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Adviesnota duurzame mobiliteit voor 

Strombeek 
 

 

De deelgemeente Strombeek-Bever heeft heel wat te bieden. Samen met de Strombekenaren zet 

Groen Grimbergen volop in op de verhoging van de woon- en levenskwaliteit in onze dicht bevolkte 

deelgemeente. Deze adviesnota wil daartoe een belangrijke bijdrage leveren.  

Onze adviezen vertrekken van een algemene visie op mobiliteit en hoe een aangepaste, steden-

bouwkundige invulling daarbij kan aansluiten. Ze vormen een leidraad om beslissingen die telkens in 

het kader van wegenis- en andere werken worden genomen, te onderbouwen. 

Deze nota is het resultaat van een werkgroep waar Strombekenaren gedurende enkele maanden 

hun ideeën hebben samen gelegd, afgetoetst en voortdurend verbeterd.  

We zijn ervan overtuigd dat de voorstellen rijp zijn om in de praktijk gebracht te worden. 

 

 

 

Visie van Groen Grimbergen op mobiliteit.  

Aangenaam wonen en een veilige verplaatsing in Strombeek is mogelijk door:  

• Minder doorgaand autoverkeer;  

• Een consequente realisatie van het STOP-principe ( voorrang aan,  in volgorde Stappen-Trappen-

Openbaar vervoer-Privévervoer): bij de herinrichting van de openbare ruimte krijgt de 

infrastructuur voor de voetganger en fietser, die wij de  “actieve weggebruiker” noemen, 

prioriteit op het autoverkeer;  

• Fietsveiligheid in het algemeen en speciaal voor kinderen en oudere mensen, zodat zij zich 

comfortabel en veilig voelen om met de fiets op straat komen. 

• Degelijke en brede voetpaden; 

• Veilige oversteekplaatsen; 

• Een gezonde, veilige en daarom juist autoluwe schoolomgeving; 

• Minder inname van de openbare ruimte door de auto;  

• Het promoten van minder vervuilende auto’s; 

• Het promoten van minder auto’s, bijvoorbeeld door autodelen;  
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• De promotie van een degelijk (frequent en betrouwbaar) openbaar vervoer. 

Door werk te maken van deze maatregelen zullen mensen in de toekomst gemakkelijker hun auto 

aan de kant laten staan of,  wie weet, kiezen voor leven met “een auto minder” of “een fiets meer”.   

 

Op weg naar een duurzame en groene mobiliteit 

Concreet realiseert Groen Grimbergen een duurzame mobiliteit in Strombeek-Bever met volgende 

projecten en voorstellen.  

 

1. De verdere uitvoering van een bijgestuurd circulatieplan 

Hoofdbedoeling is het terugdringen van het doorgaand autoverkeer. Het verkeer met omliggende 

gemeenten houden we uit het centrum van Strombeek. Het is eigenlijk zo simpel als “bonjour”: Wie 

niet in Strombeek moet zijn hoeft er ook niet doorheen te rijden. 

Doordat de voorziene ‘knip’ aan het Gemeenteplein niet is weerhouden, moet er gesleuteld worden 

aan het circulatieplan.  De volgende voorstellen kunnen met behulp van experten verder uitgewerkt 

worden. We verwijzen naar verbeteringen op concrete plaatsen in Strombeek. 

 

• Zone 30 in gans Strombeek, afgebakend door die 

verkeersremmers op invalswegen.  

• Verkeersremmers (drempel, rotonde, asverschuiving) aan alle 

invalswegen van Strombeek (Grimbergsesteenweg ter hoogte 

van de Potaarde, Strombeeklinde ter hoogte van de 

Lakensestraat, Sint-Amandsstraat aan de Sint-Annalaan, 

Koningslosesteenweg aan de Ringlaan). 

• De straten binnen die zone 30 zijn verkeersluw gemaakt door 

ingrepen in de weginfrastructuur ( asverschuivingen, 

wegversmallingen, verharding in klinkers). De geslaagde 

inrichting van de Poststraat is een mooi voorbeeld. Met extra 

bomen en struiken realiseer je er een aangenaam woonerf;  

• Brede voetpaden in heel de zone 30 en voldoende doorgang 

ook als er een verlichtingspaal of bushokje staat (bv.  

Nieuwelaan, Lakensestraat, Villegasstraat, 

Koningslosesteenweg, …); 

• De Koningslosesteenweg en de Victor Soensstraat dringend als 

éénrichtingsstraten inrichten. De voetpaden zijn breder en we 

maken er fietsstraten van; 

• Verschillende andere eenrichtingsstraten zijn eveneens 

fietsstraten. Zo onder andere de Villegasstraat, Jan Mulsstraat, 

Kloosterstraat en Rode Poortstraat, Meisestraat, 

Wemmelsestraat en andere;  
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• Het Sint-Amandsplein autoluw en groener maken.  We blijven voorstander van een ‘knip’ in het 

doorgaand verkeer ter hoogte van de Sint-Jozefschool en de voorzijde van de kerk; 

• Voor de veiligheid in de omgeving van ’t Villegastje voorzien 

we een knip in de Villegasstraat tussen de Schoolstraat en 

de Burtinstraat. Dit echter met garantie van toegang voor 

bewoners, leveranciers en hulpdiensten via een 

gecontroleerd systeem zoals bijvoorbeeld een zinkpaal of 

badge.   

• Voor meer fietsveiligheid op het drukke fietspad langs de 

Grimbergsesteenweg stelt Groen voor om van twee van de 

drie straten die erop uitgeven – de Landhuizenlaan, de 

Ijsvogellaan en de Potaarde – éénrichtingsstraten te maken 

weg van de Grimbergsesteenweg. Bij de derde straat moet 

de veiligheid voor de fietsers gegarandeerd zijn via ingrepen 

aan het wegdek (verhoogd wegdek, drempel, rotonde,  ...); 

• Eénrichtingsstraten zijn voorzien van fietssuggestiestroken 

in beide richtingen; 

• Veiliger oversteekplaatsen voor voetgangers door 

wegversmallingen, middenberm en/of verhoogde 

zebrapaden (Grimbergsesteenweg, Sint-Amandsstraat, 

Strombeeklinde, Ringlaan, …); 

• Vergroening van straten en pleinen , te beginnen met het 

Sint-Amandsplein en het Gemeenteplein; 

• Versmallen van uitwaaierende invalsstraten en het 

ontharden en vergroenen van het overbodige asfalt. De 

hoek van de heraangelegde Acacialaan met de Nieuwelaan kan hier als voorbeeld dienen.  

 

 

2. Meer en betere voorzieningen voor de fietsers. 

We geven een stevige voorzet van concrete voorstellen voor een fietsvriendelijk Strombeek. 

• Aan winkels en alle openbare gebouwen komen voldoende 

fietsbeugels voor het veilig parkeren van fietsen. Ook bij 

aansluitingen met het openbaar vervoer (Sint-Amandsplein 

Mobib-punt) zijn veilige fietsstallingen een noodzaak; 

• Fietskluizen voor het stallen van fietsen in woonstraten met 

weinig garages. Op een tiental plaatsen in Strombeek (per 2 

straten) komen fietskluizen of veloboxen. Daar kunnen 

bewoners hun (duurdere, elektrische) fietsen ook ’s nachts 

veilig stallen. Dit kan tegen een vergoeding met bijvoorbeeld 

bewonersbadges of jaarabonnementen. Fietslaadpalen voor de 

elektrische fietsen.  

• In Dienstencentrum Ter Borre kan een verhuurdienst voor 

bakfietsen en riksja’s (bejaardenvervoer met de fiets) komen, 

gekoppeld aan een fietstaxidienst met vrijwilligers (mindermobielenvervoer); 
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• Fietspaden doortrekken met rode markeringen aan de 

kruispunten (Strombeeklinde, Ringlaan, …) en fietsers krijgen 

er voorrang.  Het fietspad op de Grimbergsesteenweg is toe 

aan herstelling of vernieuwing;  

• Een volwaardig fietspad in de volgende straten: de 

Nieuwelaan, de Oude Mechelsestraat van aan de rotonde 

tot de Grimbergsesteenweg en de Grote Winkellaan; 

• Voor de Sint-Amandsstraat vragen we minstens een 

fietssuggestiestrook.  

 

3. Bewoners en autodelers krijgen een voorkeursbehandeling bij het parkeerbeleid. 

Strombeek kampt al jaren met een groeiend parkeerprobleem. Bewoners, en zeker diegenen die op 

een duurzame manier met de auto omgaan, mogen van Groen beloond worden.  

• Maximale benutting van de ondergrondse parking voor bewoners 

waarbij de bewonerskaart ook geldig is in de ondergrondse parking; 

• Een Cambio-parking aan het CC ;  

• Auto’s die aangesloten zijn bij een deelauto-organisatie (Dégage, 

Partago, Cozycar,)  krijgen een gratis bewonerskaart; 

• Betalend parkeren voor de wagens die van buiten Strombeek komen, 

in combinatie met betaalbare bewonerskaarten in het centrum van 

Strombeek; 

• Gratis parkings aan de rand van het centrum (Jetselaan, Singel, 

Piereman, …) 

 

4. Groene en leefbare straten. 

Verschillende straten hebben nood aan een stevige groene 

opknapbeurt die helpt voorkomen dat het in Strombeek bij 

hevige warmte nog enkele graadjes warmer wordt dan 

elders in Grimbergen: aanplanting van bomen, hagen, 

bloemperkjes en, als het niet anders kan het plaatsen van 

bloembakken. 

Beplanting en onderhoud ervan gebeurt waar mogelijk in 

overleg met de buren.  Betrokkenheid bij verzorgde straten en 

bij het onderhoud ervan wordt gestimuleerd via buurtoverleg 

en ondersteuning van de gemeente. 

Gemeentepleintjes en perkjes zijn ter beschikking van de buren die er zelf iets moois van maken.                       

 

Voor meer informatie:  

Eddie Boelens: eddieboelens2@gmail.com  - tel 0470 74 74 24 

Joris Robberechts:  joris.robberechts1@telenet.be - tel 02 267 75 56 
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