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Onderwerp: Verkeerssituatie stationsomgeving Essen 

Geachte heer 

Wij hebben uw brief van 18 april jl. goed ontvangen. In uw brief kaart u de verkeersproblematiek aan 
random het station van Essen. 

------~-- - Oit thema is eeA -belangrijk beleidsonderwerp dat het college van burgemeester en schepenen reeds 
langer bezighoudt. Daarom ook werd in het nieuwe ontwerp van het gemeentelijk mobiliteitsplan 
hieraan aandacht besteed. Daaruit is gevolgd dat een masterplan stationsomgeving zal uitgewerkt 
worden, waaruit verbeteringen moeten volgen t.o.v. de huidige situatie. 

Parallel met het mobiliteitsplan, heeft het gemeentebestuur een aantal vooruitlopende initiatieven 
genomen. Deze initiatieven kaderen in een globaal beleid voor de stationsomgeving. De 
verkeersproblematiek wordt dus niet ge'lsoleerd aangepakt. Hierna voigt hiervan een korte toelichting. 

Gesprekken zijn lopende om enkele bijkomende functies te kunnen invullen in het stationsgebouw. 
Deze functies zullen een meerwaarde bieden voor het gebouw en voor de omgeving. 

Door AGB is momenteel een aanbesteding lopende voor een voorstudie over de toekomstige 
ontwikkeling van de terreinen rangeerstation. Een van de onderdelen van deze studie focust op 
"mobiliteit en infrastructuur". In dit onderdeel wordt nagegaan welk effect de inplanting van een nieuwe 
activiteitenzone heeft op de mobiliteit. 

Een derde initiatief heeft concreet betrekking op uw vraag. Samen met de NMBS zal het 
gemeentebestuur een "masterplan stationsomgeving" (Iaten) opmaken. Dit masterplan moet tot 
uitvoering leiden van een grotere en veiligere fietsenstalling, van het verhogen van het aantal 
parkeerplaatsen en van en betere verkeersafwikkeling in de buurt van het station. Dit laatst zal 
uiteraard gebeuren in samenspraak met De Lijn. Aan de gemeenteraad zal gevraagd worden om een 
overeenkomst hierover goed te keuren. 

Uw concrete suggesties i.v.m. de bussenstopplaats en dergelijke, dienen en zullen een onderdeel te 
zijn van bovenstaande planmatige en deskundige aanpak. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht. 

Met vriendelijke groet 

Namens het college van burgemeester en schepenen 
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