
 

 

Nieuwsbrief 

 

 

Hoe verliep de testfase? En hoe gaan we nu verder?  

De laatste maanden van dit schooljaar veranderde de schoolomgeving. Een aantal testmaatregelen, 

bedacht door de school, ouders en kinderen, brachten meer ruimte voor fietsers en stappers. Met 

tijdelijke infrastructuur en regels konden kinderen en volwassenen ervaren welke impact de nieuwe 

situatie had op de schoolomgeving. Met deze brief brengen we u op de hoogte van wat er definitief 

ingevoerd blijft na de testfase. En welke volgende stappen nog nodig zijn om voor meer veiligheid 

en bewegingsvrijheid te zorgen.  

 

 

Wat vonden kinderen, ouders en de school van de testfase? 

We zagen dat een grote groep mensen heel goed hebben meegewerkt aan de testmaatregelen. De 

auto werd ingeruild voor de fiets of werd een stuk verder geparkeerd. We zijn iedereen heel 

dankbaar voor deze goede inzet!  

 

 

 

 

 

 

De meerderheid vindt de nieuwe situatie beter voor fietsende en stappende kinderen. Dit kwam ook 

duidelijk naar voor in de uitgebreide evaluatie. Alle betrokkenen konden hun mening geven via een 

enquête of een interview : kinderen, ouders, buurtbewoners en de school zelf.  

“Er komen nu duidelijk meer ouders/kinderen 

met de fiets of te voet naar school. Het 

fietskot op school is zelfs te klein geworden” 

“Onze zoon kan nu trots zelf 

veilig naar school fietsen.”  

 



      

Kinderen gaven de testfase een score via de 
tevredenheidsmeter. In de klas werd tijdens de 
verkeersweek goed uitgelegd hoe een 
schoolstraat werkt.  

Ouder : “De aanpassing van de A. de 
Lalaingstraat ter hoogte van de school zelf is 
een verademing als je met kleine kinderen naar 
school wil fietsen” 

 

 

Maar… we zijn nog niet klaar! 

Voor de fietsers en stappers in de Gelmelstraat en de Gustaaf Segersstraat is er nog onvoldoende 

verandering – ondanks de ingevoerde 30 km/u. En ook in de Lindendreef is de drukte toegenomen. 

Vooral op woensdagmiddag komen daar grote stromen van kinderen, fietsende en stappende 

jongeren en auto’s bij elkaar. Dan is het opletten geblazen!  We gaan samen verder onderzoeken 

welke bijkomende veiligheidsmaatregelen hier nodig zijn.   

 

    

Tijdens de testfase zien we dat het ‘sochtends vaak heel rustig was in de Lindendreef.  Maar op 

woensdagmiddag blijft het een drukte van kinder-, jongeren- en autostromen. Met de school, buurt 

en stadsbestuur zullen we zoeken naar bijkomende veiligheidsmaatregelen.  

 

 

 

 

“De auto in de Lindendreef is nog 

steeds zeer uitdrukkelijk aanwezig en 

geeft chaos.” 



Wat blijft er definitief in de omgeving van de school?  

 

1. Het Spijker behoudt de schoolstraat in de Antoon de Lalaingstraat  

 

Meer dan 85% van de bevraagde volwassenen willen de schoolstraat behouden rond de start en het 

einde van de schooltijd.  

Wat gaat er concreet gebeuren?  

De Antoon de Lalaingstraat blijft afgesloten voor gemotoriseerd verkeer aan het begin en einde van 

de schooldag tussen de Gelmelstraat en de Lindendreef.  De school en de ouderraad gaan de straat 

met vrijwilligers en medewerkers van de school afsluiten.  

 

Wat kan u zelf doen?  

Parkeer je in de Lindendreef? Houd afstand van het zebrapad en het kruispunt. Zoek een verderop 

naar een veilig plekje en maak gebruik van de wandelzone achter de blokken.  

Wees hoffelijk aan de in- en uitrit van de sportspeelplaats via de Gelmelstraat. Daar moet je 

beurtelings passeren.  

De school en de ouderraad zoeken nog vrijwilligers om mee te werken om de schoolstraat af te 

sluiten. Woont u in de buurt? Heeft u even tijd bij de start of einde van de schooltijd? Geef een 

seintje aan de school of de ouderraad.  

 

 

2. De enkele richting in de Antoon de Lalaingstraat blijft, met extra ruimte voor fietsers en 

stappers op de weg. 

 

De éénrichtingstraat werd vooral positief beoordeeld door jongeren, de school en ouders die met 

kinderen door de straat moeten. De éénrichtingstraat heeft het volgende positief effect : 

 de éénrichtingstraat zorgt ervoor dat de stappers en fietsers een eigen, veilige plek hebben 

op de baan. Vroeger werden fietsers en stappers in die straat bij passerend 

tweerichtingsverkeer in de smalle berm geduwd. 

 op het kruispunt met de Antoon de Lalaingstraat en de Lindendreef is er een 

afdraaibeweging minder. Wat bijvoorbeeld op de woensdag zorgt voor minder opstopping en 

hinder door auto’s.  

 het sluipverkeer in de Buizelhoek vermindert. 

  

 

 

“Het is nu rustiger en gemakkelijker om naar school te fietsen via het Groenewoud. Je hebt geen 

tegenliggers tussen het Groenewoud en de Lindendreef. En het oversteken aan de Lindendreef is 

eenvoudiger. Mijn dochters kunnen nu al doende leren terwijl ze vroeger bang waren”  “ 

 



Wat gaat er concreet gebeuren?  

Het stadsbestuur onderzoekt hoe de Antoon de Lalaingstraat (tussen de Lindendreef en het 

Groenewoud) beter ingericht kan worden, zodat stappers, fietsers en auto’s hun juiste plaats op de 

weg herkennen. Ook wordt er samen met de school en de buurt bekeken welke bijkomende 

maatregelen we kunnen nemen om de fietsers en stappers beter te beschermen tegen het 

autoverkeer, dat nu omrijdt via de Dokter Versmissenstraat.  

 

Waar kan u zelf op letten?  

Rijdt uw kind met de fiets naar school? Bespreek samen wanneer en waar ze veilig door de 

schoolstraat kunnen rijden en waarop ze moeten letten wanneer ze terug op de grote baan of 

gevaarlijke punten komen. De school zal dit ook in de lessen bespreken.  

Voor de inwoners van de Buizelhoek vraagt het omrijden wellicht een aanpassing met enkele 

autominuten extra. Dit weegt echter niet op tegen de veilige plaats die de trage weggebruikers nu 

krijgen in de straat.  

 

3. Samen zoeken we nog naar bijkomende veiligheidsmaatregelen  

De Lindendreef werd net zoals de Dokter Versmissenstraat drukker. Tijdens de bevraging gaven veel 

mensen aanbevelingen om deze straat beter in te richten. Autobestuurders zijn ook bezorgd om door 

de Lindendreef en Dokter Versmissenstraat te rijden wanneer er veel kinderen en jongeren zijn.  

Samen zullen we onderzoeken welke maatregelen er nodig zijn voor meer veiligheid voor de stappers 

en fietsers door het omrijdend verkeer.   

Waar kan u zelf op letten? 

Rij je met de fiets of ben je te voet? ‘Langs de Pax is de max!’, het pad langs het kerkhof is autoluw en 

dus een ideale route voor de zachte weggebruiker.   

Probeer als autobestuurder de Lindendreef te vermijden rond de schooltijden. Er moet dan een grote 

stroom fietsers en stappers door die straat passeren. Geef hen voorrang.  

De S-bocht in de Jan Van Cuyckstraat wordt ervaren als gevaarlijk. Het is hier inderdaad aangewezen 

om stapvoets te rijden, zodat je tijdig zicht hebt op aankomend verkeer en geen trage weggebruikers 

in gevaar brengt.  

Door te carpoolen, kunnen we het aantal wagens in de schoolomgeving nog verminderen.  

 

Meer info hierover? Op de website van school-straten geven we meer informatie over de evaluatie.  

 

Heeft u nog vragen? Of wilt u betrokken blijven? U kan terecht bij het stadsbestuur of de directie van 

de school. 
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