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Inleiding
Met het oog op de lokale verkiezingen van 14 oktober 2018 stelt de Belgische en Luxemburgse 
automobiel- en tweewielerfederatie FEBIAC haar memorandum voor aan de lokale partijafdelingen 
en kandidaat-lokale besturen.
Waarom brengt een nationale mobiliteitsorganisatie een lokaal memorandum uit? En waarom nu?
De producten en diensten die de leden van onze federatie op de markt (willen) brengen en 
die uw kiezers kopen en gebruiken, geven mee vorm aan de mobiliteit in uw stad of dorp van 
morgen. De mobiliteit die FEBIAC voor ogen heeft, is meer dan de individuele auto’s, twee-
wielers, bussen, bestel- en vrachtwagens die we kennen: ze omhelst een betere co-existentie 
en samenwerking tussen modi, maar ook mobiliteitsdiensten zoals auto- en fietsdelen. Dat is 
waar onze leden dag na dag aan werken en ontwikkelen. 
Waarom nu? De voorbije maanden was heel wat te doen rond de luchtkwaliteit in ons land. 
In de media ontstond gaandeweg een beeld alsof de luchtvervuiling nog nooit zo erg was als 
vandaag, ook in uw stad of gemeente. 
Onderzoek en metingen over een langere periode geven aan dat de luchtkwaliteit in onze 
contreien er de voorbije decennia stelselmatig op verbeterd is, ondanks de toename van het 
verkeer. Sommigen stellen dat ze de afgelopen 50 jaar nog nooit zo goed is geweest als 
vandaag. 
Is onze luchtkwaliteit dan goed genoeg? Nog niet helemaal en niet op alle vlakken. Daarom 
moeten we verder werken aan schonere benzine- en dieselvoertuigen om de lucht die we 

inademen zuiver genoeg te krijgen, maar vooral ook inzetten op alternatieve brandstoffen en 
motoren om de CO2-uitstoot te verminderen en de klimaatopwarming onder controle te krijgen. 
Als beheerder van het lokale wegennet is uw stad of gemeente ook aan zet. Functie, ontwerp 
en inrichting van wegen bepalen hoe mobiliteitsproducten en -diensten er gebruikt worden, 
hoeveel verkeersemissies ze teweeg brengen, en hoe bereikbaar en toegankelijk uw stad of 
gemeente is. Er is een belangrijke rol weggelegd voor u en naburige lokale besturen om de 
bereikbaarheid en leefbaarheid van uw streek vorm te geven, te sturen en verbeteren.
Mobiliteit stopt immers niet aan de grenzen van stad of gemeente. Precies daarom is samen-
werking met naburige gemeenten essentieel om problemen inzake mobiliteit, milieu en ver-
keersveiligheid op bovenlokaal en/of streekniveau doortastend aan te pakken. Schaalvergroting 
vergroot de kans op doeltreffende en kostefficiënte oplossingen.
Ons memorandum wil hiertoe een inspiratiebron zijn. Aan de hand van een zevental thema’s 
wordt een rits ideeën en aandachtspunten meegegeven bij (boven-)lokale plannen en voor-
stellen, teneinde uw streek leefbaarder te maken voor uw bewoners en aantrekkelijker voor de 
lokale handelaars en hun klanten. Zowaar niet evident, omdat soms tegenstrijdige belangen 
moeten verzoend worden. 
Onze federatie, medewerkers en leden staan klaar om u te informeren en adviseren met feiten 
en cijfers bij de opmaak van uw verkiezingsprogramma met weloverwogen keuzes voor goed 
lokaal bestuur, met name op het vlak van toekomstgerichte mobiliteit, betere bereikbaarheid, 
omni-modale toegankelijkheid en een aangenamere leefomgeving.
Wij wensen u een nuttige en inspirerende lezing.
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BEREIKBAARHEID
1) ONBEREIKBAAR, DA’S GEEN LEVEN! 
Stads- en dorpskernen bestaan dankzij een unieke mix van wonen, werken, winkelen en ont-
spannen. Die combinatie maakt hun dynamiek uit, maar het stelt ook duidelijke eisen qua 
mobiliteit. Multimodale bereikbaarheid – individueel én collectief, gemotoriseerd én 
niet-gemotoriseerd – én toegankelijkheid zijn cruciaal in de bestendiging of versterking 
van deze lokale dynamiek. 

2) NIET IEDEREEN JONG EN FIT.
Onze maatschappij vergrijst. En met de jaren komen ook fysieke en andere beperkingen. 
Onzeker op de fiets, moeilijk en traag in- of uitstappen van de bus: het mag niemand 
veroordelen tot sociaal isolement. Onze senioren rijden steeds langer met de auto en die 
auto garandeert steeds meer senioren hun basismobiliteit. 
  
3) MILIEUZONES ALS MIDDEL, NIET ALS DOEL.
Milieuzones (zoals een lage of een ultralage-emissiezone*) kunnen een geschikt middel zijn 
om lokaal de luchtkwaliteit te verbeteren. Het instellen van zulke zones is echter nooit een 
doel op zich. De invoering van een milieuzone is slechts een mogelijk antwoord op een con-
crete, gemeten problematiek én moet voorafgegaan worden door zowel een milieuanalyse als 
een impactmeting op socio-economisch vlak.

4) TIL DEELPROJECTEN OP.
Fiets- en autodeelprojecten winnen aan slagkracht en zien hun slaagkansen verhoogd wanneer 
zij bovenlokaal worden uitgebouwd. Zeker in niet-grootstedelijk gebied lijken schaalvoordelen 
van bovenlokale of intergemeentelijke samenwerking onmisbaar.

5) SLIMME KNOPEN.
Slim combineren van vervoersmiddelen vereist een vlotte toegang, overgang en aansluiting in 
multimodale knooppunten. Veilige en comfortabele parkeermogelijkheden voor twee-, drie- en 
vierwielers zijn absoluut onmisbaar. Een multifunctionele invulling van deze knooppunten met 
handels- en dienstenfaciliteiten, verlaagt de drempel en verhoogt de aantrekkelijkheid. 

6) VRIJE BAAN OP DE BUSBAAN.
Motor- en scooterrijders staan niet in de file. Zij veroorzaken evenmin opstoppingen of vertragingen. 
Er is daarom geen enkele goede reden om hen niet toe te laten de busbaan te gebruiken. Zo 
scheiden we motorrijders van het autoverkeer, en dragen we bij tot de veiligheid van deze 
kwetsbare groep. Bovendien verhogen we de benuttingsgraad van de busbanen.

7) TOLHEFFING? BEZINT EER GE BEGINT!
Lokale tolheffing lijkt een middeleeuws concept. En dat is het ook. Het werkt versnippering 
in de hand en zal algauw leiden tot een onbeheersbaar kluwen van lokale initiatieven. Daar is 
niemand mee gebaat. En sociaal aanvaardbaar is het evenmin. Laat verkeersfiscaliteit in handen 
van hogere overheden, die grijpen in op het ganse voertuigenpark.

* ULEZ is een LEZ met nog strengere luchtkwaliteitsnormen. ULEZ moet nog verder wettelijk omkaderd worden.

ONBEREIKBAAR, DA’S GEEN LEVEN! 
   
NIET IEDEREEN JONG EN FIT.

MILIEUZONES ALS MIDDEL, NIET ALS DOEL.
  
TIL DEELPROJECTEN OP.
 
SLIMME KNOPEN.

 VRIJE BAAN OP DE BUSBAAN.

TOLHEFFING? BEZINT EER GE BEGINT!
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LEEFBAARHEID
1) LEEFBARE STAD, DYNAMISCHE STAD.
Stadscentra en dorpskernen moeten aantrekkelijk gemaakt worden. Er dient te worden ingezet 
op leefbaarheid voor de bewoners en op de bereikbaarheid van lokale handelaars en winkeliers.
Woonwijken en verblijfsgebieden dienen bereikbaar te blijven voor lokaal verkeer. Doorgaand 
en sluipverkeer dienen te worden omgeleid langs hoofd- en ringwegen met voldoende 
wegcapaciteit om dat doorgaand en sluipverkeer weg te zuigen uit deze woonwijken en 
verblijfsgebieden.

2) LAGE EMISSIEZONES OM DE LUCHTKWALITEIT TE VERBETEREN.
Lage emissiezones (LEZ) kunnen lokaal een gunstig effect hebben op de luchtkwaliteit. Voer 
degelijk onderzoek uit over de noodzaak, de deugdzame effecten en de socio-economische 
impact van een LEZ om maatschappelijk draagvlak te vinden of vergroten. Luchtvervuiling kent 
vele oorzaken: informeer de burger, duidt de oorsprong en omvang van luchtvervuiling en 
kader de invloed van het verkeer naast andere bronnen van lokale vervuiling.

3) LEZ, OVERSTIJG HET LOKALE NIVEAU.
Betrek buurgemeenten bij het onderzoek en stem de eventuele invoering van je LEZ af met 
andere lokale besturen. Streef naar eenvormigheid op bovenlokaal of streekniveau. Bij uitbrei-
ding ervan kan overwogen worden om een en dezelfde LEZ in te voeren in het hele land, met 
een duidelijk tijds- en referentiekader, een effectmeting en communicatieplan. 
 
4) LEEFBARE LEZ MET BEREIKBARE LEZ.
Vervoerkeuze is een recht voor iedereen en wil rekening houden met eenieders mobiliteitsnoden 
en -beperkingen. Maak een LEZ multimodaal bereikbaar. Voorzie voldoende parkeermogelijkhe-
den en aansluitingen op andere vervoermodi aan de rand van de LEZ. 

5) ULEZ, PLEK VOOR LAGE EMISSIE MOBILITEIT.
Op gewestelijk/federaal niveau overweegt men de invoering van een decretaal kader voor ULEZ 
(ultralage-emissiezones). In afwachting hiervan kunnen lokale overheden initiatieven nemen 
om de invoering van ULEZ te onderbouwen en af te zetten tegen andere maatregelen en kosten 
(inrichting, signalisatie, handhaving...).

6) RUSTIGER VERKEER DOOR GAVE WEGBEKLEDING.
Beschadigd wegdek, betonribbels, wijde voegen, losliggende straatstenen of putdeksels, kasseien… 
als er geregeld verkeer over rijdt, zijn ze een bron van ergernis, met name in woonomgevingen: een 
doordacht gekozen goed onderhouden wegbekleding kan heel wat verkeersdecibels en overlast 
verminderen.   

LEEFBARE STAD, DYNAMISCHE STAD. 
   
LAGE EMISSIEZONES OM DE LUCHTKWALITEIT TE VERBETEREN.

LEZ, OVERSTIJG HET LOKALE NIVEAU.
  
LEEFBARE LEZ MET BEREIKBARE LEZ.
 
ULEZ, PLEK VOOR LAGE EMISSIE MOBILITEIT.

 RUSTIGER VERKEER DOOR GAVE WEGBEKLEDING.
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WEGINFRASTRUCTUUR
1) VERKEERSFUNCTIE VAN LOKAAL WEGENNET NIET ONDERSCHATTEN. 
Het lokale wegennet krijgt ruim 20% van alle verkeer te verwerken en heeft een belangrijke 
bovenlokale verkeersfunctie: bewoners, lokale handel en diensten doen heel wat kilometers en 
verplaatsingen die vaak aaneengeregen worden tot een verplaatsingsketen en enkel rond te 
maken zijn met auto- en bestelwagen. Toch komt die lokale verkeersfunctie steeds vaker onder 
druk door goedbedoelde maar ondoordachte ingrepen die al te vaak leiden tot schokkerige - en 
dus meer vervuilende - verkeersstromen. 

2) ZET IN OP BOVENLOKAAL VERKEERSWEGENNET.
Selecteer een aantal wegen en werk samen met naburige lokale overheden om ze aaneen te 
schakelen tot een bovenlokaal verkeerswegennet met volwaardige verkeersfunctie, en richt ze 
navenant in. Deze wegen zijn opgevat als een verkeersstelsel tussen het lokale en gewestelijk 
wegennet dat het doorsnijden van verblijfsgebieden beperkt (dorpskernen, markten en pleinen, 
woonwijken). Het betreft vaak bestaande wegen buiten bebouwde kom, met relatief beperkte 
(lint)bebouwing. Het bovenlokale net moet steden en gemeenten vlotter ontsluiten en verbinden, 
een rol die het gewestelijk wegennet niet kan of hoeft te vervullen (=regionale verplaatsingen). 
Zorg dat dit verkeerswegenstelsel vlot aangetakt is op de verblijfsgebieden.  

3) SNELHEIDSLIMIET VOLGT WEGINRICHTING VOLGT VORM VOLGT FUNCTIE.
Hogervernoemd bovenlokaal verkeerswegennet moet zijn verkeersfunctie ten volle kunnen 
uitspelen. Geef er gemotoriseerd verkeer voorrang, voorzie de tweevaksbanen van voldoende 
rijstrookbreedte - zodat ook motorfietsen vlot en veilig kunnen rijden en inhalen - met homogene, 
comfortabele richtsnelheid van 70km/u, en 90km/u daar waar de omstandigheden dat toelaten.

4) ZET IN OP BOVENLOKAAL ‘ZACHT’ WEGENNET. 
Naburige dorpen en steden liggen vaak op enkele kilometers afstand en zijn dus makkelijk 
fiets- en loopbaar. Daarnaast zijn andere vormen van zachte vervoermodi, al dan niet elek-
trisch ondersteund, in opmars: monowheel, segway, step, hoverboard, speed pedelec…  Hun 
veelvuldig en gemengd gebruik op fiets- en voetpaden verhoogt de kans op conflicten, zeker 
als ze krap bemeten zijn.    
Selecteer ook voor de zachte verkeersvormen een aantal wegen om tot een stelsel van vlotte 
bovenlokale verbindingswegen te komen. Bouw er de voet- en fietspaden om tot heuse, ruim 
bemeten rijstroken waar zowel stappers, steppers als trappers vlot en veilig kunnen bewegen. 
Selecteer tracés uit het Vlaamse BFF (Bovenlokaal Functioneel Fietsnetwerk) of het Waalse RAVEL.

5) VLOTTER VERKEER IS SCHONERE LUCHT.
Op wegen waar vlot en gelijkmatig gereden kan worden, zijn de uitlaat-, rij- en geluidsemissies 
een stuk lager dan op wegen met schokkerige verkeerstromen. Ontwerp en richt wegen en 
straten zodanig in dat onnodig optrekken en afremmen vermeden wordt: homogene snel-
heidslimiet, gesynchroniseerde verkeerlichten, voorrang voor de hoofdrijrichting, kruispunt 
vs rotonde, keuze van type verkeersremmers, … 
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PARKEREN

PARKEREN 
1) PARKEREN, DA’S (NIET) EVIDENT!
Parkeren: vaak moeilijk, nog vaker onvermijdbaar. Wonen, winkelen, werken, ontspannen: het 
dna van elke stad of gemeente. Niet enkel bereikbaarheid is daarom essentieel, ook het veilig 
en comfortabel parkeren of stallen van je auto, motor of fiets is dat. Mobiliteitsplannen lopen te 
vaak vast door onvoldoende aandacht voor parkeren. Breng de (gewenste) lokale functiemix in 
kaart en leg de relatie met parkeernoden.

2) COMMUNICERENDE PARKEERVATEN.
Té grote parkeerdruk in een bepaald gebied komt er niet zomaar. Ligt de oorsprong in te weinig 
plaatsen? Of in te hoge parkeertarieven in een aangrenzende zone? Of in het feit dat elders enkel 
kortparkeren kan? 

3) MAAK DE REKENING.
Wie z’n auto wil parkeren, maakt de rekening. Maar ook lokale overheden moeten de rekening 
maken. Zet betalend parkeren af tegen de kosten voor inrichting, signalisatie, handhaving en 
behandeling van de boetes of retributies. 

4) BETREK DE STAKEHOLDERS EN DIFFERENTIEER.
Stem parkeeraanbod en parkeertarieven af op de parkeervraag van bewoners, bezoekers, 
handelaars. Ook wie er werkt, winkelt of handel drijft, heeft een stem en wil gehoord worden. 
Gebruik verschillende tarieven om parkeerspreiding en rotatie te stimuleren.  
En waarom geen samenwerking opzetten met bedrijven om buiten de werkuren of in het 
weekend bedrijfsparkeerplaatsen (betalend) ter beschikking te stellen?  

5) RESERVEREN OF BETALEN: ALLES VIA DEZELFDE APP.
Heel wat steden en gemeenten maken reeds gebruik van digitale betaal- en reserveringsdiensten. 
Het spreekt voor zich dat de klant niet gebaat is bij een wildgroei aan platformen voor verschillende 
steden. 

6) GEEF ER WAT VOOR TERUG.
Oormerk parkeeropbrengsten voor het voeren en voeden van het infrastructuur- en parkeerbeleid. 
Geef de burger waar voor zijn geld, dat verguldt de pil en creëert een draagvlak. 

7) MET MEER OP MINDER RUIMTE.
Net als voor woningbouw ligt een deel van de oplossing in de hoogte (of de diepte). Waar weinig 
oppervlakte of openbare ruimte beschikbaar is, bieden parkeertorens of ondergrondse garages 
desgevraagd een oplossing. 

8) BEWONERS ZIJN JE EERSTE KLANTEN.
Met het oog op de verdichting van woonkernen en het stimuleren van de lokale economie, zijn 
centrumbewoners je eerste klanten. Biedt hen extra faciliteiten - zoals bewonerskaarten - tegen 
aanvaardbare tarieven. En ja, sommige gezinnen hebben echt wel een tweede auto nodig! 

9) HOE BETER HET BELEID, HOE KLEINER DE TOLERANTIE TEGEN INBREUKEN.
Foutparkeren is niet alleen hinderlijk, het is vaak ook onveilig en onrespectvol tegenover andere 
weggebruikers. Bovendien heeft foutparkeren heel vaak een stremmende invloed op de door-
stroming. Redenen genoeg om geen oogje dicht te knijpen. Maar wie hoge standaarden van de 
burger vraagt, moet ook zelf hoge standaarden en respect voor de parkeernoden bieden. 
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LOGISTIEK IN STAD EN DORP
1) BUNDEL ECOMMERCE BEWEGINGEN EN -LEVERINGEN.
Naast belevering van handelszaken wint aan-huisbelevering aan belang (oa door e-commerce). 
Lokale overheden krijgen naast distributietrucks steeds vaker bestelwagens op bezoek. Dat zorgt 
voor extra verkeer. Het aantal bestelwagenbewegingen kan beperkt worden door de pakjes af te 
zetten in collectieve afhaalpunten op wijk- of straatniveau. Dergelijke afhaalpunten zijn idealiter 
bereikbaar op fiets- en loopafstand voor de buurt. Daarom is er naast de gekende laad- en loszones 
nood aan een fijnmazig(er) net aan afhaalpunten.   

2) STEM VENSTERTIJDEN EN TOEGANGSBEPERKINGEN AF MET NABURIGE LOKALE 
OVERHEDEN.
Het zou al te gek zijn als een 5-tonner ’s ochtends kan laden en lossen in de ene stad, maar pas 
’s middags in het volgende dorp, en gewoonweg niet in het daaropvolgende dorp omdat daar 
een tonnagebeperking van 3,5 ton geldt. Lokale besturen en handelaars moeten samenzitten 
om venstertijden en toegangsbeperkingen af te stemmen teneinde tijdverliezen, overtollige 
ritten en omrijkilometers te vermijden.

3) VERRUIM VENSTERTIJDEN EN VERSOEPEL TOEGANGSBEPERKINGEN VOOR LAGE- 
EMISSIE VRACHTVOERTUIGEN.
Omdat ze amper uitlaatgassen of geluidshinder voortbrengen, moeten lage-emissie voertuigen 
ook in de logistiek een streepje voor krijgen in verblijfsgebieden. Batterijelektrische vrachtvoer-
tuigen verdienen extra aandacht: zij worden in hun laadvermogen beperkt door het gewicht en 
volume van de batterijen. Om hun handicap tegenover verbrandingsmotoren te overbruggen, 
kunnen volume- of tonnagebeperkingen voor deze voertuigen versoepeld worden. Voor zover 
ze bovendien stil kunnen laden en lossen, moeten ze ruimere venstertijden krijgen of te allen 
tijde toegelaten worden.   

4) LAAT STEDELIJKE DISTRIBUTIESTRUCKS TOE OP VRIJE BUSBANEN.
Distributietrucks zijn het levensbloed van stedelijke winkeliers en handelaars en zijn niet gediend 
met leveringen die te laat of gewoon niet aankomen door verstopte stedelijke verkeersaders, ook 
de consument niet. Deze voertuigen, a fortiori de lage-emissie versies, verdienen het om toe-
gelaten te worden op de vrije busbanen.

5) BEREID DISTRIBUTIECENTRA VOOR OP MODULEERBARE SUPERTRUCKS.
Er lopen tests met lange vrachtwagencombinaties. Maar die supertrucks of ecocombi’s zijn 
veel meer dan dat: ze kunnen, bv. in stedelijke distributiecentra, herkoppeld worden tot kleinere 
distributietrucks die vervolgens de stad kunnen beleveren, en omgekeerd. Het spreekt vanzelf dat 
deze hubs, alsook de stedelijke toegangsbeperkingen, deze moduleerbare en multifunctionele 
oplossingen voor efficiënte lokale belevering moeten omarmen.

den.   
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Er lopen tests met lange vrachtwagencombinaties. Maar die supertrucks of ecocombi’s zijn veel 
meer dan dat: ze kunnen, bv. in stedelijke distributiecentra, herkoppeld worden tot kleinere dis-
tributietrucks die vervolgens de stad kunnen beleveren, en omgekeerd. Het spreekt vanzelf dat 
deze hubs, alsook de stedelijke toegangsbeperkingen, deze moduleerbare en multifunctionele 
oplossingen voor efficiënte lokale belevering moeten omarmen.
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LAGE-EMISSIE MOBILITEIT
1) STEKKERMOBILITEIT IS IN AANTOCHT!
Om de opkomst van elektrisch rijden te ondersteunen, dienen voldoende laadpunten te worden 
geïnstalleerd die verspreid zijn over de gemeente en toegankelijk zijn voor het publiek, in het 
bijzonder voor zij die niet de mogelijkheid hebben om thuis of op het werk te laden. 

2) PLUG E-WAGEN IN HUIS.
Bij het toekennen van bouwvergunningen voor nieuwbouw of grondige renovaties moet 
rekening gehouden worden met de mogelijkheid om in de toekomst laadinfrastructuur te 
voorzien voor elektrische voertuigen.
De uitbouw van lokale elektriciteitsnetten moet rekening houden met de toename aan elektriciteits-
behoeften en de ontwikkeling van nieuwe technologieën (warmtepompen, thuisbatterijen, 
elektrische wagens enzovoort).

3) FACILITEER DE BOUW VAN AARDGAS- EN WATERSTOFSTATIONS.
De procedure voor het toekennen van vergunningen voor het plaatsen van laadpunten of het 
bouwen van alternatieve brandstofstations (CNG, LNG, waterstof) moet worden versneld, met 
de bedoeling om de uitbouw van deze punten te vergemakkelijken.

4) SCHAAL SCHONE ENERGIEBEVOORRADING OP. 
De plaatsing en uitbouw van laad- en tankinfrastructuur voor alternatieve brandstoffen dient 
te worden gecoördineerd met de buurgemeenten en op bovenlokaal niveau om een efficiënt 
netwerk en optimale dekkingsgraad in de regio te garanderen.

5) OVERHEDEN, LEID DE WEG! 
Overheden hebben een voorbeeldfunctie bij uitstek: de aankoop van nieuwe, groene voertuigen 
geniet de voorkeur, ondersteund door de nodige laad- en tankinfrastructuur.

LOKAAL MEMORANDUM 2018

STEKKERMOBILITEIT IS IN AANTOCHT!
   
PLUG E-WAGEN IN HUIS.

FACILITEER DE BOUW VAN AARDGAS- EN WATERSTOFSTATIONS.
  
SCHAAL SCHONE ENERGIEBEVOORRADING OP. 
 
OVERHEDEN, LEID DE WEG! 
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SLIMME TECHNOLOGIE VOOR DE STAD VAN MORGEN
De digitalisering biedt in toenemende mate de mogelijkheid om slimmer om te gaan met onze 
mobiliteit. Als overheid is het belangrijk om te investeren in technologische oplossingen die 
onze mobiliteit ten goede komen.

1) LOKAAL VERVOERS- EN PARKEERAANBOD OP DIGITAAL DEELPLATFORM.
Het lokale vervoers- en parkeeraanbod en dito diensten, het deelaanbod: of ze nu individueel of 
collectief zijn, privaat of publiek beheerd: breng al deze mobiliteitsoplossingen samen op één 
slim en handig digitaal platform. Voor digitale leken blijft een fysieke mobiliteitswinkel wel een 
must. 

2) SLIMME VERKEERSLICHTEN VOOR EEN VLOTTE DOORSTROMING.
Slimme verkeerslichten kunnen de doorstroming van het verkeer verbeteren in functie van de 
behoeften van elke weggebruiker op variabele tijdstippen. Een goede doorstroming zorgt voor 
een veiliger verkeer, schonere lucht en minder file. 

3) SLIMME BEWEGWIJZERING.
Ruim 20% van stadsverkeer is zoekverkeer naar een parkeerplaats. Een dynamisch parkeer-
geleidingssysteem met geconnecteerde parkeerplaatsen informeert autogebruikers over de 
beschikbare parkeerplaatsen via een goede signalisatie en leidt hen naar beschikbare parkeer-
plaatsen. Streef naar een “all-in-one” parkeerreservatie-, betaal- en handhavingssysteem. Zet 
tariefdifferentiatie in om verkeers- en parkeerdruk te spreiden over de stad. 

4) HOU WEGEN LEESBAAR VOOR OGEN EN SENSOREN.
Het belang van eenduidige, relevante, coherente, zicht- en leesbare wegsignalisatie voor vlot 
en veilig verkeer kan niet genoeg onderstreept worden. Dat belang neemt nog toe met de 
komst van zelfcorrigerende en zelfrijdende voertuigen, waarbij voertuigsensoren de weg, de 
rijstrookbelijning, de verkeersborden en de onmiddellijke omgeving gedurig aftasten en data 
capteren. Wegmarkeringen en verkeersborden moeten ook lokaal dus feilloos aangebracht en 
onderhouden worden.

5) OMARME DE DIGITALE REVOLUTIE.
De automobielsector is in volle transitie: gedeelde en geconnecteerde voertuigen zijn in op-
mars, autonome voertuigen zijn in aantocht. Deze nieuwe technologieën bieden aanvullende 
mogelijkheden voor jong en oud om zich te verplaatsen in de stad op een kostefficiënte en 
duurzame wijze, in functie van ieders behoefte. Bij het onderhoud en de aanleg van de weg-
infrastructuur dient rekening te worden gehouden met de ontwikkeling van deze nieuwe 
technologieën om deze optimaal te kunnen gebruiken.

den.   

4) LAAT STEDELIJKE DISTRIBUTIESTRUCKS TOE OP VRIJE BUSBANEN.
Distributietrucks zijn het levensbloed van stedelijke winkeliers en handelaars en zijn niet ge-
diend met leveringen die te laat of gewoon niet aankomen door verstopte stedelijke verkeersa-
ders, ook de consument niet. Deze voertuigen, a fortiori de lage-emissie versies, verdienen het 
om toegelaten te worden op de vrije busbanen.

5) BEREID DISTRIBUTIECENTRA VOOR OP MODULEERBARE SUPERTRUCKS.
Er lopen tests met lange vrachtwagencombinaties. Maar die supertrucks of ecocombi’s zijn veel 
meer dan dat: ze kunnen, bv. in stedelijke distributiecentra, herkoppeld worden tot kleinere dis-
tributietrucks die vervolgens de stad kunnen beleveren, en omgekeerd. Het spreekt vanzelf dat 
deze hubs, alsook de stedelijke toegangsbeperkingen, deze moduleerbare en multifunctionele 
oplossingen voor efficiënte lokale belevering moeten omarmen.

   

LOKAAL MEMORANDUM 2018

LOKAAL VERVOERS- EN PARKEERAANBOD OP 
DIGITAAL DEELPLATFORM.
   
SLIMME VERKEERSLICHTEN VOOR EEN VLOTTE DOORSTROMING.

SLIMME BEWEGWIJZERING.
  
HOU WEGEN LEESBAAR VOOR OGEN EN SENSOREN.
 
OMARME DE DIGITALE REVOLUTIE.
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FEBIAC vzw 
de Belgische Automobiel- en Tweewielerfederatie

Woluwedal 46 bus 6  •  BE-1200 Brussel  •  tel. +32 (0) 2 778 64 00  •  fax +32 (0) 2 762 81 71
e-mail: info@febiac.be  •  www.febiac.be
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