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1 Inleiding
Dit document betreft het schoolvervoerplan van:
SB De Droomballon
Gyselstraat 35
9100 Nieuwkerken
Met dit schoolvervoerplan wil het stadsbestuur meer kinderen op een actieve wijze naar school laten
komen. Daarnaast worden knelpunten in de schoolomgeving in kaart gebracht. Door een nauwe
samenwerking tussen de scholen, ouders, stadsbestuur, politie en andere actoren zullen een aantal
maatregelen genomen worden op vlak van educatie, sensibilisatie en handhaving.
In deel 2 van dit plan komt er meer inzicht in de vervoerswijze van de leerlingen. Daarnaast wordt er
gekeken naar de bereikbaarheid van de school en de acties die de school reeds onderneemt rond
verkeer.
In deel 3 worden aanbevelingen geformuleerd in verband met infrastructuur, educatie, sensibilisatie
en handhaving.
Bijlagen zijn te vinden in deel 4.

*

Figuur 1: Ligging SB De Droomballon
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*

2 Onderzoek tijdens schooljaar 2014-2015
2.1 Algemene gegevens
De school telt 575 leerlingen (364 lager schoolkinderen en 187 kleuters en 24 peuters).
De voornaamste wegen rondom de school zijn:
- N451 – Vrasenestraat
- Nieuwkerkenstraat
De school heeft vijf ingangen:

Figuur 2: Plattegrond van de school – Bron: afsprakennota
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De toegangspoorten De school heeft (te)veel toegangspoorten, waardoor het comfortabel is voor de ouders, maar
waardoor we extra over de veiligheid moeten waken. Dit zijn de toegangsporten, die tevens sluiten om 08u30 : -groen
hek kleuterschool (zijde sporthal) -hek lagere school L123 (zijde sporthal) -poort lagere school L123 (zijde Gyselstraat –
opvanglokaal) -schuifhel lagere school L456 (zijde Gyselstraat) -fietsenberging Dit is geen toegang : tussendeur of zijdeur
kleuterpaviljoen. Deze deur is gesloten. Je kan je kind dus niet via de speelplaats L123 naar de kleuterschool brengen. Een
oudere broer of zus kan wel langs hier om de kleuter weg te brengen. Meer drukte laten we daar niet toe.
Figuur 3: Uittreksel uit de afsprakennota in verband met de toegangen tot de school

De school heeft een overdekte fietsenstalling voor 126 fietsen gelegen aan de voorzijde van de
school ter hoogte van de lokalen voor het 4e, 5e en 6e leerjaar.

2.2 Andere informatie van de school
- De leerlingen van de hogere klassen krijgen verkeers- en mobiliteitseducatie via de methode
Knipperlicht. Voor de andere leerlingen voorzien de leerkrachten een zelfgemaakte WO-methode.
Maar ook de politie komt in de klas om verkeersles te geven.
- Er is nog niemand actief op www.octopusverkeersland.be
- Er is een verkeerswerkgroep die bestaat uit leerkrachten en ouders. Deze is opgestart tijdens het
schooljaar 2012 -2013 naar aanleiding van de vraag van de dienst Mobiliteit van de stad SintNiklaas om vanuit het standpunt van de ouders de verkeersproblematiek rond de school te
inventariseren.
- Aan moeilijke oversteekpunten in de schoolomgeving zijn gemachtigd opzichters voorzien zoals
de oversteekplaats in de Gyselstraat, dit is een stadswacht. Bij afwezigheid van deze persoon wat
vrij vaak voorkomt, zorgt een leerkracht voor het oversteken van de leerlingen.
- Alle leerkrachten beschikken over een diploma gemachtigd opzichter.
- De school organiseert geen busvervoer voor de leerlingen.
- 2x daags is er een begeleide rij door een leerkracht van de school naar het dorpsplein.

2.3 Vervoersafstanden leerlingen op kaart
Via de toepassing Octopusplan.be werd de afstand berekend die de leerlingen afleggen op weg naar
school. De adreslijst van de leerlingen werd gekoppeld waardoor de meeste herkomst-adressen
gelokaliseerd konden worden. Volgende kaarten geven een overzicht van de woonplaats van de
leerlingen.
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Figuur 4 : Overzichtskaart herkomst leerlingen

Figuur 5: Overzichtskaart herkomst leerlingen op andere schaal

Deze gegevens zijn gebaseerd op de bevraging van de ouders.
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2.4 Vervoersafstanden en vervoerswijzen

Bij mooi weer

Bij slecht weer

Figuur 6: Hoe ver wonen de leerlingen van school en wat is hun vervoerswijze

Deze diagrammen zonder leerlingenvervoer zijn ook terug te vinden op de schoolpagina via
www.octopusplan.be .

2.5 Verder onderzoek/verplaatsingskilometers

Bij mooi weer

Bij slecht weer

Figuur 7: Verplaatsingskilometers leerlingen – afstand minder dan 500 m

Bij mooi weer
Figuur 8: Verplaatsingskilometers – afstand minder dan 1 km
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Bij slecht weer

Bij mooi weer

Bij slecht weer

Figuur 9: Verplaatsingskilometers – afstand minder dan 2 km

Bij mooi weer

Bij slecht weer

Figuur 10: Verplaatsingskilometers leerlingen – alle afstanden

Deze taartdiagrammen geven de verplaatsingskilometers weer in percentage van de verschillende
vervoersmodi bij slecht weer en bij goed weer.
Er is een onderverdeling naargelang de afstand tussen de woonplaats en de school.

2.6 Vervoersafstanden en verplaatsingswijze van leerlingen
2.6.1 Onderzoek via www.octopusplan.be
Via de toepassing Octopusplan.be werd de afstand berekend die de leerlingen afleggen op weg naar
school. De adreslijst van de leerlingen werd gekoppeld aan de schoolpagina waardoor de meeste
herkomst-adressen gelokaliseerd werden. Volgende kaarten geven een overzicht van de woonplaats
van de leerlingen en hun vervoerswijze bij mooi en slecht weer.
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Figuur 11 : Overzicht herkomst leerlingen bij mooi weer (rood=auto)

Figuur 12 : Overzicht herkomst leerlingen bij slecht weer (rood=auto)
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Figuur 13 : Overzicht herkomst leerlingen als voetganger of fietser bij mooi weer (groen = voet – blauw = fiets)

Figuur 14 : Overzicht herkomst leerlingen als voetganger of fietser bij slecht weer (groen = voet – blauw = fiets)
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Figuur 15: Overzicht herkomst leerlingen die met het openbaar vervoer komen bij goed weer

Figuur 16: Overzicht herkomst leerlingen die met het openbaar vervoer komen bij slecht weer

De vervoerswijze van de leerlingen die hier wordt weergegeven is gebaseerd op een intern
schoolonderzoek gedurende het schooljaar 2014– 2015 Op een totaal van 567 leerlingen zijn er 178
vragenlijsten ingevuld. Met de medewerking van de leerkrachten zijn de vervoerswijzen van alle
leerlingen genoteerd en ingevoerd op de schoolpagina via www.octopusplan.be.

2.7 Gegevens van de leerkrachten
Er zijn 40 tot 50 personen werkzaam in de school inclusief de poets en de administratie. Hiervan
hebben 45 personen de bevraging ingevuld.
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Bij goed weer kiest meer dan de helft van het personeel om te voet of met de fiets te komen. Bij
slecht weer verkiest nog 22 % van het personeel voor de fiets, de andere 72 % komt met de auto.
44 % woont tussen 1 en 5 km van de school; 24 % tussen 5 km en 10 km van de school. 24% woont
op > 10 km van de school. Niet iedereen heeft altijd veel bagage bij zich namelijk 22 %; 44 % van het
personeel heeft af en toe veel bagage bij zich. De auto blijft wel het vervoermiddel als een leerkracht
veel bagage bij zich heeft namelijk 80%.
Er is een fietsenstalling in de school die voldoende plaats biedt, maar er is niet voldoende plaats voor
een fietskar.
Er zijn geen faciliteiten voor fietsende leerkrachten in de school. Enkele leerkrachten vroegen zich af
of de douches en/of kleedkamers in de sporthal kunnen gebruikt worden door fietsende
leerkrachten.
Er is een parking vlakbij of verbonden aan de school. Niet alle personeelsleden vinden dat er
voldoende parkeerplaatsen zijn in de directe schoolomgeving. Een aantal leerkrachten zijn bereid om
de auto verder van school te parkeren en het laatste stuk te voet of met het openbaar vervoer af te
leggen. 37 % van de leerkrachten zijn daar niet toe bereid vooral omwille van het tijdsgebrek en
teveel bagage en kleine kinderen die mee met de leerkracht komen.
33 % van het personeel heeft interesse in carpooling.
Niet iedereen is op de hoogte van de dienstregeling van het openbaar vervoer.
De school biedt volgens 51 % van het personeel bereikbaarheidsinformatie aan.
Er is een duidelijke interesse bij het personeel om deel te nemen aan een fietspool voor de leerlingen
namelijk 27 % en 21% of 11 leerkrachten in voetpooling.

2.8 Bereikbaarheidskenmerken van de school
-

-

De school is met alle vervoersmodi zoals te voet, met de fiets en met de auto vlot te
bereiken.
Er is 1 begeleide rij van de school tot het dorpsplein. Deze rij wordt tweemaal per dag
georganiseerd met begeleiding van leerkrachten. De school organiseert geen
leerlingenvervoer met een schoolbus.
De fietsenstalling bevindt zich aan de voorzijde van de school en heeft een capaciteit van
126 plaatsen.

2.9 Bestaande sensibiliseringsacties
De werkgroep MOS buigt zich frequent over het thema verkeer, dat zich vertaalt in
sensibiliseringsacties naar de kinderen toe zoals duurzaam naar school komen, het dragen van een
fluovest, het dragen van een fietshelm. Leerlingen kunnen punten sparen en mooie prijzen verdienen
zoals reflectoren voor de fiets, … .
De school organiseert jaarlijks de STRAPDAG.
Kinderen leren al van in de kleuterschool systematisch doelgericht op een veilige manier naar school
te fietsen. De school werkt met fietsbrevetten.
Via flyers, affiches en het schoolkrantje worden ouders gewezen op hun fout parkeergedrag.

2.9.1 Zichtbaarheid
Tijdens uitstappen dragen alle leerlingen een fluovest. Ook leerkrachten die de dorpsrij,
voetgangersrij, fietsenrij begeleiden of gemachtigd opzichter zijn dragen een fluovest.
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2.9.2

Fietscontroles

Er zijn sporadisch fietscontroles in functie van verkeerslessen en ter voorbereiding van een fietstocht,
deze gebeuren niet in samenwerking met de politie.

2.10 Communicatie
2.10.1 Het stadsbestuur en politie
Op vraag van de school zijn er overlegmomenten tussen de school en de stad in samenwerking met
de schepen van onderwijs en de politie.

2.10.2 Vervoersmaatschappijen
Overlegmomenten met De Lijn of NMBS zijn niet van toepassing.

2.10.3 Handelaars en omwonenden
Via de dorpsraad is er overleg tussen de school en handelaars en omwonenden.

2.10.4 Ouders
Overleg vindt plaats via de ouderraad.
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2.10.5 Schoolreglement
Zowel in de afsprakennota als het schoolreglement komt verkeer, duurzame mobiliteit en
verkeersveiligheid aan bod.

6. School en maatschappij
6.1 Milieu
Onze werkgroep „de milieuvriendelijke school‟ engageert zich om op schoolniveau te werken rond milieu
en verkeersopvoeding. De autoluwe woensdag is een voorbeeld van zo’n actie, samen met zwerfvuilacties
rondom de school, „Tuur natuur‟ binnen de school, uitdelen van spaarpunten voor wie te voet of met de
fiets komt, voor wie een fietshelm en/of fluohesje draagt, enz…

6.2 Verkeer
Brengen en afhalen
Voetgangers komen langs de toegangspoort in de Gyselstraat of het hek aan de sporthal. De
kleuterafdeling heeft zijn eigen poortje. Kleuters komen niet alleen! Fietsers zijn verplicht hun fiets in de
fietsberging te plaatsen.
Deze fietsenberging bevindt zich onder de tribune van L4-5-6. We zijn niet verantwoordelijk voor
beschadiging of diefstal.
Wij dringen erop aan om de Kus en Rij-zone te gebruiken. Dit mag voor de kinderen van de lagere school
geen probleem zijn. U heeft dan geen parkeerplaats nodig en u komt dan ook niet terecht in de drukte aan
de sporthal.
Parkeren
-De parking is vooral bedoeld voor ouders van kleuters.
-De ouders van kleuters blijven niet op de speelplaats staan, maar maken terug plaats voor andere ouders
op de parking. -Breng je kind eerder dan 08u20 naar school, en vermijd de drukte. -Is er geen plaats meer?
Jammer, doorrijden. -Vermijd de parking, vermijd stress. Op regelmatige tijdstippen zullen we
sensibiliseringsacties uitvoeren, al dan niet samen met kinderen of de ouderraad. We trekken dan ook
samen aan hetzelfde zeel. Na verloop van tijd komt de politie ons assisteren en de hardnekkige
verkeersovertreders zullen beboet worden.
Voetgangers en fietsers
Laat je auto thuis staan en kom per fiets of te voet naar school.
Eénmaal per jaar organiseren we een autoluwe dag. Op dat moment wordt de parking volledig afgesloten.
Zorg dat de fiets in orde is, zorg dat het licht werkt en kinderen gezien worden in het verkeer!
Naar huis gaan
Op het einde van de schooldag zijn er een aantal mogelijkheden waarbij je kind de school kan verlaten :
1. Je kind wordt opgehaald door de (groot)ouders aan een van deze toegangspoorten
2. Je kind gaat via de dorpsrij naar huis, vanwaar zij zijn weg al dan niet zelfstandig verder zet
3. Je (ouder) kind heeft een pasje van de directeur en verlaat zelfstandig de school (te verkrijgen
via een apart formulier bij de klasleerkracht). Wie geen pasje heeft, moet worden opgehaald.
4. Je kind gaat eerst naar de opvang en wordt later opgehaald
Kinderen die worden opgehaald verzamelen op L123. Kinderen die met de dorpsrij vertrekken, verzamelen
op L456. Kinderen die met de bus naar huis gaan, vertrekken met de dorpsrij. Kinderen die met de fiets
komen, verzamelen op speelplaats L4-5-6 aan het fietshek, en mogen vertrekken na signaal van de
begeleidende leerkrachten.
Figuur 17: Uittreksel afsprakennota in verband met verkeer
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Hoofdstuk 23 – Kledij, orde, veiligheid, hygiëne en toegankelijkheid van
de school
Artikel 51
§2. Verkeersveiligheid
De schoolomgeving brengt bij het begin en het einde van de lessen een risicovolle drukte mee van
voetgangers, fietsers en autobestuurders. De ouders engageren zich ertoe de verkeersregels en/of
schooleigen afspraken rond parkeren, afhalen en naar school brengen van hun kinderen op te
volgen. Deze tips en afspraken worden opgenomen in de afsprakennota.

Figuur 18: Uittreksel Schoolreglement in verband met verkeer

2.11 Knelpunten
2.11.1 Doorgegeven via de school
-

Het niet kunnen doorrijden aan de achterzijde van de sporthal met als gevolg
verkeersopstoppingen, auto’s die moeten draaien en terugkeren, auto’s die dit
belemmeren, verkeersagressie, …. .

2.11.2 Doorgegeven via de ouders
De ouders werden via een brief uitgenodigd om een bevraging in te vullen. Zij kregen een
persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord waarmee zij konden inloggen op www.octopusplan.be.
In totaal werden 178 vragenlijsten ingevuld. Op een populatie van 575 leerlingen is dit 31 %.
131 knelpunten werden doorgegeven.

Figuur 19: Knelpunten rond de school doorgegeven door ouders en leerlingen
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Figuur 20: Detail van de knelpunten in de directe schoolomgeving

Samenvatting in 5 grote knelpunten:
1. Kruispunt N451 – Gyselstraat
Druk, moeilijk over te steken, zwaar verkeer
2. Nieuwkerkenstraat
geen fietspad, smal fietspad op de baan, enkel suggestiestrook, zeer druk
autoverkeer
3. Gyselstraat
Druk op de piekmomenten aan school, geeft problemen voor fietsers en voetgangers,
veel geparkeerde (al dan niet foutief) auto’s
4. Oversteekplaats spooroverweg station Nieuwkerken Waas
Gevaarlijk en moeilijk om over te steken
5. Parkeren aan de sporthal
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3 Aanbevelingen
Een overzicht van alle aangewezen maatregelen is te lezen in de tabel
3.1 ‘AANBEVELINGEN DE DROOMBALLON TE SINT-NIKLAAS’
In deze tabel staan de diverse maatregelen, de uitvoerende en/of deelnemende partners, het tijdstip
van uitvoeren en welke communicatie hieromtrent belangrijk is.
Deze aanbevelingen situeren zich op verschillende niveaus namelijk:
Algemene aanpak
Educatie
Sensibilisatie
Handhaving
Vervoersorganisatie
Infrastructuur
Ze vormen één geheel zodat de school in samenwerking met verschillende actoren zoals het
stadsbestuur, de politie, de ouders, de directie, het lerarenkorps, de verkeerswerkgroep, het
oudercomité en het schoolbestuur tot een actieplan kan komen, om te werken aan duurzame
mobiliteit en een meer kindvriendelijke schoolomgeving.
Deze engagementen zijn verder uitgewerkt/aangevuld door:
3.2 Engagement van de school
- Engagement van het stadsbestuur
Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Engagement politie
Hierna volgt toelichting rond:
3.5 Aanvulling schoolreglement
3.6 Snelheidscontroles
3.7 Parkeerproblematiek
Infrastructurele maatregelen komen aan bod in 3.9.
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3.1 Tabel met adviezen
Deze tabel is een totaalpakket van mogelijkheden waar een school/stad/politie mee aan de slag kan.
Het is opgesteld in excel-formaat en bevat een aantal adviezen die bijdragen tot:
- Aanpak = Samenwerking en communicatie met het stadsbestuur, politie, leerkrachten, ouderraad, ….
- Educatie = De mogelijkheden wat betreft verkeers- en mobiliteitseducatie (VME) zowel in theorie als praktijk
- Sensibilisatie = Wat zijn de mogelijke acties die een school kan organiseren in functie van ‘duurzaam naar school komen’ en andere problematiek
- Handhaving in en rond de schoolomgeving
- Vervoersorganisatie van de leerlingen in al zijn aspecten
Tevens is er een aanduiding naar partners die de school hierbij kan betrekken.
Een goede communicatie bij dit alles is van groot belang. Advies hierover staat in de voorlaatste kolom. Mogelijke opmerkingen staan in de laatste kolom.
De tabel met adviezen heeft zeker niet tot doel om alles tegelijk te implementeren. Via een jaarprogramma of een actieplan kan de school een aantal doelstellingen opstellen en uitwerken.
De school en de stad Sint-Niklaas hebben deze tabel reeds uitgebreid bekeken en vandaaruit hun engagement opgesteld wat verder in deze nota te lezen is.

3.2 Engagement van de school
3.2.1 Aanpak
-

-

-

3.2.2

De school engageert zich om verder mee te werken in de netoverschrijdende
verkeerswerkgroep als onderdeel van het scholen overleg. Daarnaast heeft de school een
eigen verkeerswerkgroep van ouders en leerkrachten.
De school engageert zich om de betrokkenheid van (groot)ouders te stimuleren via het
schoolreglement op vlak van duurzaam naar school komen, advies geven rond
parkeergelegenheid in de buurt en aandacht te besteden aan duurzame verplaatsingen
tijdens schooluitstappen.
De school engageert zich om via de nieuwsfunctie GIMME de verschillende activiteiten
rond verkeer kenbaar te maken aan (groot)ouders.

Educatie
-

De school engageert zich om het lesmateriaal dat gebruikt wordt voor de verkeerslessen
te evalueren. De school gebruikt als lesmethode Knipperlicht. Deze lesmethode is
opgebouwd uit 10 lesthema’s, 2 werkboekjes en 1 leidraad per graad. Het digitale
leerplatform www.octopusverkeersland.be sluit hierbij naadloos aan. De leerkracht kan
gebruik maken van verschillende toepassingen zoals het bekijken van de schoolroutes
van de leerlingen op kaart, oefeningen in verband met verkeer, educatieve filmpjes, … .
- De school engageert zich om korte lesmomenten/gesprekken in te lassen naast het vaste
lessenpakket rond verkeer.
- De school engageert zich tot het jaarlijks verder deelnemen aan de grote verkeerstoets.
- Naast de theorie engageert de school zich ook om aandacht te besteden aan de praktijk
zoals het organiseren van:
✓ Het voetgangersexamen voor het vierde leerjaar
✓ Het fietsexamen voor het zesde leerjaar
✓ Trainen van fietsvaardigheid en fietsbehendigheid (ook tijdens uitstappen)
Tijdens het schooljaar 2016-2017 geeft de school dat deze items in hun schoolprogramma
zijn opgenomen.

3.2.3 Sensibilisatie
Door sensibilisatie kan de school (groot)ouders, leerlingen en leerkrachten bewust maken van
mogelijke problemen in en rond de schoolomgeving die voor onveilige situaties zorgen.
Vaak voorkomende problemen zijn:
✓ Parkeerdruk aan de school
✓ Foutief parkeren
✓ Snelheidsproblemen
✓ Veel auto’s aan de schoolpoort
✓ Weinig duurzame verplaatsingen van en naar school

Door sensibiliserende acties te voeren kan de school op een ludieke en constructieve manier dit
probleem aanpakken.
Basisschool De Droomballon engageert zich om sensibiliseringsacties op touw te zetten zoals:
✓ Spaaractie duurzaam naar school, fluovest aan
✓ Strapdag
✓ Veilig naar school met de fiets (al vanaf kleuter) – fietsbrevetten
✓ Acties tegen fout parkeren

3.2.4 Handhaving
-

3.2.5

De school engageert zich om fietscontroles te organiseren voor heel de school.
Alle leerkrachten zijn reeds gemachtigd opzichter.

Vervoersorganisatie
-

Het mogelijk opstarten van pooling laat de school over aan de ouderraad.

3.3 Engagement stadsbestuur1
-

-

-

1

Parkeerwachters worden ingezet om vaststellingen te maken van parkeerinbreuken
binnen de GAS-wetgeving.
Op vraag en bij voldoende interesse van de scholen wil het stadsbestuur zich engageren
om een opleidingsdag voor het onderwijzend personeel en leden van een
verkeerswerkgroep te organiseren.
Een verkeersparcours, te gebruiken voor praktische fietstraining (fietsvaardigheid), werd
aangekocht. Het gebruik van dit parcours is gratis voor de scholen op het grondgebied
van Sint-Niklaas. Via https://www.sint-niklaas.be/leefomgeving/mobiliteit/huur verkeerspark kan elke school dit parcours voor een week uitlenen.
De stad zorgt ervoor dat de scholen op de hoogte zijn waar en wanneer ze dit parcours
kunnen ontlenen.
Bij het begin van het nieuwe schooljaar worden verspreid in de stad banners opgehangen
in kader van sensibilisering van autobestuurders naar jonge zachte weggebruikers toe.
Gemachtigde opzichters krijgen voor hun inzet een vrijwilligersvergoeding en verzekering
van de stad.
Bij heraanleg worden schoolomgevingen ingericht conform het masterplan publieke
ruimte.
Wijkcirculatieplannen worden stap voor stap geïmplementeerd.
Om het poolen te voet, met de fiets en met de auto te promoten kunnen er op vraag van
de scholen infovergaderingen georganiseerd worden.
In geval van een ernstig verkeersongeval kan de stad de school in contact brengen met
OVK, Ouders van verongelukte kinderen – vzw.
De stad zorgt ervoor dat de scholen op de hoogte zijn waar deze folders en
motivatiekaarten beschikbaar zijn in functie van het organiseren van campagnes rond
verkeer en verkeersveiligheid.

Bron: Charter verkeersveilige schoolomgevingen – 20 mei 2015
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3.4 Engagement politie2
-

-

-

Opleiding gemachtigd opzichter uitbouwen (stramien op papier en/of cursus). Bij een
voldoende grote groep is de politie bereid om de cursus in op vraag van een school te
organiseren.
De politie engageert zich om aan alle scholen de gegevens van hun desbetreffende wijkagent
door te geven en te zorgen dat er een eerste contact is met de directie van de school.
In een vervolgtraject wil de politie op regelmatige basis controle laten uitvoeren door de
wijkagent tijdens de schoolspits in de schoolomgeving.
Schoolroutes: Conform de doelstellingen van het mobiliteitsplan zal extra ingezet worden op
de controle van tonnage en de snelheid.
Scholen kunnen beroep doen op lokale politie voor fietscontroles en fietslabeling. Dit zal
zeker aan bod komen in de vergaderingen van de netoverschrijdende verkeerswerkgroep.
De politie werkt een systeem uit van praktijkgerichte ondersteuning voor scholen bij
verkeerseducatie (voetgangers en fietsexamen).

3.5 Aanvulling schoolreglement
Sinds het schooljaar 2014-2015 is de school een Octopusschool. Hierbij gaat de school een
engagement om gedurende het hele schooljaar te werken rond duurzame mobiliteit, verkeer en
verkeersveiligheid. Het Octopusplan biedt hiervoor enkele kant-en-klare acties aan zoals: STRAPDAG,
de FLITS-campagne, de PARKOUR-campagne en het gebruik van het digitale leerplatform Octopus
Verkeersl@nd voor alle leerkrachten en leerlingen via www.octopusverkeersland.be .
Een duidelijke communicatie naar ouders toe over dit engagement is zeker noodzakelijk.
Hierbij een tekst als aanvulling van het schoolreglement met enkele duidelijke krachtlijnen.

2

Bron: Charter verkeersveilige schoolomgevingen – 20 mei 2015
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Onze school heeft het engagement aangegaan als Octopusschool.
Hierbij ijvert de school voor:
- Meer duurzame verplaatsingen bij het woon-schoolverkeer
- Een betere verkeersveiligheid in de schoolomgeving
- Veilige ruimtes op weg naar school
Ook van onze ouders en leerlingen verwachten wij een inspanning.
Volgende concrete aandachtspunten vraagt de school om te respecteren:
- Zoveel mogelijk verplaatsingen van en naar de school met de fiets of te voet
- De school raadt het dragen van een fluovest aan voor fietsers en voetgangers.
- De school raadt het dragen van een fietshelm aan voor fietsers.
- Fietsers plaatsen hun fiets op een correcte wijze in de fietsenstalling.
- Oversteken als voetganger gebeurt zoveel mogelijk aan een zebrapad.
- Komt u toch met de auto:
О houd 5 meter voor en na een zebrapad vrij
Ο stilstaan of parkeren op een zebrapad kan niet
Ο parkeer enkel op een toegestane parkeerplaats
Ο om de parkeerdrukte in de directe schoolomgeving te vermijden,
parkeer de wagen iets verder van school
Onze school wil zich ook inzetten om bij schooluitstappen aandacht te hebben voor
duurzame mobiliteit.
Figuur 21:Aanvulling schoolreglement

3.6 Snelheidscontroles
Vaak is ‘een te hoge snelheid van gemotoriseerd verkeer’ een reden waarom leerlingen/ouders niet
met de fiets naar school komen. Dit kan aangepakt worden door snelheidscontroles uit te oefenen.
Overdreven snelheid van gemotoriseerd verkeer komt niet naar voor uit de bevraging bij deze school.
Maar dit moet wel steeds een aandachtspunt blijven voor de politie.
Een meer permanente maatregel om snelheidsovertredingen te voorkomen is het plaatsen van
snelheidsremmers op bepaalde wegen.
In een eerste fase gebeurt dit best in een tijdelijke opstelling waarbij na evaluatie kan overgegaan
worden tot een mogelijk permanente opstelling.

3.7 Parkeerproblematiek
Om een grote parkeerdrukte in de schoolomgeving te vermijden is het aangewezen om
(groot)ouders die hun (klein)kinderen met de auto naar school brengen te adviseren om hun wagen
niet te parkeren in de onmiddellijke schoolomgeving maar op parkeerplaatsen verder weg van de
school bijvoorbeeld ter hoogte van de Onze-Lieve-Vrouw-ten-Bos Nieuwkerken en het laatste stuk te
voet af te leggen.
Dit laatste advies kan ook meegegeven worden in de afspraken met leerkrachten.

3.8 Vervoersorganisatie bij uitbreiding van de school
In functie van een mogelijk groeiend leerlingenaantal in de komende schooljaren adviseert het
Octopusteam om alvast na te denken over de mobiliteit van deze leerlingen.
Belangrijk hierbij is vooral de goede bereikbaarheid van de school voor de zachte weggebruiker.
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Enkele vragen die zeker de aandacht verdienen zijn:
- Waar lokaliseert de school de in en/of uitgang (en)? Aan een drukke verkeersweg of kan deze
verplaatst worden naar een straat met een lage verkeersverkeersdichtheid waar het
gemakkelijker is om als voetganger en fietser aan te komen en te vertrekken.
- Zijn er reeds begeleide rijen? Kunnen deze worden uitgebreid?
- Zijn er in de buurt trage wegen die nog niet gekend zijn?
- Biedt de fietsenstalling voldoende plaats om een groter aantal leerlingen op te vangen?
- …
In de periode dat de maximale capaciteit nog niet is bereikt kunnen zeker bepaalde proefprojecten
worden opgestart zoals een testperiode voor pooling, een schoolstraat, een begeleide rij, …. .
Na evaluatie en bijsturing kan dit geïmplementeerd worden in functie van het grotere
leerlingenaantal.

3.9 Infrastructuur
Na het inventariseren van de knelpunten, de plaatsbezoeken en de contacten met de school worden
volgende adviezen geformuleerd.

3.9.1 Kruispunt N451 – Gyselstraat
Ouders geven aan dat dit een moeilijk oversteekbaar kruispunt is met heel druk verkeer en zwaar
vrachtverkeer.

Figuur 22: Kruispunt N451 – Gyselstraat
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Advies
-

Een andere verkeerslichtenregeling, hierbij zijn verschillende opties mogelijk zoals
o Tegelijkertijd groen licht voor voetgangers en fietsers in alle richtingen. Hierbij
staat alle gemotoriseerd verkeer stil. Zo worden gevaarlijke situaties zoals
rechtdoor rijdende fietsers en rechtdoor stappende voetgangers niet
geconfronteerd met rechtsafslaande auto’s en vrachtwagens.
o Vraaggestuurde lichtregeling waarbij voetgangers en fietsers vervroegd groen of
verlengd groen kunnen vragen via een drukknop. Bij geen aanvraag is het de
gewone cyclus die is ingesteld.
Hierbij zijn proefopstellingen aan te raden.

-

Aanleggen van een Kiss&Ride – zone op N451 ter hoogte van de Onze-Lieve-Vrouw-tenBos Nieuwkerken-Waas richting Vrasene.

Figuur 23: Kiss&Ride-zone thv OLV ten Bos

Toezicht en hulp bij het oversteken in samenwerking met een gemachtigd opzichter is
hierbij noodzakelijk.
Evaluatie school tijdens schooljaar 2016-2017
De school stelt voor om een Kiss&Ride-zone aan te leggen in de Vrasensestraat zodat de
leerlingen via een wegel verder naar school kunnen gaan.
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-

Aanleggen van een Kiss&Ride-zone op N451 ter hoogte van Pastorijstraat 5. Van daaruit
kunnen de leerlingen vlot naar de Gyselstraat.

Figuur 24: Kiss&Ride-zone

Evaluatie door stadsbestuur
- Het gemeentebestuur van Beveren zorgde reeds voor een tonnagebeperking > 3,5 ton op
de N451. Het stadsbestuur van Sint-Niklaas volgt deze redenering en voert een
tonnagebeperking in, alsook de omliggende straten.

3.9.2 Gyselstraat
In deze straat is het zeer druk bij het begin en einde van de schooldag. Er zijn vaak veel (al dan niet
foutief) geparkeerde auto’s. Dit geeft grote problemen voor fietsers en voetgangers.
Advies
Inrichten van een schoolstraat bij het begin en einde van de schooldag rekening houdend met de
schooluren. Hierbij wordt gedurende ongeveer 30 minuten de toegang voor ingaand gemotoriseerd
verkeer afgesloten met uitzondering van de hulpdiensten. De straat is enkel toegankelijk voor fietsers
en voetgangers.
Dit levert heel wat voordelen op zoals minder chaos aan de schoolpoort, meer veiligheid voor
voetgangers en fietsers daar zij meer ruimte hebben. Het zet vaak aan tot meer fietsgebruik daar er
minder overlast is van gemotoriseerd verkeer. Daarnaast is de schoolomgeving gezonder daar er
minder uitlaatgassen zijn van auto’s.
De schoolstraat situeert zich hier van de hoek van de Gyselstraat ter hoogte van het kruispunt met
N451 tot vlak voor het rondpunt aan het sportcentrum De Mispelaer.
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*

Figuur 25: Voorstelling op kaart van een schoolstraat in de Gyselstraat thv De Droomballon

*

Zeer belangrijk hierbij zijn de flankerende maatregelen zoals het strappen stimuleren, aanduiden van
veilige schoolroutes, bekijken van deze schoolroutes in de klas, aandacht geven aan veilige en
overdekte fietsstallingen, aandacht voor de buurtbewoners, duidelijke informatie voor de buurt, … .
Een proefperiode/proefopstelling met evaluatie is zeker aan te raden.
Evaluatie school (na overleg met schepen Hanssens, school en politie) tijdens schooljaar 2016-2017
-

-

De school wil zeker mee instappen in het concept ‘Schoolstraat’ in eerste instantie met
een nadarhekken. 1 september 2017 is de streefdatum om hiermee van start te gaan. De
school wil hierbij zoeken naar manieren om met de ouders te communiceren en hen ook
te motiveren om dit te verwezenlijken.
De school maakt zich wel zorgen over het aantal auto’s dat met dit concept niet meer
kan parkeren in de Ghyselstraat. Mogelijke oplossingen door de school naar voor
geschoven zijn:
o
o
o
o

extra parkeerplaats of kus- en rijzone in Vrasenestraat (kinderen kunnen langs
wegel naar de school stappen.)
parkeren aan Delhaize/dorpsplein
meer auto’s langs OLVtenBos
verkeerssluis aanleggen in stuk tussen Peperstraat en rondpunt Gyselstraat
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3.9.3 Parking ter hoogte van de sporthal
-

Door het niet kunnen doorrijden via een lussysteem aan de achterkant van de sporthal is
het elke dag zeer druk en gevaarlijk bij het begin en einde van een schoolddag.
De school is nog steeds voorstander om een andere circulatie in te voeren op deze
parking.

3.9.4 Gyselstraat na rondpunt (richting Peperstraat)
De school is voorstander om parkeren niet meer toe te laten in de Gyselstraat na het rondpunt en
het aanleggen van een fietssuggestiestrook.

3.9.5 Nieuwkerkenstraat
In het laatste deel van deze straat vanaf het kruispunt met de Vlasbloemstraat tot aan het kruispunt
met de Pastoriestraat en de Vrasenestraat geven ouders aan dat fietsen zeer moeilijk is door een
tekort aan een fietspad en zeer druk autoverkeer. Dit autoverkeer houdt weinig of geen rekening
met de fietsers waardoor deze op het voetpad gaan rijden.
Advies
Inrichten van een fietsstraat vanaf het kruispunt van de Nieuwkerkenstraat en de Vlasbloemstraat
tot aan het kruispunt met de Pastoriestraat en de Vrasenestraat.
In een fietsstraat mag de fietser de ganse breedte van de rijbaan gebruiken voor zover deze slechts
opengesteld is in zijn rijrichting en de helft van de breedte langs de rechterzijde indien de rijbaan
opengesteld is in beide rijrichtingen. Motorvoertuigen hebben toegang tot fietsstraten maar zijn
ondergeschikt aan de fiets. Het fietsverkeer geniet absolute voorrang en auto's zijn er dus te gast. In
een fietsstraat is een snelheidsbeperking van 30 km/u.
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Figuur 26: Voorstelling op kaart van een fietsstraat in de Nieuwkerkenstraat

Een fietsstraat wordt aangegeven met onderstaande verkeersborden.

Figuur 27: Verkeersborden F111 en F113 om begin en einde van een fietsstraat aan te duiden

Een rode asfaltlaag kan de aanwezigheid van een fietsstraat nog extra accentueren.
Evaluatie door de stad Sint-Niklaas
Het stadsbestuur is op deze plaats geen voorstander van een fietsstraat, maar eerder wel
éénrichtingsverkeer in de Nieuwkerkenstraat. Logischerwijze wordt de enkelrichting ingevoerd
richting de Vrasensestraat.
Zo kunnen er fietspaden worden aangelegd in beide richtingen.
De school is zeker voorstander van dit voorstel. Het stadsbestuur gaf aan dat dit er zeker nog een
overleg moet gebeuren met de dorpsraad.
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Figuur 28: Aanduiding trage weg, bijna parallel met de Nieuwkerkenstraat

Voor een aantal leerlingen is er zeker een alternatief langs de trage weg die bijna parallel loopt met
de Nieuwkerkenstraat.

3.9.6 Kruispunt Gyselstraat – Peperstraat
Dit is een moeilijke plaats om als voetganger of fietser over te steken. Ter hoogte van de hoek is het
voetpad vrij smal door de aanwezigheid van een paal.

Figuur 29: Hoek Peperstraat – Ghyselstraat
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Advies
Aanleggen van zebrapaden ter hoogte van het kruispunt Gyselstraat met Peperstraat en verplaatsen
van de hinderlijke paal;
Evaluatie Sint-Niklaas
Het stadsbestuur gaat niet in op het aanleggen van een zebrapad daar dit geen looproute is. De stad
is wel bereid om de locatie van de paal aan te passen zodat de volledige breedte van het voetpad
gevrijwaard is.

3.9.7 Trage wegen
Zachte weggebruikers kunnen vaak gebruik maken van trage wegen. Zeker voor korte afstanden
biedt een trage weg een alternatieve en verkeersveilige route.
Een goed onderhouden trage weg nodigt meer uit tot gebruik ervan.
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4 Bijlage
4.1 Knelpunten ouders
1 vijfstraten bis heel gevaarlijk fietsers
2 kruispunt geen fietspad,je moet op straat rijden!
3 Nieuwkerkenstraat Er rijden camions en er wordt geen rekening gehouden met kleine kindjes op
fiets. Wordt voorbij gevlamd ipv 30 te rijden
4 Rond punt Auto’s staan regelmatig op het voetpad waardoor je als voetganger/fietser soms op de
baan moet
5 kruispunt dorp vrachtwagens auto’s die door oranje en rood rijden terwijl voetgangerslicht groen
is: gevaarlijk, kinderen kijken enkel naar groen voetgangerslicht
6 Gijselstraat auto’s rijden volgens mij veel sneller dan toegelaten én proberen in de smalle straat
dikwijls onze jonge fietsers nog voorbij te steken terwijl dit volkomen onverantwoord is!
7 kruispunt dorp vrachtwagens auto’s rijden vaak door oranje of zelfs rood
8 gijselstraat auto’s rijden te snel en steken soms jonge fietsers voorbij terwijl dit volkomen
onverantwoord is!
9 Hertjen-Damstraat Wat een ramp! mijn zoon die school loopt in het eerste middelbaar rijdt
helemaal rond via De Meulenaerstraat en het koopcentrum om een veilige weg richting centrum te
vinden: Hertjen heeft een suggestiestrook die te smal is op een baan waar veel te hard wordt
gereden in twee richtingen door auto’s die nauwelijks plaats hebben om elkaar te kruisen. Dit
specifieke kruispunt is gevaarlijk op onze fietsweg, omdat we dan Hertjen moeten oversteken om in
de Damstraat te geraken: een onmogelijke klus ’s morgens in de spits. Ik leer de kinderen om te
stoppen aan het Hertenhof en van daaruit recht over te steken als er geen tegenliggers zijn, maar je
blijft afhankelijk van de goodwill van een chauffeur die stopt of heel even geen verkeer. Bovendien
draaien zeer veel automobilisten af vanuit de Damstraat richting Houten Schoen, waardoor de
momenten dat oversteken mogelijk lijkt, vaak terug verhinderd worden door het afdraaiende
verkeer. Lichten zouden al heel wat soelaas brengen! Daarmee weten auto’s ook dat ze de
bebouwde kom zijn ingereden, iets wat nu klaarblijkelijk niet duidelijk is door de hoeveelheid
huizen...
10 tunnel spoorweg de allerbeste oversteekplaats voor fietsers owv het vermijden van een
spoorwegovergang, maar in de Heimelinckstraat zelf rijdt men veel te snel en het tunneltje gaat heel
snel naar beneden en heel stijl naar boven: moeilijk voor kinderen om da recht te blijven rijden naast
de auto’s zonder fietspad! idealiter komt er een verhoogd fietspad zoals in het tunneltje richting
koopcentrum.
11 Kruispunt Raapstraat-Bellestraat Veel doorstromend verkeer en geen lichten, waardoor je als
fietser aangewezen bent op de goodwill van een vriendelijke chauffeur om het kruispunt veilig over
te steken. Het helpt om vier kleine minifietsers bij te hebben, want dan lukt het vroeg of laat wel om
iemand te laten stoppen voor ons, maar ik zou mijn kinderen nooit alleen langs die weg durven
sturen. De oplossing: lichten.
12 Nieuwkerkenstraat een ramp. er ligt een suggestiestrook, maar de straat is te smal om
tweerichtingsverkeer, geparkeerde auto’s én twee fietspaden te huisvesten. fietsers worden
gedwongen om over het voetpad te rijden, omdat er simpelweg geen plaats is op de rijbaan.
oplossing: zwaar verkeer mijden en eventueel zelfs de baan enkel richting maken, desnoods
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alternerend. een écht fietspad is absoluut noodzakelijk gezien de aanwezigheid van zoveel dagelijkse
fietsers.
13 Dorp teveel doorstromend verkeer, zwaar verkeer, ’s avonds wel verkeersbegeleiding door de
leerkrachten, maar ’s morgens vaak één grote chaos. oplossing: politie die het verkeer regelt op
schoolpiekuren en de doorstroom moet bevorderen met oog voor fietsers en voetgangers, rigoureus
optreden tegen zwaar verkeer
14 Gyselstraat (gedeelte tussen rond punt en Peperstraat) geparkeerde wagens,
tweerichtingsverkeer en fietsertjes zijn in spitsmomenten een gevaarlijke combinatie. Dit is
eenvoudig op te lossen door de Gyselstraat 1 richting te maken tot bij Peperstraat...
15 Vanaf Vlasbloemstraat Geen fietspad meer Veel verkeer tijdens spitsuren Gevaarlijk om met
kinderen te fietsen
16 Parking Droomballon kleuterschool Te weinig parking containerklassen beletter ook goede
doorgang
17 Kruisput N 451 Druk kruispunt tijdens spitsuren
18 Kruispunt Nieuwkerkenstraat-Gyselstraat Levensgevaarlijk met vrachtwagens en ander zwaar
transport dat van links achter de kinderen komt om over te steken naar de Gyselstraat. Hier zou echt
elke dag POLITIE moeten staan. ’s Morgens en ’s avonds; LEVENSgevaarlijk !
19 Fietspad Nieuwkerkenstraat Gans deze straat zou enkelrichting moeten zijn. Dit zou ook het
sluipverkeer van de E17 dat naar de E34 rijdt via deze weg kunnen tegengaan. Er zou meer controle
moeten zijn vanwege de politie op zwaar sluipverkeer.
20 Directe schoolomgeving Auto’s geparkeerd op het voetpad en fietspad
21 Kruispunt Nieuwkerkenstraat - Gyselstraat Geen fietspad of fietssluis
22 Nieuwkerkenstraat Er is geen plaats voor de fietsers doordat de auto’s te dicht aan de zijkant van
de straat te wachten voor het rood licht e.d.
23 vijfstraten onduidelijk gevaarlijk kruispunt
24 nieuwkerken centrum teveel, te snel, te zwaar verkeer op te smalle plaats om jonge kinderen te
laten fietsen
25 route langs n451 gevaarlijk voor fietsers en voetgangers ! geen duidelijke afbakening tussen
voetpad en fietspad eigenlijk is er geen voetpad! overgang rijbaan naar fietspad is levens gevaarlijk .
op zo een drukke baan zou er toch een soort van afbakening moeten zijn zoals bv haagjes ...
26 nieuwe lichten uilestraat kruispunt uilestraat : lichten die daar geplaatst zijn , zouden een
meerwaarde moeten zijn voor de fietsers . ja maar creëert ook zéér gevaarlijke situaties! het word
rood voor de auto’s op de n 451 die stoppen fietsers kunnen veilig oversteken maar de auto’s maken
daar ook gretig gebruik van . wat er gevaarlijk word dan is wanneer het terug groen word voor de
auto’s van de n451 . het probleem is dat de automobilisten die uit de uilestraat komen niet zien dat
het ondertussen terug groen is geworden vanuit de uilestraat is er geen licht dat rood aanduid of iets
dergelijk) , zij blijven dus goed doorrijden .met als gevolg als je dan als fietser terug vertrekt van op
de n451 dat je dan wel eens de pas word afgesneden door een auto die nog uit de uilestraat komt
gevlogen omdat die verondersteld dat het nog altijd groen is ... levensgevaarlijk !
27 kruispunt dorp Kruispunt
28 Fietspad op de baan Een gedeelte vd straat is enkel een fietspad op de baan. Heel gevaarlijk want
auto’s snijden je soms de pas af in het voorbijsteken omdat dit een drukke straat is.
29 Te smalle straat :Straat van de school is zeer smal, met geparkeerde auto’s en geen fietspad. Het
wordt gevaarlijk als een auto probeerde voorbij te steken.
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30 Geen fiets/voetpad Zonnestraat is een smalle straat die veel als sluipweg gebruikt wordt en waar
er geen fiets- noch voetpad aanwezig is. Het is ook een straat met veel bochten wat het nog
gevaarlijker maakt.
31 gyselstraat kruispunt gyselstraat vrasenestraat
32 Nieuwkerkenstraat wegversmalling en daardoor gebrek aan fietspad, uiterst gevaarlijk en reden
waarom mijn zoon niet met de fiets naar school kan
33 kruispunt dorp zeer druk. voorvoegstrook om af te slaan is gevaarlijk te bereiken en om er te
staan
34 pastorijstraat overgang fietspad/straat is gevaarlijk omwille van drukte en zwaar verkeer
35 oversteken naar klompenmakerstraat bij terug naar huis rijden moeten we oversteken naar de
klompenmakerstraat. Hier is geen zebrapad of lichten
36 fietspad nieuwkerkenstraat geen apart fietspad, enkel een suggestie strook die steeds vol auto’s
staat. Fietsen op voetpad is enigste veilige oplossing
37 fietspad van voetpad naar baan De plaats waar het fietspad van op het voetpad naar een
suggestiestrook op de baan overgaat is zeer gevaarlijk. zeker voor kinderen die moeilijker gevaren
kunnen inschatten.
38 Nieuwkerkenstraat kruising Berkenhof /Nieuwkerkenstraat
39 Berkenhof Bij het verlaten van Berkenhof duurt het soms lang om de Nieuwkerkenstraat over te
steken.
40 Kruispunt Klapperbeek - Vlasstraat Aan de Klapperbeekstraat ter hoogte van de Vlasstraat duurt
het soms heel lang eer je veilig over kan steken.
41 Turkyen Veel autoverkeer - veel parkeren vlakbij een school.
42 vractwagens op weg naar vrasene zwaar verkeer dat ‘s morgens en ‘s avonds afslaat in de richting
van vrasene , zien dikwijls fietsende of overstekende kinderen niet
43 gyselstraat geen fietspad op het laatste stuk van de gyselstraat (in de buurt van de school)
44 straat schuilhoek geen fietspad op deze baan
45 ronde punten N403 veel vertraagd verkeer door de expressweg
46 Vrasenestraat deel van thuis tot aan het begin van het dorp, wel een fietspad, maar camions en
auto’s rijden zeer snel en rijden dicht tegen het fietspad dat direct naast de baan ligt. De brommers
rijden ook snel en wielrenners hebben om de een of andere reden geen bel nodig. Ook geen voetpad
aanwezig, dus te voet gaan is moeilijk en gevaarlijk.
47 Nieuwkerkenstraat fietspad Onveilig fietspad , lichten kruispunt NieuwkerkenstraatVrasenestraat rood rijden
48 Verkeerslichten Dorp Nieuwkerken Om linksaf te slaan naar de Gijselstraat moet men in een
voorsorteerstrook staan. Voor de fietser (met fietskar) is dit helemaal vooraan links. Deze zone
eerder klein en vormt een gevaar indien er een vrachtwagen of bus van rechts komt die links moet
inslaan(als wij zelf dus rood hebben).
49 Nieuwkerkenstraat Tussen torenhof en lichten aan het dorp: te smal voor veel verkeer,
vrachtwagenverbod wordt genegeerd waardoor fietsen levensgevaarlijk is
50 kruispunt Vrasenestraat - Kolkstraat Zeer smal stuk om de Kolkstraat in te draaien als er een
tegenligger staat te wachten.
51 Kolkstraat Auto’s rijden veel te snel in deze straat.
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52 Vrasenestraat Er is geen fietspad naast de weg, wel op de weg zelf een rode strook. Er rijdt véél
zwaar vrachtverkeer, vrachtwagens staan langs de kant om te laden/lossen bij de bakker,..., er is een
zone 30 van kracht, maar de bestuurders rijden er te snel.
53 fietswegel Er parkeren autobestuurders op het vleeswarenbedrijf en net naast de fietswegel. Deze
zien de fietsers die in de wegel rijden niet aankomen en de fietsers zien hen niet. Zéér gevaarlijk!
54 parking school Als je uit de wegel komt en naar de fietsenstalling wil moet je de op- en afrit van de
parking oversteken die op dat moment druk gebruikt wordt. ’s Avonds is er een fietsenrij en houdt er
een leerkracht de auto’s even tegen, ’s ochtends is dat een gevaarlijk punt.
55 kruispunt dorp moeilijk over te steken, ook hier weer geen fietsstrook, dus je rijdt tussen de
auto’s met heel jonge fietsertjes of je rijdt op het voetpad en steekt over aan het zebrapad, maar er
zijn ook heel veel voetgangers, dus ook dat is niet aan te raden.
56 rond punt aan school vooral in het terug naar huis rijden is dit gevaarlijk. heel smalle straat met
lange rij auto’s , maar ook auto’s die uit een parking willen komen, daartussen moet je je met een
hele rij fietsers tussen wringen om naar huis te geraken. Dan kom je weer met heel die groep jonge
fietsers aan het kruispunt op het dorp, sta je voor het rood licht (met heel die hoop fietsers die echt
niet mooi achter elkaar blijven rijden), aan de overkant loopt de voetgangersrij en dan moeten er nog
auto’s passeren....
57 nieuwkerkenstraat, laatste stuk hier is enkel een fietssuggestiestrook, wegens heel druk verkeer
word je hier gedwongen om op het voetpad te rijden met de fiets (in de file staan met de fiets, in de
regen, dan kan je beter de auto nemen...).
58 Kruispunt Onghena Druk Kruispunt
59 Kruispunt OLV Ten Bos Ouders die kinderen op beide scholen afhalen kruisen elkaar hier wat voor
extra drukte zorgt.
60 Kruispunt Gyselstraat en Vrasenestraat Het zware verkeer en de auto’s die gewoon geen rekening
houden met fietsers en voetgangers
61 Nieuwkerkenstraat De fietssuggestiestrook is echt gevaarlijk Het verkeer houdt absoluut geen
rekening met de fietsers Iedereen rijdt het voetpad op van ongeveer ter hoogte de Delhaize omdat
het gewoon levensgevaarlijk wordt Ze rijden u letterlijk van de baan Het is nog steeds KONING AUTO
Met de rest wordt geen rekening gehouden
62 School onze lieve vrouw ten bos Gewoon een rot kruispunt dat echt wel gevaarlijk is voor elke
schoolgaande jeugd
63 Gyselstraat vanaf Peperstraat tot rotonde Er is geen fietspad. Ik rijd hier met mijn zoon van 5 op
het voetpad daar ik schrik heb dat hij zou worden opgeschept door een auto. Aan beide zeiden staan
auto’s geparkeerd en auto’s kunnen elkaar net passeren als er geen fietser in de wegrijdt. Vandaar de
keuze op het voetpad te rijden. Wij rijden ok aan de tegenovergestelde kant daar het oversteken
Peperstraat/Gyelstraat per fiets of te voet zeer gevaarlijk en druk is op de school spitsuren.
64 Heihoekstraat Mogen normaal geen vrachtwagens door het centrum van Nieuwkerken. Zeer
gevaarlijke situatie wanneer fietsers op de rijbaan moeten komen in Nieuwkerkenstraat
65 Nieuwkerkenstraat vrachtwagenverkeer mag er niet door
66 kruispunt geen fietspad
67 kruispunt Gyselstraat - Peperstraat Kinderen die in de Gyselstraat fietsen vanuit Vrasene/SintGillis en naar school fietsen moeten op het kruispunt met de Peperstraat oversteken. ze bevinden
zich op een hoofdweg die naar rechts buigt maar zij moeten op die plaats rechtdoor. Mijn
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bezorgdheid is dat groot vrachtverkeer hen niet ziet of dat zij de auto’s komende uit de Peperstraat
(die voorrang hebben) geen voorrang geven of dit moeilijk kunnen inschatten
68 hoek Gyselstraat - Drielindenstraat Kinderen steken over in de bocht zodat ze via de landelijke
wegen naar huis kunnen fietsen en niet via Drielinden - Schuilhoek moeten omdat daar snel wordt
gereden
69 Zeveneekhoekstraat - Drielinden Wanneer de kinderen naar huis fietsen vanuit de school dan
moeten ze op dit kruispunt weer op de hoofdweg komen,
70 nieuwkerkenstraat gebrek aan veilig fietspad , moet noodgedwongen op stoep fietsen omdat er
op de rijbaan geen plaats is.
71 kruising nieuwkerkenstraat / Vrasenestraat Veel automobilisten rijden hier tijdens de spits
gewoon door het rood wat het ondanks de verkeerslichten toch een gevaarlijke kruising maakt om
over te steken
72 station
73 station 2 station 2
74 kruispunt dorp kruispunt dorp
75 Dorp nieuwkerken Op Ten bos zijn geen fietspaden, enkel suggestiestroken op een baan die te
smal is om fietsers en auto’s te laten passeren. Auto’s en voornamelijk vrachtwagens gebruiken deze
strook voortdurend en fietsers worden er van weggeduwd.
76 Turkeyen oversteekplaats zonder lichten: veel automobilisten weigeren te stoppen als er iemand
wil oversteken het ’driehoekje’ aan Turkeyen zit soms vast omdat er mensen helemaal rond het
driehoekje op elkaar staan te wachten en niet kunnen doorrijden
77 Gyselstraat van rode lichten tot school door het parkeren aan 2 zijden, moeten fietsers en
automobilisten te veel slalommen. Fietsers mogen in 2 richtingen rijden, het is gewoon gevaarlijk dat
auto’s fietsers moeten kruisen of fietsers inhalen omdat de straat hiervoor eigenlijk te smal is. De
voetpaden zijn veel te smal waardoor voetgangers dikwijls in het midden van de straat moeten lopen
om er voorbij te geraken (veel auto’s staan verkeerd geparkeerd buiten de voorziene
parkeerplaatsen, en alle auto’s op de voorziene parkeerplaatsen staan te dicht bij de huizen) Het zou
beter zijn om de straat autovrij te maken een half uur voor en achter het begin en het einde van de
school.
78 toegang sporthal de toegang tot de sporthal is te smal voor in en uit rijdende auto’s gemakkelijk
te kunnen kruisen. Het zou beter zijn de bestaande toegang een oprit te maken en dan een afrit te
maken langs de wegel achter de sporthal om zo terug langs dat pad terug op het rond punt van de
Gyselstraat uit te komen.
79 Dorp Kruispunt dorp
80 Parking Te weinig parkeermogelijkheid
81 Nieuwkerkenstraat Geen gescheiden fietspad
82 Parking sporthal Nieuwkerken Fietsers en voetgangers (kleuters!) zijn niet van wagens gescheiden.
Te druk verkeer op parking die daarvoor in se ongeschikt is. Foutparkeerders vlak voor de
schoolpoort als alle parkeerplaatsen vol zijn. Deze parking hoort voor wagens afgesloten te zijn.
83 Gyselstraat Fietsers en voetgangers zijn niet van auto’s gescheiden. Aan en af rijden van auto’s
vlak voor de schoolpoort aan de rechterzijde van de weg, zodat fietsers op weg naar school
gehinderd worden. Hier hoort een apart fiets- en voetpad dat volledig van autoverkeer gescheiden is.
Veel beter nog zou zijn om de straat volledig verkeersvrij te maken net voor of na school.
84 Ten Bos Bij fileverkeer voor de lichten blokkeren wagens het hele fietspad.
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85 Wegel tussen Vrasenestraat en kerkhof De wegel tussen de Vrasenestraat en het
Kerkhof/Kalverweide vormt een potentieel alternatief voor wie het dorpsplein en de bij momenten
levensgevaarlijke Gyselstraat wil vermijden. Deze wegel is echter te smal, en laat b.v. niet toe om
tegenliggers te passeren.
86 Nieuwkerkenstraat Vanaf de Delhaize tot aan de verkeerslichten staat er steeds een file auto’s en
fietsers kunnen daar niet langs passeren, tenzij ze op het voetpad verder fietsen. Om achter de file te
staan wachten, vind ik wel erg!! Er zou een fietspad moeten zijn. Het fietspad stopt opeens vanaf de
Vlasbloemstraat. Dat is jammer!
87 Vrasenestraat - Nieuwkerkenstraat Het centrum van Nieuwkerken trekt te veel vrachtverkeer aan
dat probeert files op E17 en/of E34 te vermijden, en dat absoluut geen plaats heeft in de dorpskern.
Daarbij worden trouwens bestaande beperkingen voor vrachtvervoer in de Nieuwkerkenstraat
gewoon genegeerd. Alvast op die bestaande beperkingen hoort meer controle uitgevoerd te worden
en op overtredingen dient doortastender gereageerd te worden (in enkele gevallen is door agenten
afgezien van verbalisering omdat dit te veel verkeershinder zou veroorzaken).
88 zonnestraat gevaarlijke bocht, men ziet niet of er verkeer van de tegenovergestelde richting komt
89 Nieuwkerkenstraat Geen fietspad op het einde van de Nieuwkerkenstraat/aan het kruispunt met
Turkijen
90 spooroverweg Gevaarlijke spooroverweg in een bocht
91 Parking Droomballon Parking Droomballon: te veel foutparkeerders en te weinig verbalisering
hiervan
92 Gyselstraat Vanaf het rond punt aan de school richting het centrum ( verkeerslichten ) is het niet
evident om met je fiets te rijden op de drukke momenten. De geschrankte parkeerplaatsen remmen
het verkeer wel af maar maken de straat smal.
93 kruispunt Gyselstraat - N451 Kruispunt aan het dorpsplein; Veel passage van zwaar vrachtverkeer,
zowel komend van Vrasene als Sint-Niklaas. Bovendien ook vaak zwaar vrachtverkeer dat uit de
Nieuwkerkenstraat komt gereden (terwijl dit eigenlijk verboden is). Politieassistentie lijkt veel
nuttiger op deze plaats dan aan de schoolpoort. Uitbreiding van de zone dertig lijkt ook nuttig (lagere
snelheden - minder en minder ernstige ongevallen)
94 ingang fietsstalling Het is niet logisch dat er nog autoverkeer naar de parking achteraan rijdt
voorbij de ingang van de fietsstalling. Auto’s horen niet thuis in een schoolomgeving.
95 dorp gevaar voor zwaar vrachtverkeer dat het dorp passeert ’s morgens. Dode hoek ongevallen
96 slecht verlichte en onderhouden baan sluipweg de baan vanuit Beveren naar Nieuwkerken ligt
redelijk bij voor fietsers tot je op het grondgebied Sint-Niklaas komt: geen inhaalstroken (helemaal
geen fietspad), sober verlicht (fietspad langs spoor zelfs niet), putten langs kant van straat. Straat
wordt in ochtend- en avondspits ook voor sluipverkeer gebruikt. Wagens rijden er ook (te) snel.
97 fietspad langs spoor is onverlicht op Sint-Niklaas grondgebied fietspad langs spoor is onverlicht op
Sint-Niklaas grondgebied.
98 geen fietspad op brede/drukke baan geen fietspad op brede/drukke baan
99 geen fietspad, wel vrachtverkeer op einde Lindenlaan gaat het fietspad door op gewone baan.
Daar het doornpark een doorgang heeft langs de achterzijde bevindt er zich evenwel ook zwaar
vrachtverkeer op deze baan. Dit maakt dit stuk traject fietsonvriendelijk (1km lang).
100 Drielindenstraat Te gevaarlijk vermits er geen fietspaden zijn, er te snel gereden wordt en
onvoldoende verlicht is bij donker weer.
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101 Dorp Nieuwkerkenstraat Te gevaarlijk, nog teveel zwaar verkeer dat er eigenlijk niet moet
aanwezig zijn. Als ons kindjes van bij de grootouders vertrekken, komen ze van de Zonnestraat.
102 Zonnestraat Geen fietspad, er wordt vaak te snel gereden wat voor gevaarlijke situaties kan
zorgen door de bochten in deze straat. Mijn ouders durven de kinderen niet met de fiets naar school
brengen hierdoor, ook vermits ze Nieuwkerkenstraat moeten passeren.
103 Geinsteindestraat, Baarstraat, Poelstraat,... Heel de weg eigenlijk van Sint-Pauwels: Geen
fietspaden, indien er wel één is in de Beekstraat, wordt er vaak te snel gereden.
104 Nieuwkerkenstraat Geen fietspad vanaf de Vlasbloemstraat tot aan het dorp.

4.2 Knelpunten leerlingen
1 Berkenhof Te gevaarlijk om over te steken ( te druk), ook aan dez lichten (kruispunt).
2 kruispunt . Er gaan auto’s alle richtingen uit!!!!!!
3 dorpsplein Oversteken op een gevaarlijk kruispunt
4 Nieuwkerkenstraat 3 Op woensdag om 12u10 levert een vrachtwagen aan de frituur terwijl
honderden kinderen moeten passeren...
5 Nieuwkerkenstraat Ondanks het verbod op zwaar verkeer rijden er dagelijks zware vrachtwagens
door de smalle Nieuwkerkenstraat. (Sluipweg tss. E17 en Expressweg.)
6 spoorwegovergang Vanuit de Zonnestraat is het voor kinderen zeer gevaarlijk om over te steken
net voor de spoorweg om richting dorpsplein te gaan...
7 nieuwkerkenstraat Verboden voor 3,5 t maar bij file op de E17 wordt deze weg gebruikt als
sluipweg door vrachtwagens en wordt dat verbod bord genegeerd soms tot 200 vrachtwagens en de
politie doet niets. De straat is veel te smal en tijdens het kruisen moeten ze over het fiets/voetpad
rijden.
8 ten bos Verboden voor 3,5 t maar bij file op de E17 wordt deze weg gebruikt als sluipweg door
vrachtwagens tot +200 vrachtwagens en wordt dat verbodsbord genegeerd en de politie doet niets.
de straat is veel te smal en tijdens het kruisen moeten ze over het fiets/voetpad rijden.
9 N70 Heihoekstraat Verboden voor 3,5 t maar bij file op de E17 of DE expressweg wordt deze weg
gebruikt als sluipweg door vrachtwagens tot +200 vrachtwagens en wordt dat verbod bord
genegeerd en de politie doet niets. De straat is veel te smal en tijdens het kruisen moeten ze over het
fiets/voetpad rijden. Er is al vele male melding gedaan bij politie St Niklaas maar doen niets tot het
eens een dag te laat is. Voor kinderen op de fiets is het levensgevaarlijk op de nieuwkerkenstraat- ten
bos wegens gebrek aan fietspaden. De lijn bussen kunnen echt niet de vrachtwagens kruisen zonder
op het voetpad te rijden en er staan over de hele straat auto’s geparkeerd wat de situatie helemaal
gevaarlijk maakt voor fietsers. Maar kreeg al wel een bekeuring voor de kinderen wegens fietsen op
het relatief veiligere voetpad.
10 kruispunt dorp Vanuit Pastorijstraat naar Gijselstraat afslaan als fietser geeft onveilig gevoel. In de
pastorijstraat aan het gemeentehuis van fietspad op de rijbaan is niet altijd goed zichtbaar voor
auto’s omdat ’s morgens de zon laag staat en in tegenlicht.
11 Nieuwkerkenstraat Fietsers kunnen niet op het fietspad doorrijden, zijn genoodzaakt om op het
voetpad te gaan
12 ten bos Fietsers moeten oversteken aan voetgangerslicht/zebrapad omdat er geen plaats is op het
fietspad.
13 Zonnestraat/Heihoekstraat Fietsers krijgen hier moeilijk de kans om over te steken
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14 kruispunt dorp voorvoegstrook om af te slaan is gevaarlijk om te staan en naartoe te rijden. Zeer
druk kruispunt
15 pastorijstraat om van het fietspad op de weg te komen is het zeer smal
16 Nieuwkerkenstraat hele straat!! controle moet aanwezig zijn en REAGEREN op 10-tallen
vrachtwagens(zwaar)verkeer die ondanks verbod nog steeds door deze straat rijden.
17 Nieuwkerkenstraat Moeilijke oversteekplaats voor fietsers, bijna verplicht om over zebrapad over
te steken
18 Nieuwkerkenstraat hele straat controle moet aanwezig zijn en REAGEREN op 10-tallen
vrachtwagens(zwaar)verkeer die ondanks verbod nog steeds door deze straat rijden.
19 Nieuwkerkenstraat hele straat controle moet aanwezig zijn en REAGEREN op 10-tallen
vrachtwagens(zwaar)verkeer die ondanks verbod nog steeds door deze straat rijden.
20 Nieuwkerkenstraat Vanaf Berkenhof bijna verplicht om op voetpad te rijden om verder te kunnen
21 zonnestraat / heihoek moeilijke oversteekplaats voor fietsers, frustratie drukte bij chauffeurs die
voor spoorweg staan houden fietsoversteekplaats niet vrij en kijken niet naar de fietsers
22 spooroverweg Komende uit de Zonnestraat moet én de straat, én de spoorweg overgestoken
worden.
23 Zonnestraat Snel autoverkeer (sluipweg) zonder elementen die verkeer doen vertragen zoals
heuvels of ”hindernissen” = gevaarlijk voor jonge fietsers.
24 Nieuwkerkenstraat Het stuk Nieuwkerkenstraat tussen de Vlasbloemstraat en het dorpsplein is
voor jonge fietsers gevaarlijk: geen afzonderlijk verhoogd fietspad, enkel een gekleurde rijstrook op
dezelfde rijbaan als het autoverkeer. Ook regelmatig nog zware vrachtwagens die door dorpskern
rijden... Er rijden daar trouwens veel fietsers preventief op het voetpad, wat eigenlijk ook geen echte
oplossing is.
25 Nieuwkerkendorp Heel gevaarlijk met fiets
26 Zonneken Auto’s rijden veel te snel Gevaarlijk met fiets
27 dorp vrachtverkeer passeert langs het dorp. gevaar voor dode hoek ongevallen

4.3 Bevraging leerkrachten
1.
Op welke manier komt u naar school bij goed weer ?
Ο te voet
Ο met de fiets
Ο met het openbaar vervoer
Ο met de auto
Ο openbaar vervoer/fiets
Ο auto/openbaar vervoer
2.
Op welke manier komt u naar school met slecht weer ?
Ο te voet
О met de fiets
Ο met het openbaar vervoer
О met de auto
Ο openbaar vervoer/fiets
О auto/openbaar vervoer
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aantal
2
22
1
19
0
1
1
10
1
32
0
1

3.
Wat is uw woon- werkafstand?
Ο < 1km
Ο 1- 5 km
Ο 5-10 km
Ο > 10 km
4.
Hebt u veel bagage bij als u naar school komt?
Ο Ja
Ο Neen
Ο Soms
5.
Beïnvloedt de hoeveelheid bagage uw vervoerswijze ?
Ο Ja
Ο neen
Ο Soms
6.
Als u veel bagage bij hebt, hoe komt u dan naar school ?
Ο te voet
О met de fiets
Ο met het openbaar vervoer
О met de auto
Ο openbaar vervoer/fiets
О auto/openbaar vervoer
7.
Is er een fietsenstalling in de school ?
Ο ja
Ο neen
ο NVT
8.
Biedt de fietsenstalling voldoende plaats ?
Ο ja
Ο neen
ο NVT
9.
Zijn er andere faciliteiten voor fietsende leerkrachten?
Ο lockers
Ο fietspomp
Ο douches
Ο kleedkamers
Ο niets van dit alles
Ο niet van toepassing
10. Krijgen fietsende leerkrachten een fietsvergoeding ?
Ο ja
Ο neen
Ο ik weet dit niet
11. Is er een parking voor auto’s verbonden aan /vlakbij de school?
Ο ja
Ο neen
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3
20
11
11
15
10
20
13
21
11
1x ?
0
6
1
36
0
1
45
0
0
2x ?
39
2
2
5x ?
0
1
3
2
28
8
43
0
2
45
0

12. Zijn er volgens u voldoende parkeerplaatsen in de directe
schoolomgeving?
Ο ja
Ο ja en betalend
Ο neen
13. Bent u bereid om verder van de school te parkeren met de auto en
het laatste stuk te voet of met het openbaar af te leggen?
Ο ja
О ja, mits een goede wandelroute
Ο ja, mits een goed en vlotte bediening van het openbaar vervoer
О neen
ο nvt
14. Biedt de school u bereikbaarheidsinformatie aan?
Ο ja
Ο neen
15. Hebt u interesse in carpooling?
Ο Ja
Ο neen
16. Komt de dienstregeling van het openbaar vervoer overeen met de
tijdstippen dat u in de school moet aanwezig zijn?
Ο ja
Ο ja, ongeveer, ik kom soms net even te laat
Ο neen, dan kom ik kom te laat aan
Ο ik weet dit niet
ο nvt
17. Stel de school start met een fietspool voor de leerlingen. Bent u
bereid om hier aan deel te nemen als begeleider ?
Ο ja, altijd
Ο ja, soms
Ο ja, af en toe
Ο neen
18. Stel de school start met een voetpool voor de leerlingen. Bent u
bereid om hier aan deel te nemen als begeleider ?
Ο ja, altijd
Ο ja, soms
Ο ja, af en toe
Ο neen
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18
0
27
1x?
20
7
0
17
0
6x ?
23
16
15
30
2x ?
1
0
3
21
18
3x ?
0
7
5
29
3x ?
0
8
3
31

