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1087 Deelnemers

- Vooral individuele burgers: Driekwart neemt 
deel als inwoner van Landen (75%), 11% als 
inwoner van een andere gemeente

- 36 deelnames van een vertegenwoordiger 
van een bedrijf /winkel / zaak gelegen in...

    → … centrum Landen: ⅕ 
    → … de bedrijventerreinen: ⅓ 

- De meest voorkomende werksituaties zijn 
werkend (58%), student (22%) en 
gepensioneerd (16%).

- Veel volwassenen spraken als ouder.
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- Dankzij  de actieve medewerking van de scholen zijn 
kinderen en jongeren met 21% goed vertegenwoordigd:

    → 6-12:     9%
    → 13-15:  10%
    → 16-18:  2%

- Het merendeel is 31 tot 49 jaar oud (38%). Ook heel 
wat 50- en 65-plussers namen deel (resp. 21% en 11%).

- De meeste deelnemers wonen graag in Landen
    → rust, prachtige omgeving, dorpssfeer, alles dichtbij…

- Toch enkele bezorgdheden over mobiliteit:
→ sluipverkeer, hoge snelheden en verkeersdrukte,  
zwaar verkeer, gebrek aan goede voet- en fietspaden...

Ik woon in de Hertog van Brabantlaan. 
Zeer drukke straat geworden. Ik heb een 
beperking. Ik rijd met een scootmobiel. 
Zeer gevaarlijk.

Het wordt stilaan drukker, er wordt steeds 
meer volgebouwd. Het karakter van een 
rustig boerendorp evolueert verder naar 
dat van een villawoonwijk.
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3 - SCHOOL

1 - WERKEN 2 - VRIJE TIJD

Auto  

Auto  

Auto  

4 - WINKELEN

Auto  

71% werkt buiten 
Landen.

Bijna iedereen gaat naar 
school in het centrum van 
Landen.
→ ongeveer ½ gaat naar 
middenschool Sint-Gertrudius

Ze reizen vaak naar 
het centrum van 
Landen of naar 
Sint-Truiden.

Het merendeel doet 
boodschappen in het 
centrum van Landen, ook 
Hannuit en Sint-Truiden zijn 
populair.
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- De auto blijft het favoriete vervoersmiddel. Of het nu is om naar het werk te 
gaan, naar school, in de vrije tijd of om boodschappen te doen.

- Openbaar vervoer wordt voornamelijk gebruikt om te gaan werken of om 
naar school te gaan: 

    → 20% met de trein naar het werk;
    → 26% met de bus naar school.

- Wandelen is voornamelijk populair om naar school te gaan of in de vrije tijd:
    → 21% gaat te voet naar school;
    → 18% verplaatst zich te voet in de vrije tijd.

- Opmerkelijk is dat het merendeel in de buurt naar school gaat, maar slechts 
8% hiervoor de fiets gebruikt. 

- Sint-Truiden is een populaire bestemming voor school / opvang, vrije tijd en 
winkelen.
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Helemaal 
NIET akkoord

Helemaal 
akkoord

- 35% van de deelnemers wandelt dagelijks. 

- Ongeveer de helft vindt de voetpaden NIET 
aangepast aan mensen met een beperkte 
mobiliteit en kwalitatief NIET in orde:                                  
→ te smal, obstakels, gebrek aan 
uniformiteit, oneffen...

- Meer dan de helft voelt zich veilig bij het 
oversteken en vindt dat er voldoende mooie 
plekken en bankjes zijn.
→ Toch bezorgd over te hoge snelheden en 
de huidige oversteekpunten

- Meningen i.v.m. trage wegen zijn verdeeld:
→ Nog geregeld autoverkeer, mooi om te 
wandelen, (niet) goed onderhouden...

Smalle voetpaden, voetpad stopt, auto's staan 
geparkeerd op het voetpad, mensen die hun onkruid 
laten verwilderen op het voetpad. Met een buggy 
ondervind ik helaas al deze problemen, veiliger en 
makkelijker met de auto helaas…

Ik werk als thuisverpleegkundige in Groot Gingelom 
en heb heel veel rolstoelpatienten. Ze vermijden 
landen centrum omdat het gevaarlijk is voor hen. 
Druk, geen plaats om met de rolwagen te rijden...
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Veel vraag naar meer voetpaden, 
oversteekplaatsen, snelheidsremmers.

Hier de kaarten:
- 1. 260 punten voor ‘Onveilig‘

- 2. 160 punten voor ‘Geen (kwalitatieve) 
voetpaden‘

- 3. 60 punten voor ‘Geen / te weinig 
zebrapaden’

1.

2.

3.
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Er zijn geen fietspaden en dus ook geen fiets- 
oversteken.

Voor mij persoonlijk heb ik liever mijn eigen fiets. Bij 
deelfietsen weet je nooit wat je krijgt ….

Helemaal 
NIET akkoord

Helemaal 
akkoord

- Heel wat deelnemers vinden dat er te weinig 
(kwalitatieve) fietspaden en 
fietsenstallingen zijn:
→ ½ vindt dat er niet genoeg fietspaden zijn.
→ ⅓ vindt dat de fietspaden niet in orde.
→ 39% vindt dat er te weinig fietsenstallingen 
zijn.

- Slechts 17% zou meer met de fiets gaan 
moesten er deelfietsen ter beschikking zijn.

- ⅓ vindt dat ze veilig met de fiets de straat 
kunnen oversteken.
→ Oudere leeftijdscategorieën gaan hier 
minder mee akkoord

- Het merendeel vindt fiets- en schoolstraten 
een goed idee. 
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Heel wat punten werden geplaatst i.v.m. 
ontbrekende fietspaden, te weinig 
afscheiding van het verkeer, te hoge 
snelheid en gebrek aan fietsenstallingen.

Hier de kaarten:
- 1. 234 punten voor ‘Onveilig‘

- 2. 144 punten voor ‘Geen (kwalitatieve) 
fietspaden‘

1.

2.
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- 60% gebruikt het OV (bijna) nooit. 
→ vooral jongeren gebruiken het OV, 
ouderen (65+) nog minder (72% bijna nooit)

- Wie vindt dat er onvoldoende aanbod van 
treinen is, wil vooral meer frequente treinen, 
rechtstreekse verbindingen naar 
Hasselt/Sint-Truiden en Antwerpen, avond- 
en weekendaanbod, betere spreiding…

- Suggesties buslijnen: meer afstemmen op 
schooltijden, betere aansluiting bus-trein, 
geen aparte tickets voor TEC, minimaal 
schoolbusaanbod in dorpen voorzien

- Verhoogde haltes zou toegankelijkheid 
verbeteren

Helemaal 
NIET akkoord

Helemaal 
akkoord

Er zijn in landen 2 treinen per uur naar Leuven. Maar 
wel net achter mekaar en de rest van het uur niets. 
Nu moet je ook nog voor de parking betalen. Nu ga ik 
dus met de auto naar leuven

Bus zou moeten wachten bij vertraging trein. Zeker 
indien het om een laatste rit gaat. 127a-lijn zou 
latere ritten moeten rijden.
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Verschillende punten werden geplaatst 
i.v.m. onvoldoende buslijnen en te 
weinig kwalitatieve bushaltes.

Hier de kaarten:
- 1. 13 punten voor ‘Onvoldoende 

buslijnen’

- 2. 2 punten voor ‘Te weinig 
kwalitatieve bushaltes’

1.

2.
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Auto

Deelnemers

- 56% gebruikt dagelijks de auto

- 68% is niet bereid gebruik te maken van een 
deelauto. 
→ te veel geregel, te omslachtig, onhygiënisch

- Parkeren in het centrum is heel moeilijk: 
→ kort parkeren? Te duur aan het station. Ook de 
bewonerskaarten zijn duur.

- Te veel blauwe zones rond scholen. Betere 
signalisatie nodig.

- 90% van de eigenaars van een bedrijf / winkel / 
zaak zijn (heel) sterk afhankelijk van 
bereikbaarheid met auto

Helemaal 
NIET akkoord

Helemaal 
akkoord

Hoe steeds een beschikbare propere deelwagen garanderen ?

Te weinig parkeerplaatsen in het centrum, bovendien is het aan beide 
kanten parkeren te smal in de Stationstraat.
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Auto

Deelnemers

Veel punten op de kaart gaan over 
sluipverkeer. Ook onveilige punten en 
voorstellen komen vaak voor. Verschillende 
opmerkingen gaan over het parkeerbeleid.

Hier de kaarten:
- 1. 61 punten voor ‘Sluipverkeer‘

- 2. 51 punten voor ‘Onveilig‘

1.

2.
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Auto

Deelnemers

1. Parkeerplaatsen Stationsstraat opgeven voor plaats voor fietsers?
→ Ja, want… (303 antwoorden)

- Meer ruimte is noodzakelijk
- Meer plaats voor stallingen
- Stimuleert fietsgebruik

2. Parkeerplaatsen voor je deur ruilen voor groen en/of rustpunt?
→ Ja, want...(288 antwoorden)

- Meer groen oogt mooi en is beter voor 
het milieu

3. Een auto minder in je huishouden?
→ Ja, want...(151 antwoorden)

- 2e auto wordt niet zo vaak gebruikt

4. Bereid verder te wandelen van je parkeerplaats tot aan … ? (per school)
→ Ja, want...(110 antwoorden)

- Is veilig en gezond

→ Nee, alleen maar als…(260 antwoorden)

- Er een oplossing is voor kortparkeren, 
voor wie niet ver kan wandelen

→ Nee, alleen maar als…(193 antwoorden)

- Het goed onderhouden wordt
- Er alternatieve parkeerplaatsen zijn

→ Nee, alleen maar als…(329 antwoorden)

- Gezinssituatie het (later) toelaat
- Er beter OV en/of deelauto’s zijn

→ Nee, alleen maar als…(53 antwoorden)

- Het niet te druk is en kinderen ouder zijn
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- 40% ervaart overlast t.g.v. vracht- of 
landbouwverkeer (zeer) sterk. Dit percentage is 
hoger in oudere leeftijdsgroepen: 50% bij 65+.
→ zware trillingen en zelfs schade aan gevel
→ te veel zwaar verkeer → weren uit centrum
→ aan te hoge snelheid → controles nodig
→ modder door tractoren (fietsonveilig)
→ onveilig → meer eenrichtingsstraten nodig

- Niemand van de deelnemers rijdt met +3,5t

- Wel een 40tal deelnemers die regelmatig met 
landbouwvoertuigen en -3,5t rijden.

- Bij de vraag “Woon je graag in je buurt?” werd 
zeer vaak vermeld dat het vele zwaar verkeer 
het wonen hier minder aangenaam maakt.

Niet Zeer sterk

Camions vlammen door de Gordelstraat. Nochtans 
mag zwaar verkeer hier niet door. Heel het huis 
davert. Vluchtheuvels of versmallingen zijn geen 
optie, enkel politiecontrole. Op stukken waar geen 
auto's staan is het hier een autostrade

Vooral de modderstroom die ze achter laten ergert 
me (naar veiligheid voor fietsers ed toe)
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Enkele punten werden geplaatst i.v.m. 
overlast en conflict met andere 
weggebruikers.

Hier de kaarten:
- 1. 2 punten voor overlast

- 2. 2 punten voor conflict met andere 
weggebruikers

- 3. Op de fietsknelpuntenkaart zien we 
17 punten voor conflict met landbouw- 
of vrachtverkeer.

1.

2.

3.



En verder...

Bevraging knelpunten en kansen

ORIËNTATIEFASE
herfst 2020

BELEIDSPLANSYNTHESEFASE
voorjaar 2021

Ondersteuning scholen 
en verenigingen

Communicatie 
resultaten 

Overleg met raden en 
middenveld Burger-panels Overleg met scholen

Bevraging actieplan

Infomarkt 

•  Inventarisatie bestaande toestand

•  Doelstellingen definiëren

•  Onderzoek

•  Knelpunten, kansen en doelstellingen

•  Scenario’s uitwerken

•  Formulering nieuw beleidsplan

•  Evaluatie van de relatietabel en taakstellingen

•  uitwerking van programmatabellen

Helaas moeten we nog even digitaal verder

We hadden de resultaten willen bespreken in een grote dialoogmarkt, voorzien in het 
voorjaar.

We hebben gewacht op betere omstandigheden, maar moeten nu de oriëntatiefase 
afsluiten en verder gaan.

Daarom is deze stap en de volgende noodgedwongen digitaal.


