
Hoe zijn de maatregelen van de testfase er 
gekomen? 
In de schoolomgeving is iedereen deel van de oplossing: iedereen kan immers bij dragen aan 
een rustigere en gezondere schoolomgeving. Hoe we dat samen kunnen bereiken, kan dus ook 
best van de mensen zelf komen. De oplossingen die hier worden getest, komen van kinderen, 
(groot-)ouders, buurtbewoners en de school zelf. Hieronder leest u hoe dit is verlopen.  

Wat willen kinderen zelf?

Oplossingen voor en door kinderen, ouders en de school.
Met kinderen en volwassenen formuleerden we gezamenlijke 
uitdagingen voor de school. 

Via interviews en enquêtes konden alle (groot-)ouders, 
buren en de leerkrachten hun mening over mobiliteit in 
de schoolomgeving geven. Het onderzoek bij kinderen en 
volwassenen vormde de basis voor de mobiliteitsuitdagingen 
van de school.

Vorig jaar werd iedereen uitgenodigd op een werksessie, 
waarin de school, ouders en buren samen oplossingen zoch-
ten voor de schoolomgeving. Deze oplossingen werden door 
nadien getoetst aan impact, haalbaarheid en wenselijkheid en 
werden omgevormd naar een concrete testopstelling. Enkele 
daarvan gaan we nu testen. 

De mobiliteitsoplossingen voor basisschool Spijker komen 
vanuit de school, kinderen, ouders en buurtbewoners. 

“Het doet me veel plezier dat er van in het begin een fijne 
samenwerking was tussen het stadsbestuur en onze school! 
De neuzen hebben altijd in dezelfde richting gestaan. We 
blijven samen streven naar een gezondere en veiligere 

schoolomgeving voor onze kinderen. We zijn blij met de start 
van de schoolstraat en hopen op een positieve evolutie.”  

Directie basisschool Spijker

Doorheen het project staat het kind centraal : hoe bele-
ven zij de mobiliteit rondom de schoolpoort. Kinderen zijn 
immers zelf expert van hun leefwereld. Vanuit hun beleving 
toonden en formuleerden de kinderen uitdagingen en schui-
ven ze oplossingen naar voor om hun schoolomgeving meer 
veilig te maken. 

80% van de bevraagde kinderen komt het liefst met de fiets 
naar school. Echter, de ouders kiezen vooral hoe er naar 
school wordt gereden. Het gebruik van de auto of de fiets 
is over heel Hoogstraten gemiddeld 50/50. Van de kinderen 
in het Spijker komt in de zomer 40% met de auto en in de 
winter 60%. 60% van de kinderen wonen op minder dan 2 
km afstand van de school.  

Het belevingsonderzoek bij kinderen werd samen gevat in een kort filmpje. Bekijk het 

via  www.hoogstraten.be/school-straten  en klik door naar basisschool Spijker.

Vanaf 6 mei start  
de testfase in de 
Schoolstraat

In mei beginnen we eraan. De schoolstraat 
lanceren we op het schoolfeest.  Heeft u nu al 
vragen? Op onze website vind u alle informatie 
over het project en de stappen die gezet zijn 
voor basisschool Spijker.

U kan met uw vragen ook terecht bij het stadsbestuur (gege-
vens hieronder) of de directie van basisschool Spijker. 

Stadsbestuur Hoogstraten

Dienst mobiliteit  
mobiliteit@hoogstraten.be  
T 03 340 19 75

Heeft u ideeën hoe we de schoolomgeving minder druk kunnen 

maken? Hoe we meer ruimte kunnen maken voor kinderen? 

En hoe we kunnen zorgen voor een gezonde en duurzame 

schoolomgeving? Dan is onze school-straten werksessie zeker 

iets voor jou.

Verwacht u aan een creatieve avond waar uw meningen 

en ideeën gehoord zullen worden. We bedenken concrete 

voorstellen voor meer bewegingsvrijheid voor kinderen die 

we later zullen testen in de schoolomgeving zelf. 

www.hoogstraten.be/school-straten

Inschrijven 
voor 31 januari via 

mobiliteit@hoogstraten.be

tel: 03 340 19 11

Voor (groot-)ouders, 

buurtbewoners, leer-

krachten, overstekers, 

vrijwilligers, …

Basisschool 
Spijker

Dinsdag 6 feb, 
19.00 – 22.00u

UITNODIGING WERKSESSIE BASISSCHOOL SPIJKER

Luchtkwaliteit gaat 
ons allen aan

In veel van de Vlaamse scholen is de luchtkwali-

teit niet goed. Dat is de conclusie van de eerste 

grootschalige meting van de luchtkwaliteit in 222 

Belgische scholen. U hoort er ook vaak over in de 

media. Met school-straten willen we samen werken 

aan gezondere schoolomgevingen in Hoogstraten, 

door meer kinderen en volwassenen op de fiets te 

krijgen. Wilt u meer informatie over dit onderwerp en 

ontdekken wat u zelf nog kan doen? 

Kijk op www.curieuzeneuzen.be  
of www.mijnluchtmijnschool.be.

Basisschool Spijker

KRANTJE

Wat verandert er  
in de schoolomgeving  

van basisschool  
Spijker? 

% droomkeuze 
schoolvervoer

■ door de lucht   
■ fiets, te voet of step   
■ chique auto
■ over het water   
■ andere

32,1%

39,6%

16,0%

8,5%1,9%

“Ik zou willen dat er in de straat aan de schoolpoort geen  
auto’s meer mogen doorkomen en dat de auto’s verder moeten 
parkeren zodat je te voet naar school komt. Nu is er veel file 

aan de schoolpoort.” 

Esmee – lagere school

“Ik zou willen dat de auto’s 
weg zijn op de straat aan de 
school, dan mag ik alleen 

fietsen van mama.”

Kato – kleuter

 “Ik vind het heel leuk om 
met de fiets naar school te 
rijden, maar ik kan nog niet 

zo goed fietsen, daarom 
fietst mama met me mee.”

Xavier – kleuter
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Nog niets is definitief. 
We gaan eerst testen!
U zal vanaf 6 mei merken dat de mobiliteitsoplossingen met tijdelijke 
infrastructuur en reglementering worden uitgeprobeerd. Deze proefop-
stellingen kunnen erg diverse vormen aannemen: van sensibiliserende 
prikacties tot structurele ingrepen die we minstens een maand lang 
testen. 

U kan hieraan meewerken door dan extra alert te zijn voor deze verande-
ringen. De maatregelen vragen misschien een kleine aanpassing aan uw 
gewoontes. Hopelijk bent u snel mee en ziet u de voordelen ervan voor 
fietsers en stappers.  

In de testfase krijgt u de kans om mee te evalueren. In hoeverre dragen 
de maatregelen bij tot de uitdagingen van de school? Door interviews en 
enquêtes zullen zo veel mogelijk mensen bevraagd worden. Als de evalu-
atie positief is, dan engageert de school en het stadsbestuur zich om de 
proefopstellingen om te vormen naar permanente maatregelen. 

De testfase verloopt vlotter als iedereen goed geïnformeerd is. Hier-
onder krijgt u een overzicht van de belangrijkste veranderingen in de 
schoolomgeving.

Wat verandert er voor de schoolomgeving van basisschool Spijker? Binnenkort zal u iets zien veranderen 
in de schoolomgeving van 
basisschool Spijker

Met dit krantje brengen de school, de ouderraad en 
het stadsbestuur u op de hoogte van wat er in een 
testopstelling zal veranderen in de schoolomgeving om 
meer ruimte te geven aan fietsers en stappers. En u zal 
ook kunnen lezen hoe u zelf kan mee werken  

“Mijn dochter is op weg naar school vaak wat zeurderig en in paniek (en ik zelf ook ;-)). Dit is 
enkel als we naar school gaan, want op andere momenten fietst ze heel goed en heel graag. 
Ze wordt bang van al het verkeer. Ik ben een grote voorstander van de eenrichting straat. Er 

zijn genoeg fietsers en voetgangers in de Antoon De Lalaingstraat. Er is geen plaats meer voor 
tweerichting verkeer. Iedereen moet natuurlijk op school kunnen geraken zonder al te veel 

omwegen, maar ik denk dat er heel veel gebruikers eigenlijk niet in deze straat moeten zijn.”

Mama uit gebuurte Buizelhoek

In het project  
kijken we met een frisse, kindvrien-

delijke bril naar de omgeving van 

de basisscholen in Hoogstraten. 

Hoe vrij kan een kind er stappen, 

fietsen of rennen? En is de verkeers-

infrastructuur rond de schoolpoort 

eigenlijk wel tof genoeg voor het 

kind zelf? 

 gaat voor 

meer en betere bewegingsvrijheid 

voor kinderen in de schoolomge-

ving. En voor een gezondere school, 

door minder CO2-uitstoot en fijn 

stof door het schoolverkeer. 

 UITDAGING 1 
Hoe kunnen we van fietsers en stappers aan de schoolpoort de belang-
rijkste gebruikers van de straat maken?

De situatie aan de schoolpoort wordt door bijna iedereen als chaotisch 
en onhoudbaar ervaren. Voor fietsende en stappende kleuters en kinde-
ren is er weinig of geen ruimte op de weg of het voetpad. De situatie is 
er erg gevaarlijk. Overdag en in het weekend wordt er bovendien soms 
te snel gereden. 

TESTMAATREGEL: de Antoon de Lalaingstraat wordt een school-
straat.

Fietsende en stappende kinderen verdienen de nodige ruimte, zeker in 
een schoolomgeving. Van de Antoon de Lalaingstraat maken we in een 
testfase een schoolstraat. Koning auto moet dan even plaats maken voor 
stappers en fietsers.    

Wat betekent dit concreet?
 - Bij het begin en einde van de schooldag wordt de straat tijdelijk afge-
zet voor gemotoriseerd verkeer, gedurende een half uur;

 - Ouders die met de auto komen, parkeren volgens de regels in de 
buurt;

 - Sommige wagens mogen nog wel passeren, bijvoorbeeld de buurtbe-
woners en de hulpdiensten. 

Wat zijn de voordelen van een schoolstraat : 
 - Het is veiliger voor de voetganger en fietser.
 - Kinderen en begeleidende (groot-)ouders hebben meer plaats en 
beweging.

 - De buurtbewoners krijgen ook een rustigere straat.
 - Minder fijn stof, uitlaatgassen in de directe buurt van de school.

Wat wijzigt er niet?
 - De verkeersregels blijven vanzelfsprekend van toepassing. Zo mag er 
bijvoorbeeld niet op het voetpad gefietst worden.

 UITDAGING 3 
Hoe kunnen we van de fietsers en stappers uit en naar de Buizel-
hoek de belangrijkste gebruikers van de straat maken?

De Antoon de Lalaingstraat tussen de Lindendreef en Groenewoud 
wordt veel gebruikt door stappende en fietsende kinderen. De 
straat wordt ook druk gebruikt door het stijgend aantal doorgaan-
de auto’s, maar is daar niet voor ingericht. Wanneer auto’s er in 
twee richtingen passeren, is er gewoon geen plaats meer voor 
fietsers of stappers. Het drukke autoverkeer is nu te onveilig. 

TESTMAATREGEL: de Antoon de Lalaingstraat wordt een 
volledige éénrichtingsstraat.   

In een testfase geven we de nodige plaats aan fietsers en 
stappers. Door het doortrekken van de éénrichtingsstraat in de 
Antoon de Lalaingstraat, zorgen we voor meer ruimte en rust in 
de straat. Fietsers kunnen uiteraard nog wel in beide richtingen 
erdoor.   

Wat kan u zelf doen?
Rijdt u regelmatig met de auto door de Antoon de Lalaingstraat? 
Dan vraagt de nieuwe éénrichting wellicht een aanpassing van 
uw gewoonten. Hopelijk ziet u ook snel de noodzaak ervan voor 
de veiligheid van fietsers en stappers.  

Het invoeren van de schoolstraat en de éénrichtings-
straat zijn niet de enige maatregelen die nodig zijn in de 
schoolomgeving van basisschool Spijker. De Gelmelstraat 
en de Gustaaf Segersstraat en de verkeersstromen door de 
schoolcampus zijn een tweede grote uitdaging. Ook hier 
bedachten de school en de ouders oplossingen voor. We 
gaan nu eerst samen het effect van de schoolstraat in kaart 
brengen. In een volgende stap zullen we samen de andere 
zones rondom de school aanpakken.

We organiseren regelmatig ontwerpmomenten met ouders 
of buurtbewoners. Wilt u hieraan meewerken? Geef uw 
contactgegevens door via mobiliteit@hoogstraten.be en we 
nodigen u uit op de volgende bijeenkomst!

VANAF 6 MEI

 - Hoffelijkheid is tweerichtingsverkeer: van de automobilist 
naar de fietser, maar ook omgekeerd. Toon als fietser ook 
respect voor de andere weggebruikers.

Wat kan u zelf doen? 
Geniet van de rustige schoolstraat en neem zoveel mogelijk 
de fiets. Praat thuis over het verkeer en het verschil tussen 
een schoolstraat en een gewone straat. In de klas wordt 
hier ook aandacht aan besteed. 

Wilt u als ouder of buur mee werken aan een rustige en 
veilige schoolstraat? We zoeken nog vrijwilligers om de 
straat mee af te sluiten of gemachtigde opzichters in een 
beurtrol. Geef een seintje aan de school als je wil helpen. 

! Herinnering: in de schoolzone geldt zone 30. Dit wordt 
uitgebreid naar een deel van de Gustaaf Segersstraat (tot 
aan de Leemstraat).

 
 UITDAGING 2 

Hoe kunnen we de schoolomgeving beter aanpassen aan de 
schoolstraat?

TESTMAATREGEL: de schoolomgeving wordt met 
kleine aanpassingen meer geschikt voor het kortparkeren 
van auto’s in de Gelmelstraat en de Lindendreef.  

Een aantal parkeerplaatsen in de schoolomgeving worden 
gereserveerd voor kortparkeren. Dit moet er voor zorgen 
dat de schoolomgeving meer is aangepast aan het afsluiten 
van de Antoon de Lalaingstraat. Het parkeren op de 
sportspeelplaats blijft mogelijk via de Gelmelstraat.  

Wat kan u zelf doen?
Niet mogelijk om te fietsen? Dat begrijpen we.  U kunt uw 
auto nog steeds parkeren in de omgeving van de school, 
volgens de geldende regels. Parkeer een eindje verderop. 
Strek de benen en wandel samen met uw kind naar school. 
Plan uw route op voorhand en voorkom het draaien en 
keren in drukke straten.

Parkeert u op de sportspeelplaats? De inrit via de 
Gelmelstraat laat enkel beurtelings passeren toe. Bedankt 
voor uw hoffelijkheid en om daar goed op de andere auto’s 
en fietsers te letten. 

Fietst of wandelt uw kind zelfstandig naar school? Bekijk 
samen de veiligste route en vraag uw kind om rekening te 
houden met de verkeersstromen. 

“Ik kom het liefst te voet naar school, omdat ik 
het met de fiets gevaarlijk en eng vind. Te voet 

ben ik gewoon veilig op de stoep” 

Teshane – lage school

WAT VOLGT ER NOG?


