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SNELTOETS van een MOBILITEITSPLAN 
 

Ok, je wil dus een sneltoets uitvoeren op een bestaand mobiliteitsplan? Dit zijn de stappen die je 

daarbij zet: 

STAP 1: Download het sneltoetsformulier op volgend adres:  

http://www.mobielvlaanderen.be/overheden/artikel.php?id=522 

STAP 2: Beslis of je de procedure zelf wil doen, danwel of je hulp wil inhuren.  

Een sneltoets kan je in principe perfect zelf uitvoeren. Maar er komt wel een paar uur werk bij kijken 

om verslagen te maken, datums op te zoeken, het formulier in te vullen, GRS en huidig plan door te 

nemen, …  

Wees dus eerlijk met jezelf: heeft de dienst de tijd om die paar uur eraan te spenderen, of is het nu al 

moeilijk om alles rond te krijgen? In dat laatste geval kan je voor een klein bedrag hulp inhuren, 

zodat de sneltoets snel vooruit gaat zonder de bevoegde dienst verder te belasten. 

Overweeg je in te huren, denk er dan aan dat je best van een sneltoets een aparte opdracht maakt, 

en ze niet mee gunt met het herzien zelf van het plan. Reden: Herziening kan zowel een vrij beperkte 

zaak zijn (bij een spoor 3) als een intensief traject. Gun je zonder te weten welk spoor uit de sneltoets 

zal voortkomen, dan betaal je heel wat meer dan wanneer je exact kan omschrijven in het bestek wat 

er net moet gebeuren. 

STAP 3: Organiseer een interne voorbereidingsvergadering.  

Doe volgende zaken: 

- Overloop het actieplan van het huidige plan. Dit is geen verplicht onderdeel van de sneltoets, 

maar het zal helpen om voor iedereen aan tafel het plan weer fris in gedachten te hebben, 

zonder dat je het helemaal moet doorgenomen hebben. Bovendien helpt het om creatief na 

te denken, omdat je vaak moet visualiseren wat er met een kort omschrijving in de tekst 

bedoeld was. En net dit creatief denken is wat je verderop in de vergadering nodig hebt. 

- Vul samen het sneltoetsformulier zo veel mogelijk in. Overloop de plannen (zoek achteraf de 

datums op) en kijk of ze al geïntegreerd waren in je vorige plan. Doe hetzelfde met de 

plannen van de buurgemeenten (en check later of er in hun plannen zaken staan met 

grensoverschreidend belang zoals snelheidszones, parkeerregime, wegcategorisering, 

ruimtelijke plannen, …) 

- Bespreek of je als gemeente nog achter de uitgangspunten van het vorige plan staat. Als het 

goed is bevatte het plan een paragraaf waarin die uitgangspunten samengevat werden. Die 

kan je dan voorlezen, zodat iedereen mee is. Geen dergelijke paragraaf gevonden? Dan 

bekijk je best of je nog achter de ‘duurzaamheidsgraad’ van de projecten staat, danwel dat je 

denkt dat het tijd is om een tandje bij te steken, bijvoorbeeld omdat je gemeente werkt aan 

klimaatneutraliteit.  

- Maak een lijst van zaken die niet in het vorige plan stonden, of die uitdieping nodig hebben. 

Een dergelijke lijst is overigens ook zinvol mocht je niet meer achter de uitgangspunten van 

het vorige plan staan.  

Klassiekers: 

http://www.mobielvlaanderen.be/overheden/artikel.php?id=522


 Leefbaarheid van woonwijken 

 Oversteekbaarheid 

 Trage Wegen 

 Waar wil je welk verkeer (ook wel eens sluipverkeer genoemd) 

 Impact van grote plannen van ruimtelijke ordening 

 Vrachtvervoer en vrachtparkeren 

 Betaalbaar openbaar vervoer (bus, deelfiets) 

 … 

Nieuwe thema’s: 

 Diagnostiek woon-werk: verwerking van de resultaten in het verkeersbeleid 

 Filereductie 

 Gedrag op de weg beïnvloeden, verkeerspsychologie 

 Verkeers- en fietslessen voor nieuwkomers 

 Impact van het witboek ruimtelijke ordening / bouwstop 

 Impact van rekeningrijden 

 Impact van de afschaffing van basismobiliteit 

 Mobiliteit en vergrijzing 

 Mobiliteit en kleinhandelsplan 

 Waterwegvervoer 

 Klimaatneutraliteit 

 … 

Wie uitnodigen?  

 Schepenen bevoegd voor verkeer, mobiliteit, ruimtelijke ordening, (milieu) 

 Ambtenaren bevoegd voor mobiliteit, Technische Dienst / Openbare Werken, ruimtelijke 

ordening, milieu 

 Verkeerscommissaris 

 Relevante interne leden van de GBC (oppositie, verkeersraad, …) 

Hou de groep zo klein mogelijk. Het is een werkvergadering. 

 

STAP 4: Maak het verslag van het werkoverleg. Zet de stategische projecten op kaart.  

Deze kaart moet later ook mee naar de RMC gestuurd worden. 

STAP 5: Laat het college beslissen om een GBC samen te roepen. 

STAP 6: Roep de GBC samen.  

 Controleer of je nog een rechtsgeldig samengestelde GBC hebt.  

 Leg de datum vast in overleg met de mobiliteitsbegeleider 

 Stuur een ontwerp van huishoudelijk regelement van de GBC, de agenda, het deels 

ingevulde sneltoetsformulier mee. Je kan ook het verslag van de 

voorbereidingsvergadering meesturen. 

STAP 7: Hou de GBC.  

 Overloop de velden van het sneltoetsformulier.  



 Beantwoord met alle leden samen of de uitgangspunten van het mobiliteitsplan nog 

ondersteund worden 

 Ga na of er nog andere projecten zijn bij de externe leden van de GBC die impact hebben 

voor jouw gemeente. 

 Ga na welk spoor gewenst is. Beantwoord de vraag niet alleen theoretisch, maar ook 

praktisch: een spoor 2 met 10 thema’s is niet uitvoerbaar. De methodiek van een spoor 2 

leent zich niet voor veel thema’s, zeker niet indien die thema’s ook nog eens een stevige 

impact hebben op andere thema’s.  

Voorbeeld: je wil een fietspad aanleggen in een hoofdstraat van de gemeente. Maar 

om dat te doen, moet je parkeerplaatsen schrappen. Dat zou kunnen, als het 

naastgelegen parkeerterrein een betere rotatie zou hebben, waarbij langparkeren 

verschoven wordt naar een andere parking. Het thema ‘visie hoofdstraat’ blijkt 

impact te hebben op thema’s zoals parkeerbeleid, parkeerregime, functietoekenning 

parkings, circulatieplan…  zwaar thema 

Tegenvoorbeeld: je hebt een plan voor trage wegen. Er zijn geen echte invloeden op 

andere thema’s, het is kwestie van wat kaarten aan te passen voor trage assen en 

lokale fietsroutes.  licht thema 

Heb je meerdere van dergelijke spoor 2 thema’s bij elkaar (meer dan 4 zware thema’s, 

om een vuistregel op te geven), dan ga je beter naar een spoor 1, waarbij je extra 

aandacht spendeert bij de uitwerking van de scenario’s aan de thema’s die de sneltoets 

naar voor schoof. Deze kunnen prima als bouwstenen van de nieuwe scenario’s dienen. 

 

Beslis samen met de GBC welk spoor je kiest, waarom je dat doet, en welke thema’s in 

het vervolgtraject mee te nemen zijn (zeker bij spoor 2, handig bij spoor 1). 

 

Weinig nieuws onder de zon? Nog volop bezig het vorige plan uit te voeren, en wil je niet 

te hard vooruit lopen op de volgende legislatuur? Dan kan spoor 3 een juiste keuze zijn. 

 

STAP 8: Maak het verslag van de GBC op, en vul het formulier verder aan waar nodig.  

STAP 9: Beslis over het participatietraject.  

Je kan kiezen voor de klassieke vergaderingen met de bevolking, of je kan het wat moderner 

aanpakken met een online participatietraject. De meeste besturen neigen naar een combinatiespoor, 

omdat beide hun merites hebben en een specifiek doelpubliek aanspreken. (Uitrit4 adviseert 

CITIZENLAB voor online participatietrajecten, neem contact op voor meer uitleg over hoe dat in de 

praktijk werkt). 

Het besluit van participatietraject is door het College te nemen, en te bekrachtigen door de 

gemeenteraad. 

STAP 10: Stuur alle verslagen, het sneltoetsformulier, de kaart met strategische projecten, de 

beslissing tot GBC, de beslissingen rond het participatietraject naar de RMC.  

Je mobiliteitsbegeleider kan je helpen met de juiste emailadressen.  

STAP 11: Wacht het schriftelijk advies van de RMC af, en agendeer dit op het College.  

De RMC zal beoordelen of de GBC correct is verlopen, of er consensus is en of er een correcte keuze 

van spoor is gebeurd. Bij gunstige beslissing kan je aan de herziening van het plan beginnen. Bij een 

negatief advies dient de GBC opnieuw te gebeuren, en te verhelpen aan de opmerkingen die de RMC 

heeft overgemaakt in haar adviesbeslissing.  


