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Verloop van de avond



Verloop van de avond

1. Stand van zaken masterplan (timing)

2. Verwerking van de input van het vorige 

participatiemoment

3. Doelstellingen en krachtlijnen van het 

masterplan

4. Mobiliteit:

1. Uitgangspunten

2. Circulatie

3. Parkeren

5. Conclusies – Hoe verder?



Stand van zaken 
(van het Masterplan)



Stand van zaken (van het Masterplan)



Masterplan: onderdelen

1. Beeldkwaliteitplan & Materialenplan

2. Herwaarderingsplan (tegenwoordig 

beheerplan genaamd)

3. Circulatieplan

4. Fasering- en actieplan



Verwerking van de 
input van het vorige 
participatiemoment



Verwerking van de input van het 
vorige participatiemoment

• Twee onderdelen:

– Vraag & antwoord: worden meegenomen in het 

ontwerpproces 

– Input van de bewoners : overweging/verwerking 

in de verdere ontwerpstappen met bespreking in 

werk- en stuurgroep



• Masterplanconcept is sterk, onderbouwd en moet 

worden uitgevoerd

• Materiaalgebruik: kwaliteit, veiligheid & comfort

• Parkeerregime:

– Dagparkeerders weg van de Grote Markt (naar de 

centrumparkings)

– Vragen: bewonerskaart, toeristenbussen, parkeerduur, 

kwaliteit centrumparkings



• Circulatie:

– Zone 30: risico op files (bijvoorbeeld in de Yzerlaan)

– Congestiepunten, bijvoorbeeld kruispunt Stragier (en 

afstemming met sluipverkeer)

• Beheer: aandacht voor (een goed) onderhoud en 

ontwerpkeuzes, bijvoorbeeld fonteinen

• Beeld Baron Jacques

• Aandacht voor de uitvoering: timing & 

informatieverstrekking



• Grote Markt:

– Goed plan, goede indeling (verkeer aan 1 zijde)

– Beeldvorming, mooi beeld

– Postief parkeerarmer

– Wat met parkeermogelijkheden voor feestzaal

– Ondergrondse parking (?)

– Schuinparkeren in plaats van loodrecht

– Simultaan ontwikkelen van de centrumparkings (liefst voor aanleg 

Grote Markt)

• Aandacht voor de uitvoering: timing & informatieverstrekking



Doelstellingen en 
krachtlijnen van het 
Masterplan



Welke stad willen wij zijn? 

1. Identiteit: 



Op welke wijze kunnen wij het 

centrum aantrekkelijker maken ? 

2. Toerisme: 



Hoe kunnen we het autoverkeer 

en het parkeren accommoderen, 

zonder dat dit ten koste gaat van 

de kwaliteit van leven, wonen, 

werken?

3. Mobiliteit: 



Hoe kunnen wij zorg dragen voor 

een dynamisch en levensvatbaar 

voorzieningen- en 

handelscentrum?

4. Handel: 



Hoe kunnen wij de stedelijke 

processen accommoderen en de 

kwaliteit van de openbare ruimte 

versterken?

5. Openbare ruimte: 



Hoe kunnen wij de stedelijke 

processen accommoderen en de 

kwaliteit van de architectuur  

versterken?

6. Architectuur: 



Welk plein past er bij Diksmuide?

7. Grote markt: 



Motto

De opgave is het centrum van Diksmuide gereed te 

maken voor de komende decennia. De grootste 

gemene deler van de herinrichting is iedereen -

gebruikers, bewoners en bezoekers - zich welkom te 

laten voelen in het centrum. 

Diksmuide geeft je ademruimte



Voorstel samenhangend en herkenbaar centrumgebied



Bijzondere aandacht voor tactiliteit en (blauw/grijze) toon



principe inrichting, met zichtbare rijloper



parkeren op de stoep



Plankaart



Maquette schetsontwerp



Referentie Sechseläutenplatz Zürich



Mobiliteit



Uitgangspunten

– S T O P  principe aan de basis van het bereikbaarheid- en 

mobiliteitsverhaal:

• Publieke ruimte ingericht met klemtoon op de zwakke weggebruiker:
– Voldoende ruimte

– Vermijden conflicten / conflictpunten

– Auto te gast

– Aangepast materiaalgebruik (in afstemming met het beeldkwaliteitplan)

– Werken op korte en lange(re) termijn:

• Korte termijn: zonder realisatie van de ringweg

• Lange(re) termijn: na realisatie van de ringweg

– Stapsgewijze realisatie met in elke fase kwaliteitsverbetering 

op het vlak van (verkeers)leefbaarheid en doorstroming



Mobiliteit

– Circuleren
• Uitgangspunten en opties

• Circulatieplan
– Globaal

• Toetsing aan de hand van:
– Stadsmodel

– Microsimulatie

– Aanpak

– Parkeren



Circulatieplan



Uitgangspunten en werkwijze

• Evenwicht tussen

– Maximaal weren van sluipverkeer

– Maximale bereikbaarheid van bewoners/bezoekers

• Maximale bereikbaarheid/comfort voor voetgangers en fietsers

• Helder en leesbaar systeem

Evaluatie en verfijning: verkeersmodel stad Diksmuide



Principes
• Weggebruikers op de juiste plaats:

– Doorgaand verkeer: gewestwegen

– Plaatselijk verkeer: kortste route naar bestemming

• Verhogen leefbaarheid centrum:

– Enkel plaatselijk gemotoriseerd verkeer op de centrumstraten

– Verhogen comfort voor voetgangers en fietsers op de centrumstraten 

(herinrichtingen)

• Ontmoedigen sluipverkeer

• Leesbare lokale ontsluiting/evidente ontsluiting van woonblokken

• Bereikbaarheid centrumparkings

– Kortste route

– Goede signalisatie

• Werkbare alternatieven voor lijnbussen



Circulatie voetgangers

• Comfortabele looproutes naar attractiepolen

– Scholen, Cultureel Centrum, winkelstraat, parkings

• Toekomstige herinrichtingen op maat van voetgangers

• Verkeersveiligheid!



Circulatie fietsers

• Comfortabele routes plaatselijk verkeer/doorgaand verkeer

– Plaatselijk: zelfde routes voetgangers

– Doorgaand: gewestwegen, kleine dijk – grote dijk

• Toekomstige herinrichtingen op maat van fietsers

• Verkeersveiligheid!



Circulatie openbaar vervoer

• Centreren van de lijnvoering op de gewestwegen

• Geen bussen door smalle centrumstraten

• Behoud van bestaande haltes (locatie kan licht wijzigen)

• Maximale uitbouw van haltes ‘Station’ en ‘Grote Markt’

In samenspraak met vervoersmaatschappij De Lijn



Circulatie gemotoriseerd verkeer

• Maximaal weren van sluipverkeer in het centrum

• Maximale bereikbaarheid bewoners en bezoekers

• Maximale bereikbaarheid centrumparkings

• Helder en leesbaar systeem

• Vlotte doorstroming op gewestwegen

– Verkeersmodellen (stadsmodel en microsimulatie)

• Gefaseerde aanpak is noodzakelijk, met in elke fase 

kwaliteitsverbetering op vlak van (verkeers)leefbaarheid en 

doorstroming



Sluipverkeer:

Kleine dijk – Grote dijk

Kiekenstraat – Koning Albertstraat

Generaal Baron Jacquesstraat

Grote markt – Koning Albertstraat



Aanpassingen Grote Markt:

tweerichtingsstraat in het zuiden

Vereenvoudiging kruispunt met Stationsstraat

Fuselierstraat en Rosemarijnstraat: éénrichting

Stovestraat en Kwadestraat: schoolstraten

Verkeerslichten



Stationsstraat: éénrichting

Reuzemolenstraat en schoolplein: éénrichting

Timing: Na aanleg markt



Kleine Dijk: éénrichting

Vismarkt en Kiekenstraat: éénrichting

Voorwaarde: aanleg zuid – westelijke ringweg

Timing: Na aanleg ringweg



Circulatieplan
evaluatie



Algemene bevindingen stadsmodel

• Eindresultaat (fase 3)

– Sterke toename intensiteiten op de gewestwegen

– Sterke afname van gereden kilometers in het centrum

– Beperkte omrijden noodzakelijk voor bewoners en bezoekers (lussen)

• Kan het verkeer op de gewestweg vlot doorstromen?

– Microsimulatie is noodzakelijk



Microsimulatie onderzoeksvraag 1

• Kan een vlotte doorstroming gegarandeerd worden wanneer:

– Er verkeerslichten worden voorzien aan Stragier (beide kruispunten)

– En …wanneer fase 3 van het circuatieplan  wordt doorgevoerd

– En… wanneer het ruimtelijk wensbeeld wordt gerealiseerd



Resultaten onderzoeksvraag 1

• Er kan geen vlotte doorstroming gegarandeerd worden wanneer:

– Er verkeerslichten worden voorzien aan Stragier (beide kruispunten)

– En …wanneer fase 3 van het circulatieplan  wordt doorgevoerd

– En… wanneer het ruimtelijk wensbeeld wordt gerealiseerd



Microsimulatie onderzoeksvraag 2

• Kan een vlotte doorstroming gegarandeerd worden wanneer:

– Er verkeerslichten worden voorzien aan Stragier (beide kruispunten)

– En… wanneer fase 3 van het circuatieplan  wordt doorgevoerd

– En… wanneer het ruimtelijk wensbeeld wordt gerealiseerd

– En… wanneer de zuid-westelijke ring wordt gerealiseerd



Resultaten onderzoeksvraag 2

• Vlotte doorstroming tijdens gehele ochtendspits

• Aanvaardbare doorstroming tijdens avondspits

• Spoorwegovergang is een knelpunt

• Doorgaande oost-west beweging bemoeilijken

• Vrachtverkeer verplichten gebruik te maken van de ringweg



Conclusies

• Wensbeeld

– Leefbaar centrum

– Maximale infrastructuur STO

– Minimale infrastructuur P

• Optimaliseren naar bestrijden sluipverkeer

• Doorstroming gewestweg

– Zonder ringweg: zeer slechte doorstroming

– Met ringweg: aanvaardbare doorstroming

– Spoorwegovergang is een knelpunt



Aanpak

• Korte termijn: 

– Perfecte oplossing is niet mogelijk

• Aanpak

– Circulatieplan gefaseerd invoeren

– In elke fase kwaliteitsverbetering op vlak van (verkeers)leefbaarheid en 

doorstroming

– Fase 3 (ruimtelijk wensbeeld) enkel mogelijk bij realisatie van de ringweg



Sluipverkeer:

Kleine dijk – Grote dijk

Kiekenstraat – Koning Albertstraat

Generaal Baron Jacquesstraat

Grote markt – Koning Albertstraat



Aanpassingen Grote Markt:

tweerichtingsstraat in het zuiden

Vereenvoudiging kruispunt met Stationsstraat

Fuselierstraat en Rosemarijnstraat: éénrichting

Stovestraat en Kwadestraat: schoolstraten

Verkeerslichten



Stationsstraat: éénrichting

Reuzemolenstraat en schoolplein: éénrichting

Timing: Na aanleg markt



Kleine Dijk: éénrichting

Vismarkt en Kiekenstraat: éénrichting

Voorwaarde: aanleg zuid – westelijke ringweg

Timing: Na aanleg ringweg



Parkeerbeleid



Algemene principes

• Totaal aantal parkeerplaatsen blijft (minstens) gelijk

• Capaciteitsverhoging door middel van kortparkeren

• Verschuiving langparkeren naar centrumparkings

• Bewonersparkeren verspreid over het centrum

• Kortparkeren op strategische locaties (capaciteitsverhoging)

• Maximale toegankelijkheid voor mindervaliden

• Behoud van gratis parkeren

• Goede signalisatie, in het bijzonder richting centrumparkings

• Laden en lossen blijft mogelijk



Groen:

Enkel bewonersparkeren

Blauw:

Blauwe zone van 9u – 12u en van 13u – 18u (excl. Zon –en feestdagen)

Geen bewonersparkeren wanneer blauwe zone van toepassing is

Paars:

Blauwe zone van 9u – 12u en van 13u – 18u (excl. Zon –en feestdagen)

Bewonersparkeren en kortparkeren

Timing: Na aanleg Markt



Concreet

• Langparkeren op centrumparkings: onbeperkt in duur

• Kortparkeren in de centrumstraten: maximaal 1 uur (met 

onderbreking van 12 -13u)

• Op de centrumstraten is overal blauwe zone van toepassing

– Uitzondering: op Stovestraat (en evt. Kwadestraat) kunnen enkel bewoners 

parkeren

• Bewoners kunnen altijd en overal parkeren met uitzondering van:

– Stationsstraat, Grote Markt, G. B. Jacquesstraat, gedeelte van Ijzerlaan en 

gedeelte van Grauwe Broederstraat (de post)

– Bij deze uitzonderingen geldt het principe van de blauwe zone voor 

bewoners



Concreet

• Mindervaliden kunnen altijd en overal parkeren

• Gratis parkeren binnen Diksmuide

• Systeem met bewonerskaart :

– Enkel waar blauwe zone van toepassing is

– 1e kaart gratis

– 2e kaart betalend (bv. 100€/jaar)

– Bewonerskaarten beperkt tot 2 per huishouden

– Bewoners G.B Jacquesstraat, Grote Markt, gedeelte Ijzerlaan en ter hoogte 

van Post: kunnen overdag niet in hun straat parkeren, maar ontvangen wel 

bewonerskaart



Toekomstig aantal parkeerplaatsen

• Wijzigingen ten opzicht van bestaande toestand:

– Vermindering parkeerplaatsen Grote Markt

– Vermindering parkeerplaatsen Generaal Baron Jacquestraat

– Vermindering parkeerplaatsen Stationsstraat (parkeren aan 1 zijde)

– Vermindering parkeerplaatsen als gevolg van herinrichting (beperkt)

– Verhoging parkeerplaatsen Parking Beerstblotestraat

– Verhoging parkeerplaatsen Parking Station

– Verhoging parkeerplaatsen Oostvesten?

• Slechts beperkte stijging van het aantal parkeerplaatsen mogelijk

Vermindering van parkeerplaatsen wordt telkens 

gecompenseerd op centrumparkings



Inschatting parkeerplaatsen toekomst

Bestaande toestand

• Kortparkeren (2 uur)

– 293 pp

• Vrij parkeren

– 751 pp

• Totaal

– 1044 pp

Toekomst

• Kortparkeren (1 uur)

– Exclusief kort: 151 pp

– Bewoners + kort 550 pp

• Vrij Parkeren (centrumparkings)

– 260 pp

• Totaal

– 961 pp

• Verdere uitbreiding centrumparkings 

noodzakelijk (minsten + 83pp)



Toekomstige parkeercapaciteit

Er zal een stijging zijn van de toekomstige parkeercapaciteit op 

de centrumstraten

• Langparkeren verschuift naar centrumparkings

– Er komt plaats vrij op de centrumstraten

• Kortparkeren zorgt voor een reële capaciteitsverhoging

– Binnen het tijdsbestek van de blauwe zone (maximaal 1 uur) kunnen 

theoretisch minimaal 8 auto’s parkeren op 1 parkeerplaats 

– Bij een regime van kortparkeren van 2 uur zouden dit 4 auto’s zijn

– Bij een regime van vrij parkeren zou dit 1 auto zijn



Haalbaarheid ondergrondse parkeergarage

• Reeds 2 studies uitgevoerd

– Arcadis

– Vinci

• Bevindingen studies: 

– Ofwel draagt Diksmuide de investeringskost (5.000.000€ ) + de 

onderhoudskost (5.000.000€/30 jaar)

– Ofwel draagt Diksmuide de investeringskost (5.000.000€) en wordt de 

uitbating overgelaten aan een private partner (betalend parkeren op 

de Grote Markt)

• Randvoorwaarden:

– Gedurende 30 jaar geen bijkomende parkeerplaatsen

– Centrumparkings worden betalend

– Overal betalend parkeren voor een tarief van 1€/uur (ook voor bewoners)



Conclusies – Hoe 
verder




