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MOBILITEITSVISIE N-VA DEINZE

29 SEPTEMBER 2014
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VERKEERSINFARCT
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MOBILITEITSVISIE
N-VA DEINZE

§ Inleiding
– Een visie op korte, middellange en 

lange termijn
– Volwaardige oplossing en geen 

lapmiddelen
– Aandacht voor elke weggebruiker!
– Aandacht voor gezondheid en milieu
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DOELSTELLINGEN
N-VA DEINZE

§ Doelstellingen in termijnen
– Korte termijn
§ Circulatieplan bekijken en wijzigen
§ Schoolomgevingen in het centrum
§ Toegankelijkheid voor de zwakke 

weggebruiker
§ Fietsveilige toegangswegen tot stadsbos
§ Fietsverbindingen ontwikkelen en 

onderhouden
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DOELSTELLINGEN
N-VA DEINZE

– Middellange termijn
§ Zuidelijke ringweg
§ Kruispunten  Guido Gezellelaan/Gentstraat en 

Tolpoortstraat/Kortrijkstraat
§ Openbaar vervoer
§ Veiliger herinrichten Oudenaardsesteenweg
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DOELSTELLINGEN
N-VA DEINZE

– Lange termijn
§ Realisatie noordelijke ringweg
§ Aanleg en onderhoud van fietspaden in 

autoluwe zones rond de stad
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KORTE TERMIJN

§ Circulatieplan bekijken en wijzigen
– Verkeer wegleiden uit het centrum in 

plaats van naar het centrum (nu)
§ Rijrichtingen Georges Martensstraat, 

Tolpoortstraat en Markt omdraaien
§ Aanbrengen van slimme verkeerslichten op 

as Kortrijkstraat – Gentstraat
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KORTE TERMIJN

§ Schoolomgevingen in het centrum
– Afzetten en ophalen van kinderen aan 

één centraal punt: Brieljant - Brieltuin
– Weghalen van verkeer uit Kaaistraat
– Wegleiden van het verkeer via de 

huidige ringweg
– Aan de Brieljant/Brieltuin is voldoende 

parkeergelegenheid
– Evt. politiebegeleiding (cfr. 

Oudenaarde) à kruispunt 
Brielstraat/Mouterijdreef 8
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KORTE TERMIJN

§ Schoolomgevingen in het centrum
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KORTE TERMIJN

§ Toegankelijkheid voor zwakke 
weggebruiker
– Realisatie voet- en fietspaden 

(Schipdonkkanaal, Langs spoorweg,...) 
– Blijvende aandacht voor minder 

mobiele mensen
– Suggesties welkom via 

www.veiligverkeerdeinze.be
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KORTE TERMIJN

§ Fietsveilige toegangswegen tot 
stadsbos

§ Looppistes realiseren

11

MIDDELLANGE TERMIJN

§ Zuidelijke ringweg
– Start Gaversesteenweg àKouter
– Doorstroming garanderen
– Zwaar en gevaarlijk verkeer weren uit 

schoolomgeving en woongebieden
– Betere verbinding industrie
– Bereikbaarheid centrum verhogen (o.a. 

voor middenstand)
– Er is al een reservatiestrook voorzien!
– Aandacht voor de gezondheid van de 

Deinzenaar! 12



4-10-2014

7

INDUSTRIE IN DEINZE

13

GEWESTPLAN 
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MIDDELLANGE TERMIJN

§ Kruispunt Guido Gezellelaan/Georges
Martensstraat/Gentstraat
– Verkeer op kruispunt ontlasten door:
§ Aanbrengen tunnel onder het kruispunt om zo 

het doorgaand verkeer op as Kortrijk – Gent te 
verzekeren
§ Alternatieve rijrichtingen voorstellen, gekoppeld 

aan de eventuele ondertunneling

§ Kruispunt 
Stationstraat/Tolpoortstraat/Kortrijkstraat
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MIDDELLANGE TERMIJN
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ONDERTUNNELING
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MIDDELLANGE TERMIJN

§ Openbaar vervoer
– Lobbywerk met Vlaanderen
– Twee grote elementen komen nu al 

naar voor:
§ Halte stationsstraat schrappen
§ Haltes creëren aan Palaestra en op de 

Markt
– Evt. stadsbus
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MIDDELLANGE TERMIJN

§ Herinrichting Oudenaardsesteenweg
– Vanaf heden een stedelijke weg
– Kruispunten moeten veiliger gemaakt 

worden
§ Verschillende ingrepen
§ Fietspad gescheiden van de rijweg

– Overdreven snelheid!
– Snelheidscontroles invoeren
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OUDENAARDSESTEENWEG
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LANGE TERMIJN

§ Noordelijke ringweg
– Ontspringt aan de Kouter en sluit aan 

op de Kapellestraat
– Tracé dat al lang gepland was
– Reservatiestrook voorzien
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NOORDELIJKE RINGWEG
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SLOT

§ Staat open voor verbetering
§ Vragen?
§ Bedankt voor uw aandacht!
§ www.veiligverkeerdeinze.be
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