
Plan van aanpak Antwerps circulatieplan 

 

Groen stelt een circulatieplan op in samenwerking met 

experts en in samenspraak met het Antwerpse 

middenveld en alle Antwerpenaren. 

Voor het plan van aanpak hebben we gesprekken 

gevoerd met de verantwoordelijken van het 

circulatieplan in Gent, en hebben onze aanpak hierop 

geïnspireerd.  

Dit circulatieplan geldt voor de stad binnen de singel, de 

zone intra muros. Met dit circulatieplan willen we onze 

stad opnieuw zuurstof geven om te leven, te werken, te spelen, te genieten, te wonen. Zo veel 

mogelijk duurzaam verplaatsen is daarbij het doel.  

We voorzien hierbij ook een parkeerplan en een plan voor vrachtvervoer. Bijzondere aandacht 

gaat naar dit circulatieplan als economisch plan. Het bekijkt op welke manier deze 

economische activiteit in onze stad op een goede manier kan inpassen en aanpassen aan de 

nieuwe mobiliteitssituatie. 

 

Onderzoek en verzamelfase leidt tot eerste versie – tot december 2019 

• Samenbrengen en samenvatten van bestaande studies 

• In kaart brengen van hiaten in het bestaande onderzoek  

• Verdere opdrachtomschrijving voor strategisch circulatieplan 

• Voorbeelden uit binnen – en buitenland verzamelen 

• Expertenoverleg en thematisch overleg 

• Eerste ruwe versie circulatieplan 

 

Grote participatieronde – januari tot mei 2020  

o Overlegmomenten: 

▪ Buurtoverleg 

▪ Sectoren- en middenveldoverleg 

 

o Open inspraakmomenten 

▪ Tentoonstelling op een goed bereikbare plek in Antwerpen 

▪ Laagdrempelige inloop-inspraaksessies op basis van uitdagende stellingen 

  



Te betrekken: Voka, Unizo, Fietsersbond, Critical Mass, Antwerpenize, Voetgangersbond, 

TreinTramBus, Touring, eigenaars parkeergarages, VAB, Gecoro, vertegenwoordigers bouw- 

en vastgoedsector (Bouwunie, confederatie bouw, immobiliën, sociale 

woningmaatschappijen, projectontwikkelaars), onderwijsinstellingen, adviesraden (sport, 

cultuur, jeugd, personen met een handicap, adoma, senioren, … ), buurtgroepen en -comités, 

cultuurhuizen, vertegenwoordigers zorgsector (familiehulp, ouderenzorg, wit-geel-kruis, 

mutualiteiten, huisartsen, dierenartsen, kinesitherapeuten…) organisaties voor etnisch 

culturele minderheden, organisaties waar armen het woord nemen, Ringland, Ademloos, 

stRaten Generaal, Brandweer, Politie, havenbedrijf, politieke partijen,… 

• Ook al focussen we het circulatieplan op de volledige zone binnen de singel, toch gaan we 

ook in gesprek met en in de buurten extra muros. De keuzes voor de zone intra muros, 

moeten immers ook een verbetering betekenen voor de zone extra muros. 

• We gaan expliciet in gesprek met projectontwikkelaars die grote projecten op stapel 

hebben staan en bekijken welke mobiliteitsnoden zij zien. 

 

Opmaak ontwerp strategisch circulatieplan – september 2020 

• Het studiebureau werkt, op basis van de onderzoeks- en participatiefase, een ontwerp 

strategisch plan uit. 

 

Met het plan de boer op – oktober – november 2020 

• Organisatie van infoavond en infomarkt over het ontwerp strategisch plan. 

• Alle betrokkenen uit de 1ste participatieronde worden hierop uitgenodigd. 

• Hierbij wordt voldoende aandacht gegeven aan wat er gebeurd is met de inspraak  

• Aanwezigen kunnen input geven over: 

o Het ontwerp strategisch plan 

o De wijze waarop de 2de participatiefase dient te verlopen 

• Er is ook ruimte om de concrete invulling van de circulatie op wijkniveau gedetailleerd 

te bespreken. 

 

Afwerking en implementatie: 2021 

 


