
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 bereiken, komt dus ook best 
van de mensen zelf.  De oplossingen die hier worden getest, komen van kinderen, (groot-)ou-
ders, buurtbewoners en de school zelf. Hieronder leest u hoe dit is verlopen. 

Oplossingen voor en door kinderen, 
ouders en de school.
Met kinderen en volwassenen formu-
leerden we gezamenlijke uitdagingen 
voor de school. In de klas werd er 
samen met de leerlingen gezocht naar 
oplossingen. Peter Dekeyser - organisa-
tie Kind & samenleving vzw - hield een 
sessie met twee klassen van het vijfde 
leerjaar.
 
Via interviews en enquêtes konden alle 
(groot-)ouders, buren en de leerkrach-
ten hun mening over mobiliteit in de 
schoolomgeving geven. Het onderzoek 
bij kinderen en volwassenen vormde 
de basis voor de mobiliteitsuitdagingen 
van de school.

In december werd iedereen uitgeno-
digd op een werksessie. De school, 
ouders en buren zochten samen op-
lossingen zoeken voor de schoolomge-
ving.  Deze oplossingen werden nadien 
getoetst aan impact, haalbaarheid en 
wenselijkheid en werden omgevormd 
naar een concrete testopstelling. Die 
gaan we nu testen. 

 
De mobiliteitsoplossingen voor de 

Meerpaal en Kiekeboe komen vanuit 
de school, kinderen, ouders en  

buurtbewoners. 

Meerpaal & Kiekeboe

KRANTJE

“Vandaag ben ik niet met de fiets, want mama moest werken  
en zo ben ik met de auto gekomen.”

“Ik woon best ver, en als het slecht weer is dan gaan we met de auto.”

Kinderen over naar school komen met de fiets of met de auto

“Meer natuur rond de weg!”

“Een boomhut.” 
“Waar je een flesje water kunt 
kopen, een drinkboomhut.”

Kinderen en ideeën
 “Ik ga een stukje, want het is gevaarlijk.   

Dus het eerste stukje ga ik samen met mama, en daarna alleen.”

“Ik ga enkel in de terugweg samen met vriendjes,  
omdat je dan samen vertrekt.”

Kinderen over naar school komen:  
alleen, of met vriendjes, of met mama/papa

 “Er moet iets 
gedaan worden 

aan de plek waar 
de ouders hun 

kinderen afzetten.”

Kinderen over 
knelpunten

Wat willen kinderen zelf? 
Doorheen het project staat het kind 
centraal: hoe beleven zij de mobiliteit 
rondom de schoolpoort? Kinderen zijn 
immers zelf expert van hun leefwe-
reld. Vanuit hun beleving toonden en 
formuleerden de kinderen uitdagingen 

en schuiven 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. Voor de 
Meerpaal en Kiekeboe zien we dat kin-
deren in de koudere maanden sneller 
met de auto worden gebracht. 

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.

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

Bekijk het via  www.hoogstraten.be/school-straten  en klik door naar de Meerpaal en Kiekeboe
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■ door de lucht   
■ fiets, te voet of step   
■ chique auto
■ over het water   
■ andere

Vanaf half mei  
start de testfase

Half mei beginnen we eraan. Heeft u nu al 
vragen? Op het schoolfeest van de Meerpaal 
en Kiekeboe kan u uw vragen stellen aan het 
standje van School-straten. Op de website 
vind u ook alle informatie over het project en 
de stappen die gezet zijn voor de Meerpaal en 
Kiekeboe. 

U kan met uw vragen ook terecht bij het stadsbestuur  
(gegevens hieronder), de directie of leden van de ouderraad. 

Stadsbestuur Hoogstraten

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

Wat verandert er  
in de schoolomgeving  

van de Meerpaal  
en Kiekeboe? 

Ouderraad  
de Meerpaal  
en Kiekeboe

Jeske Hessels, voorzitster ouderraad de Meerpaal en Kiekeboe

“ Ik vind het een heel belangrijk project, de veiligheid van onze kinderen staat boven 
alles. De werksessie was een bom van enthousiasme en samenwerken, allemaal met de 
neuzen dezelfde kant op! We mogen actief meedenken en al onze ideeën worden getest, 
wij hebben er echt vertrouwen in dat we samen een veiligere schoolomgeving creëren. ”



Nog niets is definitief. 
We gaan eerst testen!
U zal vanaf half 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 engageren de school en het stadsbestuur zich om de 
proefopstellingen om te vormen naar permanente maatregelen. 

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

Wat verandert er voor de schoolomgeving van de Meerpaal en Kiekeboe? 

 UITDAGING 
Hoe maken we van de Terbeeksestraat een deel van de 
schoolomgeving, waar de auto zich te gast voelt?

De Terbeeksestraat is een drukke, doorgaande weg,  
waar de autobestuurder niet duidelijk ziet dat er een 
school aanwezig is. De chauffeur stelt zich daardoor niet 
altijd voorzichtig genoeg op. 

TESTMAATREGEL: de Meerpaal en Kiekeboe 
worden als school beter zichtbaar aan de Terbeekse-
straat

Met kleuren in het straatbeeld en tijdelijke infrastructuur 
maken we in een testfase duidelijk aan bestuurders dat 
zij zich begeven in een schoolomgeving. Autogebruikers 
zullen hun gedrag daardoor sneller aanpassen. 

Wat kan u zelf doen?
Hoe ziet uw ideale schoolomgeving eruit in één 
oogwenk? Kleurige palen? Vlaggen? Grote tekeningen  
op straat? Laat het ons weten!

 

Binnenkort zal u iets zien veranderen 
in de schoolomgeving van de  
Meerpaal en kiekeboe 

Met dit krantje brengen de school en het stadsbestuur u 
op de hoogte 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 mee kan werken.

“In dit project ‘school-straten’ hebben alle betrokken partijen (kinderen, 
ouders, leerkrachten, buurtbewoners) de kans gekregen om hun mening 
te geven en vooral om creatief mee na te denken over hoe we de nabije 
schoolomgeving veiliger/ kindvriendelijker kunnen maken. Als school zijn 
we heel blij dat het stadsbestuur hier stevig zijn schouders mee onder 
zet. Het is nu aan al die betrokken partijen om de genomen initiatieven 
(voorlopig in een testfase) uitdrukkelijk te ondersteunen en een kans te 
geven. Die positieve houding én het goede voorbeeld geven, zullen het 

verschil maken. Mogen we op jou rekenen?” 

Heidi Van Dun, directrice de Meerpaal en Kiekeboe

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 
hoe kunnen we van fietsers en stappers in de Donckstraat de belangrijkste gebruikers van de straat maken?

De Donckstraat wordt veel gebruikt door 
fietsende kinderen, maar is daar niet 
optimaal voor ingericht. De leerkrachten 
zorgen voor een veilige oversteek aan 

het kruispunt met Het Lak en het Bijltje, 
maar het kruispunt zelf is groot en niet 
overzichtelijk genoeg. Dat kan beter. 

TESTMAATREGEL: Donckstraat wordt een fietsstraat.

 
Fietsers verdienen de nodige ruimte, zeker in een schoolomgeving. In de  
Donckstraat testen we samen de eerste fietsstraat van Hoogstraten. Fietsers  
krijgen er de belangrijkste plek op de weg. 

Wat betekent dit concreet?
 - De auto’s mogen de fietsers niet inhalen en rijden maximum 30 km/u.
 - De fietsers gebruiken de volledige breedte van de rijbaan (enkelrichting)  
of de helft van de rijbaan langs de rechterzijde (tweerichtingsverkeer).

Wat wijzigt er niet?
 - De verkeersregels blijven vanzelfsprekend van toepassing. Zo mag er bijvoor-
beeld niet op het voetpad gefietst worden en blijft de voorrang van rechts 
gelden.

 - 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?
Rijdt u met de auto door de fietsstraat?  
Bedankt om fietsers NIET in te halen in een fietsstraat! 

TESTMAATREGEL: het kruispunt met 
het Bijltje en Het Lak wordt met kleine 
aanpassingen meer overzichtelijk

Snoeiwerken aan het groen, een bochtver-
smalling en kleine bijkomende markeringen 
moeten er voor zorgen dat in een testfase 
het kruispunt meer overzichtelijk wordt. Op 
langere termijn wordt bekeken of dit kruispunt 
heraangelegd moet worden, met de fietser als 
belangrijkste gebruiker.

 UITDAGING 
Hoe kunnen we fietsende en stappende kinderen een meer veilige route 
geven? 

De ruimte en infrastructuur aan de voorkant van de school zijn voornamelijk 
gericht op autogebruik. Dit beperkt de bewegingsvrijheid van fietsende en stap-
pende kleuters en kinderen en zorgt voor onveilige situaties. Uit de bevraging 
bij volwassenen bleek ook dat wildparkeren en gevaarlijk rijgedrag hinderlijk en 
storend is. Zonder permanente handhaving, is dit moeilijker te beïnvloeden. 

TESTMAATREGEL: met sensibiliserende prikacties en kleine acties 
kunnen we kinderen meer veiligheid bieden.

 
Een zebrapad aan de kleuterschool, wegmarkeringen op het fietspad en 
een correct gebruik van de kiss en ride moeten ervoor zorgen dat op korte 
termijn de veiligheid aan de school wordt verhoogd. Een kiss en ride is 
enkel ‘s ochtends funcioneel. Na schooltijd is de kiss en ride niet te gebrui-
ken: er wordt dan immers echt geparkeerd, terwijl die zone daar niet voor is 
ingericht. 

Met de testmaatregelen kan de voorkant van de school op korte termijn al 
veiliger worden. Op langere termijn bekijken we of de heraanleg van de zone 
vooraan de school mogelijk is, met de fietser en stapper als belangrijkste 
gebruiker. In dit ontwerp wordt opnieuw gekeken naar de wensen van de 
kinderen en volwassen gebruikers zelf. 

Wat kan u zelf doen?
Parkeert u wel eens vooraan de school? Bedankt alvast om de park en ride 
niet te gebruiken na schooltijd. En ook om fietsende en stappende kinderen 
altijd voorrang te geven.

 

 

het stadsbestuur onderzoekt 
momenteel of het hele kruispunt 
opnieuw aangelegd kan worden, 
met de stappers en fietsers als 
belangrijkste gebruikers.

enkel ‘s ochtends 
toegankelijk


