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coördinatie



Het project

Met wie hebben wij de eer?



AGENDA

School-straten: algemeen

Wat voorafging aan deze avond

Uitdagingen voor Wortel + inspiratie

Aan de slag!



HET PROJECT SCHOOL-STRATEN





STAPPENPLAN



HUMAN CENTERED DESIGN



Stuurgroep

Vertegenwoordiging van

- Schoolteam

- Ouderraad

- PZ Noorderkempen

- Stad Hoogstraten

- Buurtbewoner?



Het project

RESULTATEN VOORONDERZOEK



projectzone



Wat wil het kind zelf?
Filmpje door Mediaraven.

Smileytocht met drie groepjes kinderen 

(3de kleuterklas t.e.m. 6de leerjaar).

Prioriteiten:

Meer kleur in de schoolomgeving

Meer ruimte voor fietsers en voetgangers

Meer groen

Meer ontmoetingsruimte

Kinderen willen graag 

- duidelijkheid

- aanpassingen op kindermaat



Observaties & tellingen



Observaties & tellingen



Nog meer onderzoek
● Digitale bevraging Denk Mee

● Input politie

● Mobiliteitsplan / mobiliteitsraad

● Wortel2030

● Masterplan kindvriendelijke ruimte

● Modal split schooljaar 2020-2021



Uitdaging 1 : Rooimans

De inrichting voor de schoolpoort is onvoldoende afgestemd op fietsers, 

voetgangers en wachtende ouders.

Er zijn afspraken over het parkeren en de rijrichting, maar die worden 

niet altijd nageleefd.

Er zijn veel fietsers en stappers, maar ze krijgen weinig ruimte.

→ Hoe kunnen we de ruimte aan de poort beter inrichten voor fietsers, 
stappers en wachtende ouders?

→ Hoe kunnen we van fietsers en stappers de belangrijkste gebruikers 
maken in Rooimans?



Uitdaging 2 : De Boomkes

Het doorgaand verkeer is hinderlijk en onnodig. De huidige inrichting is 

voor fietsers / wandelaars niet goed leesbaar.

Dit plein is ingericht als parking, maar de gewenste functie is anders:  

liever ruimte en duidelijkheid voor fietsers en stappers en meer kansen 

tot ontmoeting.

→ Hoe kunnen we De Boomkes verkeersluwer maken, met meer ruimte 

voor fietsers, stappers en kansen tot ontmoeting?



Uitdaging 3 : kruispunt

Gebruikers ervaren een conflict (onveilig, onduidelijk) op het kruispunt 

Rooimans – Zandstraat – De Boomkes.

→ Hoe kunnen we dit kruispunt overzichtelijker en veiliger maken voor 

de verschillende weggebruikers?



Uitdaging 4 : Worteldorp

De huidige inrichting / locatie van de oversteekplaatsen is niet optimaal 

en ook niet op kinderen afgestemd.

De vier schoolingangen zorgen voor een spreiding van scholieren, maar 

zijn niet allemaal veilig ingericht.

→ Hoe kunnen we het oversteken in Worteldorp zo veilig mogelijk 

maken?



Uitdaging 5 : Kerkpad

Het Kerkpad is een rustige straat met een schoolingang die weinig gebruikt 

wordt.

In de schoolomgeving overheerst verharding (rijbaan, parking) terwijl er 

weinig gemotoriseerd verkeer is.

→ Hoe kunnen we het Kerkpad aantrekkelijker maken voor de 

belangrijkste gebruikers: fietsers en voetgangers?



Uitdaging 6 : schoolroute
Er is onduidelijkheid over de beste / veiligste schoolroute van en naar 

het noordoosten (Poeleinde, Pastorijstraat). Voor fietsers lijkt 

spookrijden de veiligste optie, zowel ’s ochtends (van Vagebondplein 

naar school of oversteekplaats) als ’s avonds (van de Boomkes naar 

oversteekplaats) maar in de praktijk zorgt dit voor conflicten met andere 

weggebruikers.

De leesbaarheid van de omgeving Vagebondplein kan beter.

→ Hoe kunnen we vanuit het noordoosten (Vagebondplein) voor 

fietsers en stappers een veilige schoolroute aanbieden naar de twee 

vestigingen van de school?



Inzichten allerlei

De fiets is het dominante vervoermiddel, maar de schoolomgeving is 

daar niet op ingericht.

De schoolomgeving is niet goed zichtbaar in het straatbeeld, waardoor 

bestuurders hun gedrag niet aanpassen.



Het project

INSPIRATIE



Inspiratielijst VSV

Overleg en organisatie

Infrastructuur

Handhaving

Educatie, sensibilisering en communicatie



Overleg en organisatie



Overleg en organisatie



Infrastructuur



Infrastructuur



Infrastructuur



Infrastructuur



Infrastructuur



Infrastructuur



Handhaving



Educatie en sensibilisering



Herinrichting schoolomgeving: VOOR



Herinrichting schoolomgeving: NA



Speel- en ontmoetingsruimte



Speel- en ontmoetingsruimte



Kleurrijke schoolomgeving



Het project

Ben je mee?



AAN DE SLAG

Op zoek naar oplossingen in kleine groepjes (speeddate)

PAUZE

Stemming: welke oplossingen gaan we verder uitwerken?
Verdere verdieping in kleine groepjes + presenteren.

Plenair: nog enkele slotbeschouwingen



Het project

SPEEDDATE



1. Speel met het mobiliteitsgegeven dat je zelf kan beïnvloeden

2. Less = more. Eenvoud is alles.

3. Veiligheid voor kinderen staat boven alles.

4. Elke weggebruiker is een deel van de oplossing.

5. Bouw verder op elkaars ideeën, breek elkaars idee niet af.

Speeddate 4 x 10 minuten



Per duo krijg je:

1
Een uitdaging

2
Een invulsjabloon



- Bedenk een oplossing
- Maak een tekening
- Bedenk een titel

10’





Het project

Welverdiende pauze



Plak drie bolletjes
op drie ideeën of clusters van ideeën.

Stemming



Kies een topidee



Per groepje krijg je:

2
Een invulsjabloon

1
Grote bladen, 

plattegronden, 
stiften,…



Werk het idee verder uit en ga in detail

Gebruik :
1. de ideeën die je zag
2. de personages en/of sjabloon
3. ieders idee bij de kaart
4. het invulsjabloon

30’



Het project

Presentatie aan elkaar



● Expertenoverleg (stuurgroep + VSV)

● Maatregelenpakket om uit te testen

● Collegebesluit / Politiereglement

● Voorbereiding testmaatregelen

● Testen in de schoolomgeving + 

communicatie

● Evalueren

WORDT VERVOLGD



Volg het traject van De Wijsneus op 

www.hoogstraten.be/school-straten

of het Denk Mee platform.

Vragen? 

school-straten@hoogstraten.be

WORDT VERVOLGD

http://www.hoogstraten.be/school-straten
mailto:school-straten@hoogstraten.be


Vrijheid 149
BE 2320 Hoogstraten
T +32 (0)3 340 19 11

www.hoogstraten.be

Bedankt om te
komen en om 
mee te denken!


