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Intro: het LaMA traject
LaMA is een initiatief van het Netwerk Duurzame Mobiliteit en staat voor ‘Laboratoria voor Mobiele
Alternatieven’. In 2018 startten we een LaMA op in zeven gemeenten: Deerlijk, Bornem, Ternat,
Kortenberg, Tervuren, Overijse en Beringen. TreinTramBus begeleidde het LaMA-traject in Deerlijk.
LaMA is een participatief modeltraject dat vertrekt vanuit co-creatie. Aan de hand van interactieve
workshops willen we komen tot gedragen en duurzame mobiliteitsoplossingen op maat van een
specifieke stad of gemeente. Hoe werkt het?
•
•

•

•

We kiezen één zone waarbinnen we werken en testen. In Deerlijk hebben we ons gefocust op
de schoolomgeving van De Kim, De Beuk, De Berk en De Sam.
Tijdens het vooronderzoek (interviews met buurtbewoners, leerkrachten, handelaars, … en
observaties ter plekke) brachten we de problemen en opportuniteiten van de projectzone in kaart,
en op basis hiervan formuleerden we een aantal uitdagingen en inzichten.
Met deze uitdagingen gingen we tijdens het participatietraject aan de slag. Tijdens de eerste
co-creatiesessie op 19 april stelden we de uitdagingen voor, verzamelden we ideeën via
speeddates, vroegen we iedereen om te stemmen en werkten we vervolgens een aantal ideeën
verder uit: Wandelroute door het kerkhof – Wandelpool – Fietsstraat – Eenrichtingsverkeer in
de Sint-Rochusstraat – Minder doorgaand verkeer. De drie eerste ideeën werden verder
uitgewerkt tijdens de tweede co-creatiesessie op 17 mei.
o Het idee ‘minder doorgaand verkeer’ overlapte met de andere ideeën en werd daarom
niet weerhouden.
o Het idee ‘eenrichtingsverkeer in de Sint-Rochusstraat’ wordt gesteund door de
gemeente, maar men zag het op korte termijn niet haalbaar. Er is nu eerst een externe
deskundige aangesteld om het voorstel verder verkeerstechnisch uit te werken – dit om
te vermijden dat er nieuwe problemen zouden ontstaan en om de effecten beter in kaart
te brengen. Ook moet er bekeken worden welke infrastructurele ingrepen aan de
weginrichting zouden nodig zijn ter ondersteuning.
Tijdens de Week van de Mobiliteit testten we de drie ideeën uit. We werkten snel toe naar
proefopstellingen: zo konden we de resultaten direct in de praktijk observeren en evalueren.

IDEE 1: Wandelroute door het kerkhof: ‘Ik stap windstil’

•

1

Tijdens de Week van de Mobiliteit werd een veilig, rustig en aantrekkelijk wandelpad doorheen
de begraafplaats georganiseerd met als thema: 'Ik stap windstil'. Ouders, leerkrachten,
buurtbewoners en kinderen werden zo gestimuleerd om vanuit de parking Guido Gezelle het
centrum op een veilige manier te bereiken.

•

Ter hoogte van De Kim werd de rode loper uitgerold voor de schoolbussen. Van 17 tot 21
september werd de parking voor de school tussen 8.30u en 9.30u uitsluitend gereserveerd voor
de schoolbussen. Op die manier konden de schoolbussen op deze parking stationeren, de
kinderen veilig laten uitstappen en bleef de weg volledig vrij voor het doorgaand verkeer.

Evaluatie? De testopstelling is geslaagd. Er was tijdens de testweek minder verkeer aan de schoolpoort.
Aandachtspunten en suggesties naar de toekomst toe:
•
•
•
•
•

Kan dit een permanent karakter krijgen?
Verlichting voorzien
Verharding: moeilijk omwille van het feit dat het bijzetten van kisten gebeurt via dit pad. De
gemeente kan wel uitkijken voor een betere verharding, bv. enkel aan de zijkant.
De parking en de ingang van de scholen zouden beter op elkaar kunnen aansluiten. Fietsers (bv.
langs de zijkant van de school) en auto’s (aan de parking) best apart laten toekomen.
Is het een optie om een ‘schoolstraat’ in te voeren (van bv. 7.30u tot 8.30u de straat afsluiten
voor gemotoriseerd verkeer)? De bussen moeten wel nog tot aan de schoolpoort kunnen rijden.

IDEE 2: Wandelpool

•

•

•
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Voor de zomervakantie kregen alle leerlingen van De Berk, De Kim, De Beuk en De Sam een
enquête mee naar huis met volgende vragen: Mijn kinderen gaan meestal op volgende manier
naar school - Wat houdt je tegen om je kinderen met de fiets of te voet te laten gaan? - Wat zou
je kunnen overtuigen om je kinderen met de fiets of te voet naar school te laten gaan? Overweeg je om 1 of meerdere keren per week een wandelpool te begeleiden?
Op 5 september organiseerde de werkgroep een infovergadering voor geïnteresseerde ouders.
Er werd gekozen voor drie vertrekpunten: Kasteelstraat, Weverijstraat en Barakke. Per
vertrekpunt werd een doodle opgesteld om te zien wie op welke dagen kon meewerken. Er
werden WhatsApp-groepjes gemaakt om praktisch te communiceren. Er werd ook een brief
opgesteld voor de ouders. Alle pools starten om 8u; kindjes kunnen ook onderweg mee
instappen maar de pool wacht niet. Alle kindjes dragen een fluojas.
Na 22/9 werden de wandelpools verlengd – eerst tot 12 oktober en dan al meteen tot het eind
van het schooljaar, omwille van de vele positieve reacties.

Evaluatie? De testopstelling is geslaagd. De reacties zijn heel positief, zowel van de ouders als van de
kinderen. Per pool stappen 20-30 kinderen mee.
“Het werkt goed. Het feit dat de kinderen zelf enthousiast zijn zorgt ervoor dat ze zeggen tegen
elkaar: ik wil ook meewandelen! Als ze zelf enthousiast zijn, werkt dat beter dan een briefje
meegeven aan de ouders.”
Aandachtspunten en suggesties naar de toekomst toe:
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voldoende vrijwilligers nodig. Als er bv. een begeleider uitvalt, moet er een reserve zijn. Ook
andere kanalen dan ouders aanspreken, bv. ouderen (Okra), wandelaars (Joggingplus), …
Vrijwilligers kunnen als beloning van de gemeente een vergoeding krijgen (6€/keer).
Jaar na jaar verandert de doelgroep; de bevraging zal wellicht elk jaar moeten herhaald worden.
Aandacht voor veilige routes: voetpaden, oversteekplaatsen, …
Het startpunt moet een rustige plek zijn met voldoende plaats om de kinderen veilig te kunnen
afzetten. Zal bv. de Barakke ook in de toekomst open ruimte blijven? Aan de startplaats(en) kan
een bord geplaatst worden ‘start wandelpool’ (= permanente reclame voor de pool).
Vrijwilligers worden bij voorkeur door de gemeente (dus niet gelinkt aan één school) verzekerd
(burgerlijke aansprakelijkheid, lichamelijke ongevallen).
Hoe omgaan met ‘vervelende’ kinderen? Vrijwilligers krijgen het advies dat ze streng mogen
zijn; problemen kunnen ook onderling besproken worden via WhatsApp-groepjes.
Verkeersopvoeding van kinderen (door school én ouders) is belangrijk.
Zullen de pools ook in de winter evenveel succes hebben? Als er minder kinderen meewandelen,
zijn er ook minder vrijwilligers nodig (1 i.p.v. 2 per pool).
Uitbreidingsmogelijkheden: De Driesprong werd al gecontacteerd (ligt op de weg van één van
de pools); in de toekomst kunnen er op basis van de vraag nog meer routes bijkomen.
Er is nog ruimte voor meer kinderen. Sommige ouders passeren bv. met de auto aan de Barakke.
Ondersteuning door school voor communicatie is belangrijk.
De politie kan een dubbele functie opnemen: het verkeer regelen + kinderen laten oversteken.
Vrijwilligers kunnen een opleiding volgen tot gemachtigd opzichter (daarbij komt bv. aan bod:
hoe in groep wandelen ook als er geen voetpad is, hoe in groep oversteken).
Ook aan te raden om een korte afsprakennota op te stellen voor vrijwilligers

IDEE 3: Fietsstraten

•

•
•

•
•
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Eerst en vooral werd de zone afgebakend: de Hoogstraat (Waregemstraat tot Neunkirchenplein),
Harelbekestraat (vanaf Comm. Edm. Ameyestraat tot Schoolstraat), Schoolstraat, Comm. Edm.
Ameyestraat, Kerkplein, Nieuwstraat werden allemaal ‘fietsstraten’.
De testopstelling duurde in eerste instantie een maand: van 14 september tot 14 oktober. Dit is
intussen al verlengd tot 15/11.
Er werden de nodige verkeersborden voorzien (begin en einde fietsstraat + een aantal grote
oranje aanwijzingsborden). Daarnaast werden de fietsstraten ook gevisualiseerd d.m.v. logo’s
op straat aangebracht, banners en versierde fietswielen, …
Er werd een extra fietsenstalling voorzien aan het kerkhof.
Er werd ruim gecommuniceerd over de fietsstraten via het gemeentenieuws, een brief naar alle
ouders van de scholen, een brief voor alle omwonenden en handelaars, affiches en flyers, …

•
•

Op 14 september werd de fietsstraat feestelijk ingehuldigd en letterlijk ingekleurd door de
leerlingen van de betrokken scholen. We haalden ook de lokale pers!
Het project werd verlengd tot 15 november.

Evaluatie? De testopstelling is geslaagd. Er komen veel positieve reacties. Het is aangenamer in het
centrum, fietsveiliger. Ook dankzij de zone 30 is het rustiger geworden.
“Als fietsende papa met kleuters heb ik absoluut het gevoel dat je nu je plaats mag opeisen op
straat. Absoluut top om te kunnen fietsen.”
“We hebben toch al een aantal mails gekregen van mensen die zeiden, sinds de invoering van
de fietsstraat durf ik terug in het centrum fietsen.”
Aandachtspunten en suggesties naar de toekomst toe:
•

•
•
•

•

•
•
•
•
•

Het principe van de fietsstraat wordt nog niet altijd gerespecteerd: er wordt sneller dan 30km/u
gereden (zeker buiten de schoolpiek) en soms halen de auto’s toch nog de fietsers in.
o Handhaving / controle door de politie: is mogelijk maar arbeidsintensief
o Communicatie is heel belangrijk: wat kan en mag er, wat zijn de rechten en plichten
van chauffeurs, fietsers? Er werd een mail verstuurd naar de Deerlijke verenigingen en
de werkgroep fietsstraten plant nog een flyeractie en een fietsactie.
Voor kinderen is het soms wat verwarrend: waar mogen ze wel / niet in het midden van de straat
fietsen? Belangrijk dat dit zowel thuis als op school aan bod komt (verkeersopvoeding).
Opletten met (school)bussen die ook door de fietsstraten rijden
De fietsstraat zou niet mogen stoppen net voor een gevaarlijk kruispunt (bv. Sint-Rochusstraat:
wordt meegenomen in lopende studieopdracht). Ook aan de andere kant graag uitbreiden tot aan
de verkeerslichten en eventueel de Rodenbachstraat
Niet alle straten zijn op dit moment even ‘geschikt’ als fietsstraat. Voorgestelde aanpassingen:
o Wegversmalling (zodat er niet meer ingehaald KAN worden): nog tijdens de
proefperiode zal dit getest worden d.m.v. tijdelijke maatregelen bv. bakken plaatsen.
Later kan dit d.m.v. paaltjes, hagen, …
o Verkeersremmers aan begin en einde fietsstraat bv. drempel, 3D-tekening
o Permanente wegmarkering (rode verf, volle witte lijnen voor inhaalverbod)
Signalisatie is nu op een aantal punten niet zo duidelijk, o.a. aan het Gemeentehuis, en SintAmandusstraat t.h.v. de G. Gezellelaan. Er wordt gekeken hoe dit nog kan verbeterd worden.
Vracht- en doorgaand verkeer moet meer geweerd worden! Er is niet genoeg politie om dit te
controleren maar misschien biedt een detectiesysteem uitkomst.
Voorlopig is er nog geen dominant fietsverkeer; de verhouding fietsers /v/ auto’s moet nog
verder groeien. Moet nog beter bekend worden, bv. door middel van fietstellers.
Hopelijk kadert dit project in een groter mobiliteitsplan voor Deerlijk.
In dialoog gaan met handelaars. Unizo-bestuur heeft de fietsstraten positief geëvalueerd.
Handelaars kunnen helpen door affiches uit te hangen, flyers uit te delen, klanten te informeren.

Algemene evaluatie van LaMA?
De aanwezigen waren unaniem heel positief over de ervaringen met LaMA. Als sterke punten werden
vooral genoemd: de samenwerking tussen beleid en burgers, het feit dat er een platform wordt voorzien
om samen constructief na te denken over oplossingen, en het feit dat de aangevoerde oplossingen niet
meteen tegengehouden worden maar ook daadwerkelijk uitgetest worden. Na het proeven van deze
methodiek wil Deerlijk hiermee zeker verder aan de slag!
Een greep uit de reacties:
4

“Als de gemeente zou zeggen ‘we voeren een fietsstraat in’ zou dat helemaal anders werken dan
wanneer dat van onderuit komt, vanuit de burgers.”
“We hebben al dikwijls de vraag gekregen naar fietsstraten, en er werd altijd gezegd ‘dat kan
niet’; en nu was het heel leuk dat we dit op deze manier hebben kunnen testen.”
“Samen met de burgers iets doen is zoveel krachtiger dan wanneer we iets opgelegd krijgen.”
“LaMA brengt mensen samen, ik heb mensen leren kennen die ik nog niet kende.”
“Je krijgt een platform, begeleid, om constructief aan iets te werken.”
“Ik ben al twintig jaar schepen van mobiliteit, we hebben al veel geprobeerd en gerealiseerd,
en dit is de eerste keer dat we met iets bezig zijn waarvan de mensen ook echt durven zeggen
dat het goed is, doe voort daarmee!”
“Het is een win-win situatie geweest. We hebben elkaar gevonden en we hebben iets kunnen
realiseren. Vanuit beide partijen is er een soort respect gegroeid. Wij hebben iets naar voor
gebracht, het is gerealiseerd geweest, de gemeente is mee gegaan in het verhaal, en dat is voor
beide partijen een leuk verhaal, een succesverhaal. En die ervaring kan meegenomen worden
naar andere initiatieven.”
“LaMA heeft ons getoond: De expertise die aanwezig is onder de bevolking: hoe kunnen we die
aanspreken, hoe kunnen we mensen triggeren om mee na te denken over beleid?”
“Hetzelfde proces kan je ook herhalen. Intussen heeft de gemeente ook wel expertise
opgebouwd. Het heeft gewerkt bij LaMA: waarom zou dezelfde aanpak niet werken voor andere
thema’s?”
“Op die manier groeit er een vertrouwen ook in laat ons zeggen de politiek en de burger.”
“Persoonlijk vond ik dit als medewerker vanuit de gemeente heel interessant en leuk. Ik vond
het ook goed dat er wat externe ondersteuning was, om het project te begeleiden, omdat wij ook
soms al in een bepaald denkpatroon zitten, achtergrond meehebben over discussies die al eens
gevoerd zijn, en je daardoor gemakkelijk terug daarin vervalt.”
“Ik denk dat dit een les moet zijn voor iedereen dat in het samen doen, samenwerken tussen
burgers en beleid, dat dat zoveel krachtiger is dan dingen die opgelegd worden. Dat is iets waar
we als Deerlijk echt naartoe moeten.”
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