles na glavnih oseh omrežja
Kakovost kolesarske infrastrukture
na podlagi merilnega kolesa
Število parkirišč za kolesa in njihova uporaba

Prometna varnost

Število nesreč s poškodbami, evidentiranih v policijski
statistiki nesreč
Letno spremljanje nevarnih mest (po lastni opredelitvi)

Mestno središče brez
avtomobilov

Spremljanje tranzitnega prometa skozi mestno središče na
podlagi raziskav o začetku in cilju potovanj
Število kolesarjev in pešcev v središču mesta
Ankete o kakovosti bivanja in splošnem dobrem počutju
prebivalcev
Povprečna potovalna hitrost po koridorju WSC−železniška
postaja

Boljša kakovost bivanja in
boljše počutje
Osrednje osi JPP
Parkirna politika

Število uličnih parkirnih mest v primerjavi s številom
parkirnih mest na javnih parkiriščih ali parkiriščih za
stanovalce
Stopnja zasedenosti parkirnih mest na ulicah ali parkiriščih
ob določenih referenčnih časih
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7. Zaključek
CPS je nastala po obsežnih posvetovanjih z različnimi oddelki mestni uprave, mestnim
usmerjevalnim odborom in mestnimi svetniškimi skupinami. Izmenjava idej in mnenj o perečih
vprašanjih je bila zelo konstruktivna in deležna pozitivne ocene strokovnjakov iz mestnega
usmerjevalnega odbora. Načrt politike mobilnosti je bil kar 23-krat predstavljen predstavnikom
lokalnih občinskih svetov, svetovalnim odborom, interesnim skupinam in deležnikom. Vseh
predlogov ni bilo mogoče vključiti, ker so bili v nasprotju s cilji načrta, so se nanašali na izvedbo
načrta ali pa so zahtevali dodatne raziskave. V slednjem primeru so bili vključeni v akcijsko
preglednico. Vsi prispevki so bili večinoma zelo kakovostni in bi jih bilo škoda zavreči. Zato se
je mestni svet odločil, da jih vnese v načrt politike mobilnosti kot nekakšen opomnik o predlogih
in prispevkih prebivalcev ter različnih odborov, na katere se ne sme pozabiti.
Zakaj je CPS tako pomembna za mesto? Prvič, zaradi okvirov, ki jih postavlja. Poleg CPS smo
namreč opredelili tudi okvir prihodnje prostorske politike in oblikovanja javnega prostora. S to
strategijo lahko mesto prebivalcem pojasni svoje odločitve v zvezi z uvajanjem omejitev hitrosti
in oblikovanjem prometnih poti za tovorni in kolesarski promet ter s tem povezanimi
prednostnim nalogami. Drugič, omogoča večjo prometno varnost in večjo kakovost bivanja po
zaslugi jasnih in dobro dokumentiranih načel. Ustrezen promet na ustreznih cestah je tudi
izhodišče za dosledno oblikovano in pregledno cestno omrežje. Jasno opredeljuje tudi načrte
za tovorni promet in omejitve hitrosti ter jih hkrati tudi usklajuje.
Tretjič, ponuja alternative rešitve in krepi politiko na področju trajnostnih potovalnih načinov,
kot sta javni potniški promet, zlasti pa kolo, ki ima v novem prometnem načrtu vlogo
najhitrejšega in najprimernejšega potovalnega načina. Rezultati so boljša dostopnost zaradi
umika neprimernega prometa z zelo obremenjene prometne osi, pozitivni učinki na okolje
zaradi uporabe načela STOP in boljša dostopnost ob doslednem izvajanju Glavnega načrta za
javni prostor. Ta CPS je skupaj s prijaznejšim prometom in večjo prometno varnostjo tudi
odgovor na 5 strateških ciljev CPS Flandrije. In končno, daje smernice za realistično, postopno
in gospodarno izvajanje ukrepov na tem področju. Najpomembnejši pogoji za kratkoročno
doseganje napredka na tem področju so bili prepoznani, načrtovani in vključeni v mestnem
proračunu. CPS določa nekatera načela, hkrati pa pušča dovolj odprtega prostora za
prilagoditve na ravni ulic in sosesk kot pomembnega prispevka vseh udeležencev, ki so
sodelovali v procesu njenega oblikovanja.
Celoten dokument CPS: https://www.sint-niklaas.be/sites/default/files/p1_0050_mp_sintniklaas_beleidsplan_volledigebundel.pdf
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