
“Ik ben met de auto naar 
school gekomen, want dan 
loopt er geen gevaar voor mij.” 

Lars – Minderhout

“Soms kan je nergens parkeren met de 
auto en dat is irritant, dan is het gemakke-
lijker om met de fiets te komen.” 

Merlijn – Meersel-Dreef

“Ik zou auto’s rustiger laten 
rijden, omdat er heel veel kinderen 
op school zitten en als auto’s te 
snel rijden is dat gevaarlijk.” 

Daan – Meerle

Bent – Wortel 

“Ik kom het liefst met 
de fiets, omdat ik heel 
snel kan fietsen, ik ben 
sneller als een auto.” 

“Er zijn zoveel bussen en vrachtwagens en 
dan is er weer file. Ik zou alle vrachtwagens 
en bussen via de autosnelweg laten gaan.” 

Quinten – Klein Seminarie“Meer mensen zouden met 
de fiets naar hun werk moeten 
gaan, dan zal het ineens 
ook minder druk zijn aan de 
schoolpoort.” 

Marshely – Gemeenteschool 
Hoogstraten

“Ik zou er voor zorgen dat de auto’s niet meer door de straat 
van de school mogen rijden en dat ze ergens moeten parkeren, 
zodat je verder te voet tot aan de poort moet komen.” 

Esmée – Spijker

Meer ruimte voor kinderen aan de schoolpoort

UITNODIGING WERKSESSIE GEMEENTESCHOOL



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 actieve avond waar uw mening en ideeën 
gehoord zullen worden. We denken en dromen over een 
schoolomgeving met meer ruimte voor het kind. We laten ons 
inspireren en werken toe naar concrete voorstellen die we 
later zullen testen in de schoolomgeving zelf.

We komen samen op dinsdag 12 december en starten stipt om 
19.00u in de Gemeenteschool van Hoogstraten. Wij voorzien 
een hapje en een drankje voor de deelnemers.

www.hoogstraten.be/school-straten

Inschrijven voor 
4 december via 
mobiliteit@hoogstraten.be
tel: 03 340 19 11

Voor (groot-)ouders, 
buurtbewoners, leer-
krachten, overstekers, 
vrijwilligers, …

Gemeenteschool 
Hoogstraten
Dinsdag 12/12, 
19.00 – 22.00u


