
Onbalans
In de praktijk is er nu sprake van een gedeelde ruimte waarin de verschillende belangen in 
onbalans zijn. Het gebrek aan handhaving is hier debet aan. Het is algemeen bekend dat de 
mens qua gedrag de grenzen zoekt en geneigd is die te overschrijden. Als er corrigerende 
impulsen ontbreken, zullen de grenzen verder verlegd worden en ontstaat er ook 
kopieergedrag. Veel meer mensen dan de aanvankelijke ‘overtreders’ nemen het ongewenste 
gedrag over. Als het ware wordt er een niet bedoeld gewoonterecht gecreëerd. Het is ook 
bekend dat het afleren van verkeerde gewoontes een moeizaam proces is. 

Huidige gebruik
Het winkelgebied is nu een 30-km-zone waarvoor tijdens drie tijdsintervallen bepaalde 
regelingen gelden. 

In het tijdsinterval 05:00 – 12:00 is het winkelgebied ruim toegankelijk. In de afbeelding zijn 
vaste afsluitingen weergegeven. De vaste afsluitingen hebben tot doel bepaalde doorgaande 
routes voor gemotoriseerd verkeer onmogelijk te maken. Het hoofddoel is de logistiek van de 
ondernemingen en bewoners in het gebied mogelijk te maken.
Alle verkeerssoorten [voetganger, fietser, (snor)scooter, (snor)brommer, gemotoriseerd 
verkeer] hebben toegang tot het gebied. Er gelden eenrichtingsregelingen, parkeerverboden 
en voor vrachtauto’s is er een lengtelimiet.

Door een jarenlang gebrek aan handhaving is er sprake van een ruim gedoogbeleid en hebben 
betrokkenen ook verkeerde gewoonten ontwikkeld. 



Dat betekent:
• Sommige automobilisten doen tussen 09:00-12:00 even een boodschap en 

parkeren hun auto voor de winkel waar ze moeten zijn.
• Tussen 05:00 en 12:00 parkeren sommige bewoners/ondernemers/bezoekers 

hun auto langdurig op plekken waar dat verboden is.
• Fietsers parkeren hun fiets werkelijk overal. Volgens de regels mag dat alleen 

in de rekken en stallingen.



Huidige gebruik
Het winkelgebied is tussen 17:30 en 05:00 uur een 30-km-zone. 

In het tijdsinterval 17:30 – 05:00 is het winkelgebied iets minder ruim toegankelijk. In de 
afbeelding zijn vaste afsluitingen weergegeven en afsluitingen die doorgaand gemotoriseerd 
verkeer beperken.  De vaste afsluitingen hebben tot doel de Grote Markt geen doorgaande 
routes voor gemotoriseerd verkeer te laten zijn. De Grote Markt is overigens via de Hoogstraat 
wel toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer, behalve op vrijdag en zaterdag tussen 23:00 en 
05:00 uur.
Het hoofddoel is de logistiek van bewoners en in mindere mate van ondernemingen in het 
gebied mogelijk te maken en een maximale bereikbaarheid voor fietsers en 
(snor)scooters/(snor)brommers te realiseren.  .
Alle verkeerssoorten [voetganger, fietser, (snor)scooter, (snor)brommer, gemotoriseerd 
verkeer] hebben toegang tot het gebied. Er gelden eenrichtingsregelingen, parkeerverboden 
en voor vrachtauto’s is er een lengtelimiet.

Door een jarenlang gebrek aan handhaving is er sprake van een ruim gedoogbeleid en hebben 
betrokkenen ook verkeerde gewoonten ontwikkeld. 
Dat betekent:
• Sommige automobilisten gaan in het begin van de avond even langs de nog geopende 

daghoreca en parkeren hun auto in de directe omgeving.
• Tussen 17:30 en 5:00 parkeren sommige bewoners/ondernemers/bezoekers hun auto 

langdurig op plekken waar dat verboden is.



• Fietsers parkeren hun fiets werkelijk overal. Volgens de regels mag dat alleen 
in de rekken en stallingen. Door een structureel tekort aan fietsparkeerplekken
in de avonduren in het historische hart van de stad kan dat ook niet anders 
(De St. Annastraat en de toegang naar De Maagd zijn dan favoriete plekken).

Binnen de regels is er ook sprake van gedrag dat niet op prijs gesteld wordt:
• Over de Grote Markt scheurende scooters
• Over de Grote Markt een rondje rijdende auto’s
• In de Zuivelstraat in de nabijheid van de Grote Markt keren auto’s en rijden 

tegen de eenrichting in.
• Doorgaand autoverkeer door de smalle Kortemeestraat



Huidige gebruik
Het winkelgebied is tussen 12:00 en 17:30 uur een voetgangersgebied en dus alleen 
toegankelijk voor voetgangers.

In de afbeelding zijn vaste afsluitingen weergegeven en andere afsluitingen waarmee het 
winkelgebied verder afgebakend wordt. De Grote Markt is overigens via de Hoogstraat wel 
toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer, behalve op vrijdag en zaterdag tussen 23:00 en 
05:00 uur.
Het hoofddoel is bij te dragen aan een aangenaam winkelgebied voor voetgangers.

Door een jarenlang gebrek aan handhaving is er sprake van een ruim gedoogbeleid en hebben 
betrokkenen ook verkeerde gewoonten ontwikkeld. 
Dat betekent:
• Fietsers rijden door de straten van het winkelgebied. Door de Fortuinstraat gaat zelfs een 

fietsroute.
• (snor)scooters en (snor)brommers rijden door het winkelgebied vaak met veel te hoge 

snelheid.
• Op de Grote Markt vinden logistieke activiteiten plaats voor en door ondernemingen.
• Fietsers parkeren hun fiets werkelijk overal. Volgens de regels mag dat alleen in de rekken 

en stallingen. Bezoekers, maar ook medewerkers van de ondernemingen parkeren hun fiets 
langdurig (meer dan 15 minuten), soms de gehele middag, in de winkelstraten. De 
voorkeur gaat dan uit naar de plekken bij leegstaande winkels.  



De pilot betreft enkel het toelaten van fietsers. Ze zijn dan te gast in het winkelgebied. De 
daarbij behorende gedragscodes zijn niet of minder bekend bij fietsers of ze zijn zich daar 
onvoldoende bewust van. Die codes zijn:
• Voorrang verlenen aan voetgangers
• Snelheid aanpassen
• Anticiperen op voetgangersbewegingen
• Afstappen bij grotere drukte
• Andere route kiezen bij zeer grote drukte
• Parkeren: kort, lang en zeer lang op de daarvoor bedoelde plekken
De pilot betreft het tijdsinterval 12:00 – 17:30 + koopavonden + koopzondagen. Op 
donderdag is het echter verboden te fietsen in het gebied van de weekmarkt.

Bestuurders van snorscooters en snorbrommers denken dat de pilot ook voor hen bedoeld is. 
Ze begrijpen niet of willen niet begrijpen dat ze tussen 12:00 en 17:30 niet door de 
winkelstraten mogen rijden. Buiten dit tijdsinterval mag het immers en binnen het tijdsinterval 
wordt het al jaren gedaan. 

Logica
Nu er een wijziging van het verkeersregiem overwogen wordt, ligt het eerder voor de hand de 
pilot te doen binnen het nieuwe regiem. Van veel mensen wordt dan een gedragsverandering 
verwacht. De betrokkenen zullen dan de pilot beter begrijpen en eerder accepteren. Een pilot 
voer je uit met de belangrijkste daarbij behorende randvoorwaarden. In het pilottraject 
worden nu gaandeweg spelregels geduid en gecommuniceerd. De betrokken fietsers en 



bestuurders van snorscooters gaan zich niet anders gedragen dan ze al deden. 

Evaluatie
Een goed evaluatie van de pilot is feitelijk onmogelijk. Conclusies uit de evaluatie 
zijn niet steekhoudend. De respondenten kennen het verschil tussen het ene en 
andere tijdsinterval nauwelijks, tijdens het traject worden de spelregels uitgelegd, 
de gewenste communicatie is extra ingewikkeld, het gewenste gedrag van fietsers 
is niet gecommuniceerd en dus niet bekend en bestuurders van (snor)scooters 
gaan een positieve beoordeling om zeep helpen.    


