
Goed besturen is niet alleen oplossingen aanreiken voor de uitdagingen van vandaag. Het is ook 
inschatten wat de vraagstukken van de toekomst en de mogelijke antwoorden daarop zijn.

Na een jaar van uitstellen, wachten, hopen, plannen en terug voorbereiden gaan we nu echt van 
start. 

En daar hebben we jullie voor nodig!

Luc Van Hove
Uw burgemeester

 

www.zandhoven.be

Samenwerken

mobiliteitsplan. 
aan een nieuw



Uitdaging

“Betere mobiliteit in 
Zandhoven, en dit samen 
met onze inwoners, met 
jullie”

1. Doe mee met onze grootschalige 
mobiliteitsbevraging

Via een grootschalige mobiliteitsbevraging 
peilen we naar de mening van zoveel mogelijk 
Zandhovenaren. 

Doe mee! Scan de QR-code of ga naar www.
zandhoven.be. Ben je niet zo digitaal behendig? 
Maak dan een afspraak op het gemeentehuis 
om mee te doen.  

Scan de 
QR-code en 
doe mee! 

2. Tel het verkeer in jouw straat

We gaan bovendien verder aan de slag met Telraam om 
objectieve gegevens te verzamelen over de mobiliteit in 
Zandhoven. 

In september gingen 10 piloottellers van start. De resultaten 
kan je ‘live’ volgen via www.telraam.net.

Veel sluipverkeer?  Ideale fietsroute? Woon je 
op een ‘knelpunt’?Ook in jouw straat willen we 
graag tellen.  We zoeken nog een 70 tal locaties!

Blijkt jouw locatie of verkeersprobleem echter niet geschikt 
voor telraam dan kunnen bijkomende verkeersonderzoeken 
ingezet worden om de situatie in kaart te brengen.

Registreer je snel voor de tweede inschrijfronde via: 
www.telraam.net/nl/membership/zandhoven. Upload een beeld 
vanuit je raam. En hou alvast 25 maart (19:30-21:00) vrij 
voor de eerste Telraam workshop.

99%

93%

Reeds ingeschreven? Dan hoef je 
niets meer te doen. Binnenkort 
weet je of je geselecteerd bent. 

Hoe komen we tot die betere mobiliteit?

Maart 2020
Kick-off GEANNULEERD

September 2020 - 
maart 2021
Opmaak oiëntatienota

September 2020
Start pilootproject 
Telraam

Maart 2021
Mobiliteitsbevraging 
& Telraam workshop

Oktober - december 
2021
Beleidsplan

Maart - september 
2021
- Uitvoeren onderzoek
- Knelpunten, kansen
  en doelstellingen
- Uitwerking scenario’s



Volgend project
Dennenlaan - Keulsebaan

In 2020 gebeurden hier 2 zware ongevallen 
waarbij fietsers betrokken waren. Samen met 
enkele buurtbewoners gingen we aan de slag. 

Het studiebureau Suunta (dat ook ons 
mobiliteitsplan opmaakt) zorgde voor een 
knelpuntenanalyse. Deze analyse zal de 
basis vormen om in 2021 nog andere veilige 
fietsoversteken te realiseren. De analyse kan je 
nalezen op onze website.

Na overleg met de buurgemeente Grobbendonk 
wordt het kruispunt aangepast in eigen 
beheer. Op deze manier verhogen we de 
verkeersveiligheid. 

  

Dienst Mobiliteit
Iris Van Cutsem

T: 03-410 16 37 
E: mobiliteit@zandhoven.be

Meer weten? Je kan de ambitienota en nog zoveel meer nalezen op onze website.  

Al gezien?

We zetten solar verlichting in voor het 
geleiden van fietsers en voetgangers aan 
enkele drukke oversteekplaatsen.

Samen gaan we op weg en schrijven we een nieuw mobiliteitsverhaal 
voor Zandhoven.  We werken aan thema’s die voor iedereen herkenbaar 
en waardevol zijn.


