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1. Het Lokale Mobiliteitscontract - definitie en doelstellingen 

Het Lokale Mobiliteitscontract (LMC) is een maatregel die werd ingevoerd door het [ontwerp van] 
Gewestelijk Mobiliteitsplan (GMP): actie E.2, 2de maatregel en art. 4 tot 8 van de regelgevende 
voorschriften. Het Lokale Mobiliteitscontract heeft tot doel de wijken verkeersluw te maken (actie 
A.2 van het [ontwerp van] GMP) door de samenwerking tussen de gemeenten en het Gewest te 
versterken. 

De verkeersdruk in de wijken verminderen (verminderen van het verkeersvolume en beperking van de 
effectieve snelheid) streeft een dubbele doelstelling na: 

• de levenskwaliteit in de wijken verbeteren: verminderen van de hinder veroorzaakt door het 
autoverkeer (met inbegrip van de verkeersonveiligheid) en de lokale kernen opwaarderen 
door een deel van de openbare ruimte terug te geven aan andere functies dan de 
verplaatsingsfunctie, zoals de verblijfsfunctie. 

• de ontwikkeling van doeltreffende voetgangers-, fietsers- en openbaar vervoernetwerken 
binnen de mazen en zodoende bijdragen aan het veiliger en aantrekkelijker maken van deze 
verplaatsingswijzen. 

De LMC's dragen bij aan de uitvoering van de multimodale specialisatie van de wegen ingevoerd door 
het [ontwerp van] GMP. De multimodale specialisatie van de wegen definieert een afzonderlijk 
netwerk voor elk van de verplaatsingswijzen - voetgangers, fietsers (en andere 
micromobiliteitsvormen), OV en auto - alsook voor het goederenvervoer (vrachtwagens).  Elk netwerk 
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is opgebouwd uit drie niveaus: PLUS, COMFORT en WIJK1-2. De uitbreiding van de verkeersluwe wijken 
beïnvloedt in grote mate de ontwikkeling en de verbetering van een doeltreffend voetgangers-, fiets- 
en openbaarvervoersnetwerk buiten de grote verkeersassen. Op de lokale wegen, waar de ruimte 
beperkt is, veronderstelt het veiliger en aangenamer maken van het stappen en fietsen en het 
garanderen van de regelmatigheid van trams en bussen immers meestal een reductie van het volume 
en de snelheid van het verkeer en/of in voorkomend geval, van de omvang van verkeerswegen of 
parkeerplaatsen.  
 
De vermindering van het doorgaand verkeer vormt trouwens een belangrijke voorwaarde voor het 
respect van de snelheidsbeperking van 30 km/u. Ze versterkt de impact van de inrichtingen die bedoeld 
zijn om de verkeerssnelheid naar beneden te halen en kan ervoor zorgen dat de er minder 
vertragingsmaatregelen moeten worden genomen.  
 
Als het verkeersluw maken van de wijken op voldoende grote schaal wordt uitgevoerd, draagt het bij 
aan de modale verschuiving. 
 
De wijken waarop de LMC's betrekking hebben zijn de mazen. De mazen worden afgebakend door het 
autonetwerk PLUS en COMFORT. Alle wegen die zich binnen de perimeter van een maas bevinden, vallen 
dus onder het autonetwerk WIJK. De mazen worden daarentegen doorkruist door de voetgangers-, 
fietsers- en OV-netwerken PLUS en COMFORT. Uitzonderingen daargelaten (zie hieronder) heeft het LMC 
betrekking op de volledige perimeter van een maas.  De wegen die de perimeter van een maas 
afbakenen vallen buiten  het toepassingsgebied van het LMC. Een maas kan zich over twee of meer 
gemeenten uitstrekken. 

 

2. Het Lokale Mobiliteitscontract - inhoud en financiering 

Het LMC valt uiteen in twee fasen:  

• Fase 1: de multimodale mobiliteitsstudie; 
• Fase 2: interventies op het terrein. 

 

                                                            
1 Artikel 15 van het regelgevende gedeelte van het [ontwerp van] GMP bepaalt het volgende: 

• "De PLUS-NETWERKEN bestaan uit belangrijke, snelle, performante en comfortabele routes voor verre verplaatsingen 
binnen het grootstedelijk gebied en het Gewest;  

• De COMFORT-NETWERKEN bestaan uit betrouwbare en leesbare verbindingswegen die aangepast zijn aan een fijnere 
bediening van de verschillende delen van het gewestelijk grondgebied; 

• De WIJK-NETWERKEN zorgen voor de buurtbediening in de wijken;" 

2 De kaarten van de netwerken zijn opgenomen in de Bijlagen bij het [ontwerp van] GMP. 
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De multimodale mobiliteitsstudie wordt aangestuurd door Brussel Mobiliteit en 100% door het gewest 
gefinancierd.  Het is een compacte studie, met een operationele insteek en ze moet een participatief 
gedeelte bevatten.  

De voorwaarden voor de  tenlasteneming van de interventies op het terrein kunnen geval per geval 
verschillen. De grote principes ervan worden in punt 2.2. hieronder uitgelegd. 
 

2.1. Fase 1: de multimodale mobiliteitsstudie 

De multimodale mobiliteitsstudie wordt op de schaal van de maas georganiseerd. De resultaten 
moeten het volgende omvatten: 

1. een verkeersplan dat doorgaand verkeer in de maas moet ontmoedigen. Dit plan moet: 
• het doorgaand verkeer in de maas beperken; 
• bijzondere aandacht besteden aan wegen waarlangs voetgangers-, fiets- en 

openbaarvervoernetwerken PLUS/COMFORT lopen en aan de openbare ruimten binnen de 
lokale identiteitskernen van het GPDO; 

• zorgen dat de maas toegankelijk blijft voor het lokale verkeer; 
• streven naar een betere toegankelijkheid van de trekpleisters in de perimeter voor 

alternatieve vervoerswijzen (dus andere dan de auto); 
2. de omschrijving en de raming van de kosten van de interventies die moeten worden 

uitgevoerd om: 
• de ontrading van het doorgaand verkeer en de naleving van 30 km/u te concretiseren 

(signalisatie, markering en gerichte herinrichting zoals het sluiten van kruispunten, 
poorteffecten, vertragingsmaatregelen...); 

• de goede werking van het voetgangers-/fietsers-/OV-netwerk in de maas te verzekeren, 
met inbegrip van - in voorkomend geval - de heropwaardering van typische openbare 
ruimten (lokale identiteitskernen bepaald in het GPDO; andere lokale centra); 

3. een prioritering van de interventies. 

De mobiliteitsstudie omvat een participatief proces op de schaal van de maas. De praktische 
voorwaarden van dit participatieve proces worden geval per geval bepaald. 

Er wordt een ad hoc begeleidingscomité samengesteld voor elke mobiliteitsstudie. Daarin zetelt ten 
minste een vertegenwoordiger van elk van de volgende entiteiten: 

• Brussel Mobiliteit, directie Mobiliteit en Verkeerveiligheid (cel Mobiliteitsstudies en 
Partnerschap met de Gemeenten + cel Verkeersveiligheid) + directie Projecten Wegen); 

• de minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid; 
• de diensten mobiliteit en openbare werken van de betrokken gemeente(n); 
• de betrokken politiezone(s); 
• het college van de betrokken gemeente(n); 
• de MIVB; 
• de bMa. 
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Gemeenten die dat wensen, mogen de mobiliteitsstudie van fase 1 van het LMC zelf aansturen en 
financieren, in zoverre deze studie voldoet aan de technische voorschriften van het bestek opgesteld 
door het gewest (beschikbaar op verzoek) en dat de samenstelling van het begeleidingscomité identiek 
is aan dat van de studies die door het gewest worden aangestuurd. Gemeenten die de studie van fase 
1 van het LMC zelf aansturen en financieren moeten nog steeds op deze oproep tot kandidaatstelling 
reageren als ze willen meedoen aan fase 2. 

 

2.2. Fase 2: de uitvoering van de interventies 

Het programma van de interventies van de uitvoeringsfase wordt bepaald na afloop van de fase 1 en 
wordt opgenomen in een overeenkomst tussen de verschillende partners over de tenlasteneming 
(opdrachtgeverschap en financiering) en de uitvoeringsplanning. De fase van de uitvoering van de 
interventies omvat ook de specifieke studies voor de herinrichtingsprojecten. 

De bijdrage van het Gewest in de tenlasteneming van de interventies die moeten worden gerealiseerd 
in het kader van fase 2 van een LMC is als volgt: 

• het Gewest realiseert: 
o de interventies op de gewestwegen die binnen de maas liggen; 
o de plaatselijke interventies ter ondersteuning van het verkeersplan op de 

gewestwegen rondom de mazen; 
• het Gewest realiseert of subsidieert (geheel of gedeeltelijk): 

o de interventies op de voetgangers-, fiets- en OV-netwerken van gewestelijk belang (= 
plus en comfort) die gelegen zijn op de gemeentewegen in de maas; 

• het Gewest subsidieert (geheel of gedeeltelijk): 
o de interventies ter ondersteuning van het verkeersplan op de gemeentewegen die 

geen deel uitmaken van de netwerken van gewestelijk belang: signalisatie, markering, 
inrichtingen van kruispunten. 

Aansluitend nemen de gemeenten het opdrachtgeverschap van de door het Gewest gefinancierde 
interventies ten laste alsook de financiering en de realisatie van de interventies op gemeentewegen 
die niet worden gesubsidieerd. 

 
Deze verdeellogica sluit de tenlasteneming van bepaalde interventies door andere actoren niet uit: 
MIVB, Beliris, … 

 
Het is de bedoeling het grootste deel van het programma binnen de 5 jaar na de afwerking van fase 1 
te realiseren. De duur van de uitvoeringsfase hangt af van de omvang van de geplande interventies 
(werken waarvoor al dan niet een stedenbouwkundige vergunning vereist is ...).  
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3. Link tussen LMC en GemMP 

De verwezenlijking van de rustige mazen op de schaal van het grondgebied van de gemeente kan los 
van het GemMP plaatsvinden als dat laatste niet bestaat of niet conform het GMP is.  

 

4. Algemeen kader van de oproep tot kandidaatstelling 

• het LMC geeft uiting aan de wens van het gewest om te voorzien in een vlotte samenwerking met 
de gemeenten, gericht op een gedeeld streven om de doelstellingen van het GMP op lokaal niveau 
te concretiseren. Gemeenten die een LMC willen aangaan, moeten bereid zijn een verkeersplan 
op te stellen dat de gewoonten van de bewoners aanzienlijk verandert. 

• Voorafgaand aan de start van fase 1 van het LMC formaliseren het Gewest en de gemeente(n) hun 
wederzijdse engagementen in een overeenkomst. 

• Het autonetwerk PLUS en COMFORT deelt het gewestelijke grondgebied op in 84 mazen. 21 niet-
residentiële of slechts zeer schaars bewoonde mazen werden uitgesloten van het toepassingsveld 
van het LMC. De 63 mazen die in aanmerking komen zijn opgenomen in bijlage 1.  De huidige 
afbakening van de mazen is gebaseerd op de kaart van het autonetwerk PLUS dat deel uitmaakt 
van het ontwerp van GMP zoals het op 4 april 2019 werd goedgekeurd in eerste lezing door de 
BHR. Dit netwerk -  en vervolgens de afbakening van de mazen - kan evolueren na de afronding 
van het openbaar onderzoek. 

• Een LMC heeft in principe betrekking op een hele maas. Als een maas zich over meer gemeenten 
uitstrekt, is het wenselijk dat de betrokken gemeenten een gemeenschappelijk dossier indienen.  

• Het LMC kan in de volgende gevallen betrekking hebben op een deel van een maas: 
o Als een maas zich over meer gemeenten uitstrekt, maar slechts één gemeente zich tot een 

LMC wenst te verbinden;  
o als het beoogde grondgebied overeenstemt met een maas als men zich baseert op de 

structuur van het autonetwerk PLUS en COMFORT zoals dat verdedigd wordt door de 
gemeente(n) in het kader van de gesprekken met het gewest. 

In deze twee gevallen behoudt de minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid 
zich het recht voor om te oordelen over de relevantie van de voorgestelde perimeter.  

• Een gemeente kan alleen of samen met andere gemeenten meerdere dossiers indienen. 

 

5. Hoe reageren op de oproep tot kandidaatstelling? 

De gemeenten die de oproep tot kandidaatstelling beantwoorden moeten hun dossier (1 dossier per 
maas of deel van een maas) tegen uiterlijk 15/03/2020 indienen op het e-mailadres 
CLM@sprb.brussels 
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Het kandidaatdossier bestaat uit een A4-document van ten hoogste 20 pagina's (kaarten inbegrepen) 
en bevat de volgende informatie: 

1. de perimeter waarvoor de gemeente(n) de realisatie van een Lokaal Mobiliteitscontract 
aanvraagt/aanvragen; 

2. voor deze perimeter de voornaamste uitdagingen die de gemeente(n) m.b.t. volgende 
domeinen vaststelt/vaststellen:  

a. de vermindering van hinder veroorzaakt door het wegverkeer (met inbegrip van 
verkeersonveiligheid); 

b. de kwaliteit van de infrastructuur en de werking van de voetgangers-, fiets- en OV-
netwerken; 

c. de kwaliteit van de openbare ruimte, in het bijzonder in de lokale identiteitskernen 
alsook in de omgeving van de voornaamste voorzieningen en overstapknopen; 

d. de bereikbaarheid met alle vervoersmodi van alle functies in de perimeter, met 
inbegrip van de lopende of toekomstige projecten; 
 

3. de gewestelijke programma's die lopen in een deel of het geheel van de perimeter (duurzaam 
wijkcontract, stadvernieuwingscontract, richtschema bus van de MIVB, AVANTI-programma, 
vijfjaarlijks plan voor de hernieuwing van wegen...). Wanneer een duurzaam wijkcontract 
en/of een stadsvernieuwingscontract  een deel of het geheel van de perimeter bestrijkt moet 
er worden verduidelijkt in welke zin het LMC complementair is met het wijkcontract en/of 
stadsvernieuwingscontract. In voorkomend geval bepaalt het kandidaatdossier het volgende: 

a. de wijzigingen van het bestaande verkeersplan die zijn bepaald in het kader van de 
gewestelijke programma's; 

b. de herinrichtingen van de wegen die zijn gepland in het kader van deze programma's; 
 

4. de ambities en doelstellingen van de gemeente(n) m.b.t. de organisatie van het verkeer en 
de evolutie van de typische openbare ruimtes van de perimeter;  

5. als de gekozen perimeter niet overeenstemt met de integraliteit van een van de 63 mazen op 
de kaart in bijlage 1, de rechtvaardiging van de keuze van de perimeter; 

6. het/de document(en) met de beslissing van het/de college(s) om de oproep tot 
kandidaatstelling te beantwoorden en zich te verbinden tot een LMC voor de gekozen 
perimeter. Als de perimeter zich over meer gemeenten uitstrekt moet de kandidatuur 
ingediend worden door alle betrokken gemeenten samen. 

De punten 1, 2, 3 en 4 moeten op een kaart worden weergegeven. 

 

6. Selectie en prioritering 

De kandidaturen worden geselecteerd wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

• het volledige kandidatuurdossier werd binnen de termijn ingediend; 
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• de betrokken perimeter stemt overeen met een van de 63 mazen die op de kaart in bijlage 1 
staan; 

• de gemeentelijke doelstellingen en ambities (punt 4 van het kandidatuurdossier) sluiten goed 
aan bij het [ontwerp van] het Gewestelijk Mobiliteitsplan en in het bijzonder actie A.2.  

Als de gekozen perimeter niet overeenstemt met een van de 63 mazen in bijlage 1, dan behoudt de 
minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid zich het recht voor om te beslissen 
over de ontvankelijkheid van de kandidatuur.  

Er is bepaald dat BM vanaf 2020 vijf nieuwe LMC's opstart per jaar. De uitvoering van de LMC's zal 
plaatsvinden afhankelijk van: 

• het belang van de uitdagingen inzake de kwaliteit van de netwerken van gewestelijk belang 
voor de beschouwde perimeter, met inbegrip van de deklassering van de wegen die deel 
uitmaken van het autonetwerk wijken in het [ontwerp van] GMP maar die het statuut hebben 
van wijkverzamelweg of interwijkweg in de hiërarchie van de wegen van Irisplan II; 

• opportuniteiten in verband met gewestelijke interventies die in de perimeter of aan de rand 
ervan zijn gepland; 

• de noodzakelijke rechtvaardigheid tussen de gemeenten. 

 
Het belang van de uitdagingen inzake de kwaliteit van de netwerken van gewestelijk belang werd 
geobjectiveerd op basis van: 

• kaarten van de evaluatie van de mate van realisatie van de fiets-, OV- en autonetwerken (PLUS 
en COMFORT) op pagina's 177 en 178 van het [ontwerp van] GMP;  

• lineaire non-conformiteiten (ontoereikende breedte van het trottoir, excessieve helling, 
slechte kwaliteit van de bekleding) van het voetgangersnetwerk die in de PAVE's (plannen voor 
de verbetering van de toegankelijkheid van openbare ruimten en wegen) van de gemeenten 
worden aangehaald. 

De 30 mazen (van de 63 opgenomen in bijlage 1) die als prioritair worden beschouwd vanuit het 
oogpunt van de kwaliteit van de netwerken worden in groen aangeduid op de kaart in bijlage 2.  

Concreet worden de geselecteerde kandidatuurdossiers geprioriteerd op basis van de volgende 
criteria: 

• gekozen perimeter behorend tot de mazen die worden beschouwd als 
prioritair vanuit het oogpunt van de verbetering van de kwaliteit van de 
netwerken van gewestelijk belang (mazen in het groen op de kaart in 
bijlage 2); 
 

 + 3 punten 
 

• convergentie van de gemeentelijke doelstellingen en ambities met het 
GMP (punt 4 van het kandidatuurdossier); 
 

 + 0 à 5 punten 
max 
 

• gewestelijke interventies die in de perimeter of aan de rand ervan zijn 
gepland; 

 + 0 à 2 punten 
max 
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TOTAAL op 10 punten         /10 

punten 
 

De dossiers met de hoogste scores zullen eerst worden behandeld, waarbij echter rekening wordt 
gehouden met een rechtvaardige geografische verdeling van de dossiers. 
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Bijlage 1: in aanmerking komende mazen 
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Bijlage 2: prioritaire mazen vanuit het oogpunt van de kwaliteit van de 
netwerken 
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