
 
 

HOE VRACHTWAGEN(ON)VRIENDELIJK ZIJN DE VLAAMSE GEMEENTEN? 

 

FEBETRA Vlaanderen besloot om een korte vragenlijst aan alle 308 Vlaamse gemeenten te sturen 

teneinde op deze vraag een gefundeerd antwoord te kunnen geven. Op het ogenblik van het 

afsluiten van de enquête (eind oktober 2011), stuurden bijna 2 op de 3 gemeenten (198 om 

precies te zijn) de vragenlijst ingevuld terug. En wat leren hun antwoorden ons? 
 

TOEGANKELIJKHEID 

De eerste vraag die wij voorlegden aan de gemeenten was of al dan niet hun volledige wegennet 

toegankelijk is voor vrachtwagens. Slechts 45 gemeenten van de 198 die geantwoord hebben, 

stellen hun volledige wegennet open voor vrachtwagens.  
 

 

Ook vroegen wij of de wegen die niet toegankelijk zijn voor vrachtwagens, alleen verboden zijn 

voor vrachtwagens die de gemeente transiteren of dat deze wegen voor geen enkele vrachtwagen 

toegankelijk zijn. Van de 153 gemeenten met één of meer wegen die niet toegankelijk zijn voor 

vrachtwagens, antwoorden er 55 (35,95 %) dat deze wegen voor geen enkele vrachtwagen 

toegankelijk zijn. Dit antwoord moet misschien genuanceerd worden aangezien uit de antwoorden 

blijkt dat verschillende gemeenten het begrip “transit” niet kennen. Zij kruisen “verboden voor alle 

vrachtwagens” aan maar vullen dit aan met “uitgezonderd plaatselijk verkeer”. 
 

 

44 gemeenten hebben op één of meer wegen een tonnagebeperking. 

PARKEREN 

Zoals u ongetwijfeld weet, mag een vrachtwagen met MTM van meer dan 7,5 ton volgens de 

wegcode niet langer dan 8 uren na elkaar parkeren in de bebouwde kom. Behalve de vraag of er in 

de bebouwde kom van de gemeente al dan niet mag geparkeerd worden, interesseerde het ons 

ook te vernemen of er binnen de gemeente een tolerantiebeleid voor het langer parkeren dan 8 

uren wordt toegepast. 

133 gemeenten laten het parkeren van vrachtwagens in de bebouwde kom toe, hiervan zijn er 62 

die een tolerantie voor het langer parkeren dan 8 uren toepassen. 
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Verschillende gemeenten preciseren nog dat de tolerantie enkel geldt zolang er geen klachten van 

omwonenden zijn. 

Een aantal gemeenten geeft aan dat er meer en meer klachten van inwoners komen op het 

parkeren van vrachtwagens in bebouwde kom en dat zij hierdoor overwegen om een 

parkeerverbod in te voeren. Er is zelfs een ambtenaar die aanduidt dat het parkeren van 

vrachtwagens is toegelaten in bebouwde kom en die het nodig vindt om daar “helaas” aan toe te 

voegen. 

Bovendien stelden wij de vraag of de gemeente al dan niet beschikt over een parking voor 

vrachtwagens en zo ja, of deze parking beveiligd is. 

Een kleine minderheid (40,91 %) van de gemeenten heeft een parking / parkeerplaatsen 

voorbehouden voor vrachtwagens. 

Slechts 8 gemeenten beschikken over een beveiligde parking, namelijk Aalter (regelmatige 

politiepatrouilles), Arendonk (beveiligde parking categorie 10F2), Asse (camerabewaking), Erpe-

Mere (geen details), Genk (afgesloten, bemande betaalparking), Jabbeke (camerabewaking), 

Ledegem (camerabewaking en verhoogde berm) en Turnhout (camerabewaking). 

 

Frappant is dat van de 65 gemeenten die het parkeren van vrachtwagens in de bebouwde kom 

niet toelaten, 35 gemeenten (53,85 %) ook geen alternatief aanbiedt aan de 

vrachtwagenchauffeurs, met andere woorden zij beschikken niet over een vrachtwagenparking. 
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LADEN EN LOSSEN 

Slechts 32 gemeenten (16,16 %) hebben een specifieke reglementering inzake laden en lossen. 

Verdere details over wat deze reglementering precies inhoudt, worden door geen van deze 

gemeenten gegeven. 

Slechts 58 gemeenten hebben laad- en loszones in de winkelstra(a)t(en), doch hierbij moet 

opgemerkt worden dat de kleinere gemeenten die niet beschikken over een winkelstraat, op deze 

vraag waarschijnlijk gewoon “neen” hebben geantwoord. 

 

WEGENWERKEN 

Uit de antwoorden van de gemeenten blijkt duidelijk dat Vlaanderen inderdaad één grote werf is: in 

160 gemeenten (ruim 80 %) zijn belangrijke wegenwerken gepland. 80,62 % van deze gemeenten 

antwoordt wel degelijk rekening te houden met de doortocht / laden en lossen van vrachtwagens. 
 

CONCLUSIES 

Teneinde een ranglijst te maken met de meest vrachtwagenvriendelijke gemeenten, werden 

punten toegekend aan de gemeenten: 

1. die een parking voor vrachtwagens hebben: 5 punten (+ 1 bonuspunt voor een bewaakte 

parking), 

2. die een tolerantie van meer dan 8 uur toepassen voor het parkeren in de bebouwde kom: 4 

punten, 

3. die het parkeren van vrachtwagens in de bebouwde kom toelaten: 3 punten, 

4. die laad- en loszones hebben in de winkelstra(a)t(en): 2 punten, 

5. waarvan het wegennet volledig toegankelijk is voor vrachtwagens: 1 punt. 
 

Geen enkele gemeente slaagde er in om het maximum aantal punten (16) te verzamelen. 

Slechts 2 gemeenten slagen erin om 15 op 16 te behalen, namelijk de gemeenten Aalter en 

Arendonk. Beide gemeenten hebben een wegennet dat niet volledig toegankelijk is voor 

vrachtwagens (voor transit) maar op alle andere criteria scoren zij punten. 
 

Frappant in de resultaten is het feit dat er veel meer gemeenten in slagen om 0 punten te halen: 17 

gemeenten scoren op geen enkel van de hierboven vermelde criteria. Deze gemeenten zijn in 

alfabetische volgorde: Bekkevoort, Berlare, Dessel, Drogenbos, Kortessem, Linkebeek, Moorslede, 

Oosterzele, Oostrozebeke, Schelle, Schilde, Tremelo, Wachtebeke, Wielsbeke, Wijnegem, 

Wommelgem en Zemst. 
 

Voor het toekennen van de titel “meest vrachtwagenonvriendelijke Vlaamse gemeente” zouden de 

beraadslagingen van de jury dan ook veel meer tijd in beslag nemen dan voor het toekennen van 

de titel “meest vrachtwagenvriendelijke Vlaamse gemeente”. 
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