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1 Inleiding
Dit document betreft het schoolvervoerplan van:
SBS Gavertje Vier
Gavermolenstraat 83
9111 Belsele
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 SBS Gavertje Vier
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*

2 Onderzoek tijdens schooljaar 2014-2015
2.1 Algemene gegevens
De school telt 483 leerlingen (155 kleuters en 228 lagere schoolkinderen).
De voornaamste wegen rondom de school zijn:
- Meikeverstraat
- Molendreef
- Sint - Andriesstraat
- Mierenneststraat
- Kerkstraat
- Belseledorp
De school heeft twee ingangen:
- De ingang niet ver van de parking voor de voetgangers
- De ingang voor de fietsers aan de fietswegel die uitkomt aan de fietsenstalling.
In de overdekte fietsenstalling aan de achterkant van de school is plaats voor 180 fietsen of steps in
de daarvoor voorziene fietsrekken.

2.2 Andere informatie van de school
- De school heeft geen specifieke lesmethode voor verkeers- en mobiliteitseducatie. De lessen in
verband met verkeer zitten verweven in WERO-methode van MIKADO. Daarnaast maken de
klastitularissen eigen werkbundels met aandacht voor de verticale leerlijn. Er zijn reeds 2
leerkrachten actief op www.octopusverkeersland.be
- Er is een verkeerswerkgroep sinds eind 2013 binnen het schoolteam waar zowel
vertegenwoordiging is van de kleuterafdeling, de lagere school en het beleid. Binnen de
ouderraad is er ook een werkgroep verkeer.
- Enkele ouders en 1 grootouder engageren zich om de dorpsraad over ‘verkeer’ bij te wonen en de
verkeersproblematieken in de schoolomgeving aan te pakken met beperkte acties. Dit alles in
overleg en in samenwerking met de school. De dorpsraad staat ook in nauw contact met het
stadsbestuur.
- Er zijn geen gemachtigd opzichters voorzien aan moeilijke oversteekpunten in de schoolomgeving.
De leerkrachten hebben geen diploma gemachtigd opzichter. Tijdens dit schooljaar is de school op
de hoogte van de mogelijkheid om een cursus gemachtigd opzichter te volgen op bijvoorbeeld
een personeelsvergadering. De directie neemt hierrond actie en zet dit op de planning.
- De school organiseert geen busvervoer voor de leerlingen.
- Er zijn 3x daags (12.05 u – 15.25 u en 15.50 u voor de leerlingen die studie volgden) begeleide
rijen namelijk de Dorpsrij en de Mierennestrij. Leerkrachten begeleiden deze rij tot aan de
gevaarlijkste oversteekpunten. Zie ook 2.8.1.
- In december 2014 volgden alle leerkrachten de opleiding tot gemachtigd opzichter.
- Uitstappen vanuit de school gebeuren vaak met de bus of de trein.

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
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gelokaliseerd konden worden. Volgende kaarten geven een overzicht van de woonplaats van de
leerlingen.

Figuur 2 : Overzichtskaart herkomst leerlingen

Figuur 3: Overzichtskaart herkomst leerlingen op andere schaal

Deze gegevens zijn gebaseerd op de bevraging van de ouders.

6
Voetgangersbeweging vzw

2.4 Vervoersafstanden en vervoerswijzen

Bij mooi weer

Bij slecht weer

Figuur 4: Hoe ver wonen de leerlingen van school en wat is hun vervoerswijze

De meeste kinderen wonen op meer dan 2 km van de school wat zorgt voor veel autoverkeer rond de
school bij het begein en einde van een schooldag.

2.5 Verder onderzoek/verplaatsingskilometers

Bij mooi weer

Bij slecht weer

Figuur 5: Verplaatsingskilometers leerlingen – afstand minder dan 500 m

Bij mooi weer
Figuur 6: Verplaatsingskilometers – afstand minder dan 1 km
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Bij slecht weer

Bij mooi weer

Bij slecht weer

Figuur 7: Verplaatsingskilometers – afstand minder dan 2 km

Bij mooi weer

Bij slecht weer

Figuur 8: 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.
In figuur 9 zijn alle afstanden bij elkaar geteld waaruit zou blijken dat het autogebruik om de
leerlingen naar school te brengen zeer hoog is. Dit is te verklaren doordat verschillende leerlingen op
een grote afstand van de school wonen en zelfs iemand op 120 km van 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 9 : Overzicht herkomst leerlingen bij mooi weer (rood=auto)

Figuur 10 : Overzicht herkomst leerlingen bij slecht weer (rood=auto)
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Figuur 11 : Overzicht herkomst leerlingen als voetganger of fietser bij mooi weer (groen = voet – blauw = fiets)

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

De vervoerswijze van de leerlingen die hier wordt weergegeven is gebaseerd op een intern
schoolonderzoek gedurende het schooljaar 2014– 2015. Op een totaal van 483 leerlingen zijn er 154
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 het personeel
De school heeft 53 personeelsleden waarvan 43 voor onderwijs en 8 personen als poetspersoneel.
Er werden 22 vragenlijsten ingevuld door het personeel dat is 41.5%.
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Bij goed weer komt meer als de helft (54,5 %)op een duurzame wijze naar school. Met slecht weer
stapt 77 % in de auto. Met veel bagage neemt 91% de auto.
De meeste personeelsleden wonen tot 5 kilometer van school. 23% woont op > 10 km van school.
De school heeft een fietsenstalling die voldoende plaats biedt.
Volgens 4 personen biedt de school extra faciliteiten aan voor fietsende leerkrachten namelijk een
douche. Daarnaast is iedereen op de hoogte dat fietsende leerkrachten een fietsvergoeding
ontvangen.
Er is een parking aan de school verbonden, en er is voldoende parkeergelegenheid in de directe
schoolomgeving. Toch zijn er enkele leerkrachten die bereid zijn om hun auto verder van school te
parkeren en het laatste stuk te voet af te leggen namelijk 59%.
4personen hebben interesse in carpooling. Niet iedereen is op de hoogte van de dienstregeling van
het openbaar vervoer.
6 personeelsleden zijn bereid om deel te nemen aan fietspooling voor de leerlingen; voor
voetpooling zijn er 4 kandidaten.

2.8 Bereikbaarheidskenmerken van de school
2.8.1 Te voet
Er zijn 3x daags (12.05 u – 15.25 u en 15.50 u voor de leerlingen die studie volgden) begeleide rijen
namelijk de Dorpsrij en de Mierennestrij.
Dorpsrij:
De begeleidende leerkracht verlaat met de leerlingen het schoolterrein via het hek aan de
fietsenstalling. Dan wandelt men een stuk via de fietswegel, richting sporthal, via de parking tot in de
Sint-Andriesstraat. Op het gevaarlijke kruispunt met Belseledorp/Rozenlaan en Hulstendreef worden
de kinderen via de 3 zebrapaden overgestoken.
Mierennestrij:
De begeleidende leerkracht verlaat met de rij het schoolterrein via de achterkant (hekje achter
overdekte speelplaats) en steekt de kinderen die richting Belsele station moeten over in de
Gavermolenstraat (geen zebrapad). Dan vervolgt men de weg tot aan het oversteekpunt vóór de
Sint-Andriesstraat, voor de kinderen die richting Mierennest of het verlengde van de
Gavermolenstraat moeten. Ook hier worden de kinderen overgestoken, via het zebrapad, maar in
een bocht. Verkeersborden geven wel een oversteekplaats aan.
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Figuur 13: Verduidelijking begeleide rijen

2.8.2 Met de fiets
De school heeft een overdekte fietsenstalling met 180 plaatsen. Deze bevindt zich aan de achterkant
van de school met een aparte ingang voor de fietsers.

2.8.3 Met de auto
De school is goed bereikbaar met de auto.

2.9 Bestaande sensibiliseringsacties
- De school organiseert jaarlijks de STRAPDAG.
- Met de actie ‘Ik fluoresceer in het verkeer’ motiveert de school de kinderen tot het dragen van
fluovestjes.
Deze actie ging door begin januari 2014. Onder het motto ‘Gavertjes Vier worden graag gezien’
vroeg de school aan alle kinderen om een fluovestje te dragen. De actie duurde twee weken en de
leerlingen werden hiervoor beloond. Tijdens deze twee weken werd ook in de klas extra aandacht
besteed aan ’Zichtbaarheid in het verkeer’. Tijdens dit schooljaar (2014-2015) kreeg de actie een
uitbreiding met de ‘Fluo-Flits-actie.
- ’Via een ‘Verkeersbus’ kregen zowel kinderen als (groot)ouders de gelegenheid om bijvoorbeeld
gevaarlijke situaties in de schoolomgeving, een voorstel in verband met verkeer, … te posten. De
Verkeersbus heeft nog maar weinig ideeën opgebracht.
- De school organiseert liever geen acties in samenwerking met de kinderen omwille van
vervelende reacties van (groot)ouders.
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Figuur 14: Affiche ‘Ik fluoresceer in het verkeer’

Figuur 15: De Verkeersbus

Figuur 16: Tekst onder de Verkeersbus
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2.9.1 Zichtbaarheid
In elke klas zijn voldoende fluohesjes aanwezig zodat elk kind bij schooluitstappen een hesje kan
aandoen.

2.10 Fietscontroles
Tijdens bepaalde verkeersacties organiseert de school fietscontroles bijvoorbeeld bij een actie rond
zichtbaarheid wordt verlichting gecontroleerd. In het verleden werden fietscontroles aangevraagd bij
de politie maar die werden niet opgevolgd omwille van personeelstekort bij het politiekorps.
Sporadisch gebeuren wel controles bijvoorbeeld op een uitstap naar de Grote Markt voor het 5e en
6e leerjaar hebben twee agenten een kleine controle gedaan.
Er zijn geen vaste afspraken met de politie.

2.11 Communicatie
2.11.1 Het stadsbestuur
Er zijn geen overlegmomenten tussen de school en het stadsbestuur. Er is wel overleg op
gemeentelijk niveau in de dorpsraad waar het item verkeer aan bod komt.

2.11.2 De politie
Er zijn geen specifieke overlegmomenten met de politie maar de school kan altijd contact opnemen
met de wijkagent of met agent Rob die de kinderen op vraag verkeerseducatie kan geven.
De school vermeldt dat er een zeer goed contact is met de wijkagent.

2.11.3 Vervoersmaatschappijen
Er zijn geen overlegmomenten met vervoersmaatschappijen zoals De Lijn of NMBS.

2.11.4 Handelaars en omwonenden
Contact met handelaars en omwonenden gebeurt via de dorpsraad waar een vertegenwoordiging is
van de werkgroep verkeer van de ouderraad.

2.11.5 Ouders
Er is frequent contact met de ouders rond verkeer gestuurd door de werkgroep verkeer van de
ouderraad en via gerichte acties.

2.11.6 Schoolreglement
Zowel in het schoolreglement als de afsprakennota komt verkeer aan bod.
Hoofdstuk 10: Veiligheid en orde
10.4 verkeersveiligheid
De schoolomgeving brengt bij het begin en 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 en naar school brengen van hun kinderen op te volgen.
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Hoofdstuk 6: Organisatorische afspraken
6.2.4 Verkeer
Voetgangers en fietsers
Laat je auto thuis en kom per fiets of te voet naar school. Eénmaal per jaar organiseren we
een autoluwe dag. Zorg dat de fiets in orde is, zorg dat het licht werkt en kinderen gezien
worden in het verkeer!
Parkeren
De ruimte rond de sporthal de Klavers te Belsele wordt gebruikt door diverse groepen mensen
met uiteenlopende doeleinden. Er zijn uiteraard de vele bezoekers van de sporthal. Op beperkte
uren worden de parkeerplaatsen ook gebruikt voor het wegbrengen en ophalen van de kinderen
naar onze school. Het rijden rond de sporthal is onmogelijk. Er is een slagboom geplaatst. Enkel
de fietsers krijgen vrije doorgang.
Er mag nooit geparkeerd worden ter hoogte van de slagboom!
De voorzijde van de sporthal, langs de kant van de polyvalente zaal, dient als ‘Kus- en rijzone’.
Hier kunnende oudste kinderen worden afgezet, zodat zij de school kunnen bereiken zonder
dat de chauffeur dient uit te stappen. Mogen wij dan ook ten stelligste vragen om deze zone zo
snel mogelijk vrij te maken om files en onveilige situaties ter hoogte van de kus- en rijzone te
voorkomen! Wij willen een oproep doen aan alle chauffeurs, maar ook aan de andere
weggebruikers, om oog te hebben voor de verkeersveiligheid in onze schoolomgeving. Een
gezonde dosis hoffelijkheid, geduld en respect voor de verkeersregels kan alleen maar voordelen
hebben.
Hoofdstuk 7: Specifieke schoolbegeleidingsafspraken
7.1.2 Veiligheid en verkeer
Ik en het verkeer
- Ik neem steeds de veiligste route in afspraak met mijn ouders
- Ik respecteer de verkeersreglementen
- Ik ben uiterst voorzichtig op de openbare weg
- Ik zorg ervoor dat mijn fiets technisch in orde is
- Wanneer ik de bus gebruik (bij zwemmen, uitstappen, …):
• Ga ik direct na het opstappen zitten
• Pas nadat de bus stilstaat, sta ik op om af te stappen
• Bij het uitstappen, wacht ik tot de bus weg is om de straat over te steken
• Ik eet of drink niet op de bus
• Ik praat rustig, ik roep niet
Figuur 17: Uittreksel schoolreglement en afsprakennota
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2.12 Knelpunten
2.12.1 Doorgegeven via de school
-

Parkeerdruk aan de school
Dubbelrichtingsverkeer op de parking voor de school
Dubbelrichtingsverkeer in Gavermolenstraat met 2 fietspaden?
Het niet goed functioneren van de Kiss&Go zone

2.12.2 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 154 vragenlijsten ingevuld. Op een populatie van 483 leerlingen is dit 31,88 %.
102 knelpunten werden doorgegeven.

Figuur 18: Knelpunten rond de school doorgegeven door ouders en leerlingen
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Figuur 19: Een detail van de knelpunten in de directe schoolomgeving

Samenvatting in 4 grote knelpunten:
1. Gavermolenstraat
Gevaarlijke bochten, geen fietspad, moeilijke oversteekbaarheid aan sommige
kruispunten
2. Station Belsele
Moeilijke oversteekbaarheid
3. Kruispunt Gavermolenstraat – Sint-Andriesstraat – Mierenneststraat
Slecht zicht op aankomend verkeer, foutief geparkeerde auto’s, druk en snel verkeer
4. Kruispunt Belseledorp – Rozenlaan
Gevaarlijk kruispunt, moeilijk oversteekbaar, gevaarlijk druk
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3 Aanbevelingen
Een overzicht van alle aangewezen maatregelen is te lezen in de tabel
‘3.1 AANBEVELINGEN GAVERTJE VIER’
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
Vervoerorganisatie
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
Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Engagement van het stadsbestuur
Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Engagement politie
Hierna volgt toelichting rond:
3.5 Aanvulling schoolreglement
3.6 Snelheidscontroles
3.7 Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.
Infrastructurele maatregelen komen aan bod in 3.9 Infrastructuur.
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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.
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3.2 Engagement van de school
3.2.1

Aanpak
-

De school engageert zich om verder mee te werken in de netoverschrijdende
verkeerswerkgroep met daarnaast 1 verkeerswerkgroep in de school (samensmelting van
de werkgroep binnen het schoolteam en de werkgroep binnen de ouderraad).

-

De school engageert zich om aandacht te besteden in het schoolreglement aan duurzame
mobiliteit en afspraken in verband met parkeren in de schoolomgeving.

-

De school engageert zich om verder gebruik te maken van de nieuwsfunctie GIMME om
de verschillende activiteiten rond verkeer kenbaar te maken aan (groot)ouders.

3.1.2 Educatie
-

De school gebruikt de methode voor wereldoriëntatie MIKADO en eigen werkbundels
waarbij aandacht wordt gegeven aan de verticale leerlijn. Als Octopusschool kan de
school ook gebruik maken van het digitale leerplatform www.octopusverkeersland.be.
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 tot:

-

✓ Het organiseren van een verkeersweek
✓ Het inlassen van korte lesmomenten/gesprekken naast het vaste
lessenpakket rond verkeer
✓ Het 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

3.1.3 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
✓ Foutief gebruik van de Kiss&Go zone
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Door sensibiliserende acties te voeren kan de school op een ludieke en constructieve manier deze
problemen aanpakken.
Gavertje Vier engageert zich om jaarlijks deel te nemen aan de STRAPDAG en de FLITS-campagne.
Om de parkeerdruk aan de school aan te pakken wil de school werken met de flyers van SintNiklaas.
De jaarlijkse campagnes: ‘Sam de Verkeersslang’ en ‘Fluorisceer in het verkeer’ blijven behouden.

3.1.4 Handhaving
-

-

De school engageert zich om leerkrachten de opleiding gemachtigd opzichter te laten
volgen.
De school is vragende partij voor fietscontroles. Dit kan zeker structureel 1x per
schooljaar in samenwerking met de politie. Daarnaast kan de school dit zelf organiseren
bijvoorbeeld naar aanleiding van een uitstap met de fiets.

3.1.5 Vervoersorganisatie
- Het opstarten van pooling neemt de school (nog) niet op.
-

De school engageert zich om aandacht te besteden aan de praktische organisatie van het
parkeren in de schoolomgeving via het schoolreglement en de nieuwsbrieven.
De school heeft reeds 3x daags 2 voetgangersrijen, die functioneren goed en blijven
zeker behouden.

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/huurverkeerspark 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.

Bron: Charter verkeersveilige schoolomgevingen – 20 mei 2015
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-

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.

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 de Bron:
STRAPDAG, de FLITS-campagne, PARKOUR-campagne en het gebruik van het digitale leerplatform
Octopus Verkeersl@nd voor alle leerkrachten en leerlingen.
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 20: Aanvulling schoolreglement

3.6 Snelheidscontroles
Vanuit de bevraging kwam overdreven snelheid op verschillende plaatsen naar voor.
Controle en handhaving door de politie is aan te raden op volgende wegen:
- Rozenlaan – Belseldorp – Tuinlaan
- N70
- Schoonhoudtstraat
- Zone 30 voor de schoolpoort en bocht Gavermolenstraat
- Bergstraat
- Woonerf: Hof van Belsele

3.7 Parkeerproblematiek
Om mogelijk 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 en het laatste stuk te voet af te leggen.

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
3.9.1 Gebruik van de Kiss&Ride -zone/parking aan de schoolpoort
Er zijn problemen met het dubbelrichtingsverkeer op de parking en het gebruik van de Kiss&Ride zone.
Advies
Het verkeer toelaten in één enkele richting. Zie foto onder.

Figuur 21: Aanbevolen richting op parking thv de school -

Evaluatie Sint-Niklaas
De Kiss&Ride-zone werd op deze wijze heringericht.

25
Voetgangersbeweging vzw

Evaluatie door de school tijdens schooljaar 2016-2017
Na aanpassen van de Kiss&Ride-zone zoals hierboven omschreven en het plaatsen van paaltjes ter
hoogte van de middelste toegang tot de parking zijn de problemen op deze parking opgelost en
verloopt de circulatie zeer vlot.
Om dit te bestendigen is blijvend sensibiliseren van (groot)ouders zeer belangrijk.
Hierbij komen 3 aandachtspunten naar voor:
- Steeds goed aansluiten achter de vorige auto
- Zo ver mogelijk doorrijden op deze zone zodat er steeds plaats is voor een volgende auto
- Niet langer met de auto blijven staan dan nodig

3.9.2 Kruispunt Gavermolenstraat-Sint-Andriesstraat-Mierenneststraat
Ouders geven aan een gevaarlijke bocht aan ter hoogte van de school met moeilijke
oversteekbaarheid.
Advies
Duidelijker accentueren in een andere kleur van het kruispunt met de Gavermolenstraat en
Mierennest. Ook de fietsoversteekplaatsen duidelijk aangeven als oversteekplaats en niet als
fietspad. Verder doortrekken van het zebrapad over het fietspad.

3.9.3 Spooroverweg aan het station van Belsele
Het is moeilijk om als fietser de Kerkstraat over te steken richting Heiakker na de spooroverweg.

Figuur 22: Kruispunt Kerkstraat – Heiakker

Advies
Accentueren van het volledige kruispunt met spooroverweg in een ander materiaal met een
fietsoversteekplaats waar de fietser geen voorrang heeft. Zo krijgt de fiets een duidelijke plaats om
over te steken. Een duidelijke belijning voor fietsers over de sporen.
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Ook aan de andere kant van de spooroverweg ter hoogte van de fietswegel (over de
Gavermolenstraat) een duidelijke oversteekplaats voor fietsers (zonder voorrang).
Evaluatie Sint-Niklaas
De fietsoversteekplaats ter hoogte van de fietswegel werd reeds aangelegd.

Figuur 23: Voorbeeld fietsoversteekplaats ter hoogte van een spooroverweg te Boechout

Figuur 24: Voorbeeld fietsoversteekplaats en wachtzone gemotoriseerd verkeer aan spooroverweg te Mortsel

3.9.4 Kruispunt Belseledorp-Rozenlaan
Kruispunt Belseldorp/Rozenlaan – Hulstendreef/Sint-Antoniusstraat wordt nog steeds ervaren als
moeilijk ondanks heraanleg met duidelijke oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers. Er is geen
duidelijkheid over wie voorrang heeft op wie.
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Advies
Duidelijk aangeven voor welke fietser welke oversteekplaats bedoeld is met pijlen op de grond
eventueel geflankeerd met kleine verkeersborden zodat duidelijk wordt dat fietsers voorrang
moeten verlenen.

Figuur 25: Oversteekplaats te verplaatsen

En zebrapaden doortrekken over de fietspaden.
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4 Bijlage
4.1 Knelpunten ouders
1 kruispunt belsele dorp en kerkstraat belsele dorp geen of onveilig fiets pad
2 vijverstraat geen fietspad
3 Oversteken naar de wijk Van fietspad oversteken naar de wijk mierennest
4 kruispunt sint-andriesstraat - Rozenlaan Hier komen zoveel straten samen dat het moeilijk is hier
op een veilige manier voorbij te komen
5 kruispunt rozenlaan belseledorp verwarrende situatie en vele auto’s die van de rozenlaan komen
rijden nog veel te snel
6 kruispunt Oosteindestraat - Zelebaan/Europalaan Is een ramp!!!!! kan je zelfs onmogelijk te voet of
met fiets doen!!!
7 Leon Scheerderslaan Oversteek van de Leon Scheerderslaan (R42) richting de
Stationswegel/Westerstraat
8 fietspad Westerstraat onvoldoende aangelegd/zichtbaar het fietspad ter hoogte van de
Westerstraat heeft slechts een andere kleur beton, geen wegmarkeringen zwaar vrachtverkeer
richting het bedrijf Scheerders-Van Kerckhove
9 Stationswegel Heel veel tegenliggend fietsverkeer op de fietswegel dat richting Sint-Niklaas fietst.
Veel schoolgaande jeugd die ”uitwaaiert” en het verkeer richting Belsele de berm in duwt...
Misschien een idee om via markering de fietswegel in twee op te splitsen zodat elke ”richting” een
duidelijk afgebakende zone heeft?
10 Belseldorp-Rozenlaan Oversteken richting school gevaarlijk
11 rozenlaan kruispunt Gavermolenstraat en rozenlaan. niet duidelijk aangegeven
12 spoorwegovergang thv Kleemstraat Belsele Beperkte zichtbaarheid gevaarlijke oversteekplaats
om de spoorwegwegel verder te volgen.
13 Koutermolenstraat De haag naast de spoorwegwegel zorgt voor een beperkte zichtbaarheid
vanuit de fietswegel richting Belsele.
14 Hooimanstraat-Stationswegel-Wijnveld Fietsers die vanuit de stationswegel het fietspad Wijnveld
richting Sinaai willen volgen worden geconfronteerd met auto’s die vanuit de richting N70 met hoge
snelheid de Hooimanstraat inrijden. Een snelheidsremmer zou daar zeker op zijn plaats zijn.
15 Kerkstraat Zeer drukke oversteekplaats thv het station. Een gemachtigd opzichter die de fietsers
helpt oversteken zou welkom zijn.
16 spoorwegovergang station Belsele oversteken spoorweg vanaf Kerkstraat en daaropvolgend de
weg dwarsen om in te draaien in de Gavermolenstraat is zeer gevaarlijk door de ”aandringende”
auto’s die meestal (samen met de fietsers) voor de slagbomen moesten wachten. Een chaotische
situatie waar gelukkig veel goodwill en oplettenheid is maar als dat één keer ontbreekt kan dit zeer
zware gevolgen hebben
17 Moortelhoekstraat Wij nemen deze straat om na de spoorwegovergang ”Moortelhoekstraat” het
zeer veilige fietspad naast de spoorweg te nemen. In de smalle en bochtige Moortelhoekstraat wordt
echter veel te snel en roekeloos gereden door bestuurders die zichzelf overschatten. Deze weg wordt
ook te veel als sluipweg gebruikt naar het stadscentrum en is dus drukker dan normaal voor dit type
weg. Er is ook veel fietsverkeer van leerlingen middelbaar onderwijs naar het stadscentrum.
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18 kruispunt nieuwe baan te druk en te snel verkeer
19 kruispunt bij kerkstraat/gavermolenstraat bij de spoorwegovergang zeer druk verkeer
20 kruispunt hulstdreef kruispunt belseledorp en hulstdreef te gevaarlijk en te druk
21 Oversteken aan station Het is zeer gevaarlijk voor kinderen alleen om over te steken van de
fietswegel aan station naar Gavermolenstraat.
22 Oversteken aan scherpe bocht Zeer gevaarlijk punt om over te steken van Kerkstraat naar
Groenstraat.
23 Brommers op het fietspad Wij moeten door een tunnel fietsen en wanneer er op dat moment
brommers doorrijden blijven hun uitlaatgassen hangen. Dit is heel storend en bovendien nog
ongezonder dan met de auto rijden!! Wanneer het vol seizoen is en de mais hoog staat blijven ook de
uitlaatgassen hangen op het spoorwegpad zelf.
24 Hoek Rozenlaan - Gavermolenstraat Heel druk en onduidelijk wie voorrang moet geven en wie
afslaat of de weg volgt.
25 Bergstraat Onvoldoende verlichting, zichtbaarheid versperd door bomen, smalle weg zonder
fietspad...
26 Oversteken Oversteken molendreef
27 Kruispunt Fortenstraat - Heidekapelstraat Druk verkeer in ochtendspits, slechte zichtbaarheid wat
betreft het zien afkomen van verkeer uit andere straten.
28 Kruispunt Oversteken aan het kruispunt Rozenlaan en Gavermolenstraat zorgt voor veel
verwarring.
29 Bocht De Gavermolenstraat heeft een gevaarlijke bocht waar vaak ook nog eens auto’s
geparkeerd staan.
30 Rotonde Vleyminckshoek Drukke rotonde met dode hoeken voor auto’s en vrachtwagens
31 Oversteekplaats Mispelstraat Auto’s geparkeerd aan 1 kant van de baan - te smal voor passage
door twee auto’s. Baan helt af - auto’s laten geen meter plaats bij wachten om over te steken
32 Kruispunt St-Andriesstraat met Rozenlaan Zeer onduidelijk voor fietsers en voertuigen
33 Kruispunt Duizend Appels Druk gebruikte afslag naar E17 door auto’s en vrachtwagens... fietsers
worden niet altijd gezien, ondanks de verkeerslichten
34 Kruispunt N70-Groenselstraat Gevaarlijke oversteekplaats voor fietsers, zonder lichten, zebrapad
... Snelrijdende auto’s
35 Kleemstraat Geen fietspad
36 Bosstraat Geen fietspad
37 Gouden Leeuwstraat Geen fietspad
38 Puyveldestraat Fietspad bestaat nog niet
39 Puivelde dorp Moeilijk gevaarlijk en zonder fietspaden op gladde kasseistenen en smalle drukke
straten met voertuigen geparkeerd op de weg. Veel autobussen passeren langs daar
40 spoorwegovergang en kruispunt gavermolenstraat de spoorwegovergang samen met het
kruispunt van de Kerkstraat met de Gavermolenstraat
41 belsele station Spoorwegovergang wordt onaangekondigd afgesloten en dan weer open gezet.
Om een paar dagen later weer zonder verwittiging afgesloten te worden,... Als deze afgesloten is,
moet ik met wagen voorbij een andere school in Belsele om mijn kinderen op school te krijgen in
Puivelde, Veilig kan je dit niet noemen.
42 kruispunt belseledorp-rozenlaan-gavermolenstraat onduidelijk en gevaarlijk kruispunt voor jonge
kinderen
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43 lokerse baan heel drukke baan en gevaarlijk om over te steken richting belseledorp
44 bocht aan de school richting spoor ( ah voetpad ) *te snel rijden *zone 30 wordt niet
gerespecteerd *roekeloos parkeren aan de schoolparking daar waar een bord staat verbodsbord !
45 Kruispunt aan de school Onduidelijk kruispunt, wie heeft voorrang, wie niet. Gevaarlijk kruispunt.
46 Gentstraat vanaf kruispunt Nauwstraat tot kruispunt Moortelhoekstraat Dit stuk van de
Gentstraat heeft geen veilig fietspad. Bovendien worden daar snelheden gereden die heel
bovenmaats zijn! Het is net een autosnelweg. Ik ben, elke keer dat we met de fiets rijden, blij dat we
dit stuk heelhuids doorkomen. Dit stuk van de trip bezorgt me stress en dat kan niet de bedoeling zijn
van fietsen. Daarom rijden we meestal op de heenweg naar school (als de kinderen er bij zijn om via
de Nauwstraat en Hoge Bokstraat zodat we dit gevaarlijke stuk omzeilen. Het is langer maar veiliger.
Nog een opmerking: elke keer dat we met de fiets rijden is er discussie met mijn partner omdat hij de
route absoluut onveilig vindt. Op dat punt kan ik hem bijtreden, maar ik ben van mening dat de
kinderen het verkeer moeten leren kennen en ervaring moeten opdoen voor als ze later alleen naar
de middelbare school moeten.
47 kruispunt Rozenlaan-Belsele dorp kruispunt bvb met lichten voorzien
48 parking school er zou een betere doorstroming moeten zijn op de parking en ook
éénrichtingsverkeer in de straat tussen de Rozenlaan en de school
49 Kruispunt Rozenlaan en Belseledorp Heel drukke baan,oversteekplaats is geen verlichting
aanwezig. Voorrangsbaan is de baan Rozenlaan naar Hulstendreef, dit geeft veel verwarring bij
sommigen automobilisten die van Belseledorp komen.
50 Tuinlaan Baan waar ze veel te snel rijden en waar het fietspad niet afgescheiden is van de rijbaan.
51 Kruispunt Rozenlaan - Gavermolenstraat - Belseledorp Dit ”kruispunt” is een echte hindernis. De
autobestuurders weten soms zelf niet hoe dit werkt! Als fietser is dit soms levensgevaarlijk!!!
52 Bocht Gavermolenstraat Door deze bocht is er een beperkte zichtbaarheid en net hier is er een
oversteekplaats voor fietsers en voetgangers. Er wordt ook vaak snel gereden!
53 gavermolenstraat -sint-andriesstraat omdat er vaak auto’s geparkeerd staan rond dit kruispunt,
kunnen auto’s die uit de gavermolenstraat komen, kinderen moeilijk zien oversteken
54 oversteken naar fietspad Hoek van school bij oversteken naar fietspad
55 Auto’s en oversteken Auto’s die geparkeerd zijn langs de baan en het oversteken naar het fietspad
56 Oversteken naar fietswegel Het oversteken naar de fietswegel die achter de mierennestwijk loopt
57 Overweg thv station belsele Wanneer we richting de school rijden moeten we onmiddellijk linksaf
id gavermolenstraat. Hiervoor dienen we de kerkstraat over te steken. Aangezien dit net over de
overweg is en het tevens de stationswegel kruist vind ik dit vaak een onduidelijke en tevens onveilige
situatie, vrnl tijdens de spits.
58 Geen voetpad Gedurende een bepaalde strook van naar schatting 200 mete bevindt er zich enkel
een fietspad maar geen voetpad id kerkstraat richting station van belsele. Wanneer er wandelaars
zijn en er moet als fietser voorbijgestoken worden brengt dit een onveilige situatie met zich mee
daar er op die plaats nog gedeeltelijk 70 km per uur mag gereden worden door auto’s.
59 kruispunt rozenlaan- sint-andriesstraat onduidelijk voor auto’s ,iedereen doet wat hij wil
60 rontonde tuinlaan de nieuwe rotonde aan de tuinlaan, daar rijden ze zomaar op zonder te kijken
of er geen auto’s of andere voertuigen al op de rotonde zijn die naar een volgende afrit
moeten.Vooral de bestuurders die van de N 41 van de hoge bokstraat of de spoorweglaan komen is
het grootste probleem.
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61 werken oprit en afritten E17 De werken aan de oprit en afritten van de E17 van Hamme,
Dendermonde duren heel lang zonder dat we erdoor kunnen. Voor ons scheelt dit toch wel wat met
onze tijd.
62 rotonde zwembad Door de werken aan de oprit en afritten E17 Hamme, Dendermonde moet ik nu
rond rijden en rijd ik nu via de rotonde van het zwembad in Sint-Niklaas, maar doordat iedereen
moet rond rijden is het daar bijna altijd aanschuiven, zeker ’s morgens en ’s avonds.
63 Kruispunt Sint-Andriesstraat, Gavermolenstraat, Mierenneststraat Snelle wagens,
zebrapad/fietsoversteekplaats net voorbij de bocht
64 Kruispunt Mierenneststraat-Gavermolenstraat Geen zebrapad, veel kinderen die uit de wijk
komen om naar school te fietsen of stappen
65 gavermolenstraat het is de kant van de gavermolenstraat die uit komt aant school gevaarlijke
bocht als je vant school komt naar de mierennest zie je niet wat er af komt;
66 Bookmolenstraat - Rozenlaan Oversteken met de fiets aan T-punt Bookmolenstraat - Rozenlaan
ter hoogte van café Den Dekpriem. Is zeer gevaarlijk en begeleiding is nodig om kinderen over te
steken. Indien Emma met de fiets rijdt in de zomermaanden, ben ik genoodzaakt haar te begeleiden
om over te steken. Van daaruit fietst ze nu verder alleen of met klasgenootje.
67 Kruispunt Belseledorp - Rozenlaan Voor vele mensen is hier de voorrangsregel op drukke
momenten niet duidelijk of niet geweten. Ik wil mijn kinderen liefst niet langs dit punt sturen.
68 geen zebrapad of oversteekplaats Ik kan met mijn kinderen met de fiets van de nieuwe baan door
het parjk van belsele fietsen, omdat ik het kruispunt van belseledorp en rozenlaan wil vermijden, rijd
ik het liefst door de molendreef, maar ik kom uit de fietswegel van het park en wil hier veilig
oversteken. Jammer genoeg is hier geen zebrapad dat de voorrang aan voetgangers of fietsers geeft.
69 oversteekplaats thv parking De Klavers(sporthal) Als fietser komende uit Belseledorp is het
moeilijk oversteken aan het zebrapad thv school-sporthal, door de auto’s die daar deels parkeren op
het fietspad.Fietspad wordt hierdoor veel smaller je kan elk moment een portier tegen je fiets
krijgen.Dus heel gevaarlijk. Er staat ook geen enkele leerkracht om de kinderen aan het zebrapad
over te laten.
70 Overweg Kerkstraat Drukke spooroverweg op de lijn Antwerpen-Gent. Veel treinen, veel
voetgangers, fietsers en auto’s die elk een andere richting uitmoeten.
71 Gavermolenstraat Het eerste gedeelte van de Gavermolenstraat komende van de Kerkstraat heeft
geen fietspad of voetpad en is nogal gevaarlijk door een paar onoverzichtelijke bochten.
72 kruispunt druk verkeer
73 Schoonhoudtstraat Geen fietspad of voetpad, heel slecht verlicht. Er liggen verkeersdrempels,
maar auto’s rijden nog steeds snel
74 Kruispunt Donkerstraat - Bergstraat Voorrang van rechts niet altijd gerespecteerd, slecht zicht
75 Kruispunt Rozenlaan- Sint-Andriesstraat Zeer gevaarlijk kruispunt!
76 Sint andriesstraat Altijd veel auto’s op het fietspad geparkeerd, kijken niet bij het uistappen
77 n70 heel de grote baan is gevaarlijk
78 Oversteekvan de Kerkstraat (vanuit de Stationswegel naar de Gavermolenstraat) Er is vooralsnog
geen zebrapad voorzien, noch beveileigde oversteekplaats met verkeerslichten. Absoluut nodig!
79 Kruispunt Belseledorp gavermolenstraat Moeilijk kruispunt ook voor fietsers
80 kruispunt Belseledorp/Molendreef niet altijd even veilig om over te kunnen steken, maar wel
veiliger dan het kruispunt Belseledorp/Sint-Andriesstraat
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81 Hof van Belsele Woonerf, maar de regels van een woonerf worden er nog niet gerespecteerd.
Vooral te snel rijden is een probleem. De verwarrende communicatie van de
verkeersborden(woonerf/max snelheid) is hier waarschijnlijk ook mee oorzaak van.
82 Belseledorp fietsen in Belseledorp is over het algemeen een gevaarlijke aangelegenheid door het
drukke verkeer in het spitsuur, fietspad dat samenvalt met de rijbaan (geen afscheiding en beperkte
breedte van de baan) met vaak obstakels (werken, slecht gepaarkeerde wagens, lossen/laden,
uitrijden van geparkeerde wagens)
83 Bergstraat zeer smalle kronkelstraat buiten bebouwde kom waar wagens soms snel rijden
84 kruispunt aan garage/reisbureau dit is een druk kruispunt, er zijn wel zebrapaden, maar auto’s
geven te weinig voorrang aan zwakke weggebruikers. een gemachtigd opzichter zou misschien
helpen opdat meer kinderen zelfstandig naar school kunnen
85 parkeren naast fietspad de auto’s parkeren vlak naast het fietspad. deuren zwaaien open, dit is
levensgevaarlijk voor de fietsers die er dan passeren

4.2 Knelpunten leerlingen
1 kruispunt Belseledorp-Rozenlaan te weinig bestuurders respecteren het STOP-bord
2 gevaarlijk kruispunt onoverzichtelijk kruispunt. begeleiding door politie of de school is meer dan
welkom
3 straat/parking voor de school er is veel te veel verkeer voor en na school van ouders die kinderen
komen afzetten/halen. verminder het verkeer in de onmiddellijke omgeving van de school.
4 kruispunt 2 straten kruisen elkaar en er wordt zomaar doorgereden
5 Rozenlaan --6 Eindestraat --7 kruispunt rozenlaan - st andriesstraat aparte voorangsregeling op dit kruispunt:personen die uit het
dorp komen en richting rozenlaan rijden hebben voorrang!Raar Lastig en gevaarlijk voor fietsers om
dit kruispunt over te steken
8 bookmolenstraat smalle straat zonder fietspad! druk auto- en fietsverkeer tijdens de
spitsuren;oversteek bookmolenstraat , rozenlaan is gevaarlijk
9 N70 oversteek met weverstraat gevaarlijke oversteek van Weverstraat, over de N70 richting
bookmolenstraat
10 Gevaarlijk bocht Mij lukt het maar het is wel een scherpe hoek voor anderen .
11 mierennest geen fietspaden
12 heimolenstraat zeer slechte staat van het wegdek geen duidelijk fietspad. Auto’s rijden er harder
dan toegestaan.
13 heimolestraat geen duidelijke fietspad. wegdek is in slechte staat
14 nieuwe baan er staat wel een stoplicht maar aan 1 kant dus fietsers van beide kanten steken op
dezelfde plaats over. Het is er verwarrend
15 voetpad aan school gavermolenstraat auto’s staan dicht tot aan het voetpad soms zelfs op het
voetpad geparkeerd
16 Belseledorp-Rozenlaan Gevaarlijk kruispunt.
17 Kruispunt Gavermolenstraat - Belseledorp/Rozenlaan Gevaarlijk kruispunt

4.3 Knelpunten leerkrachten
Overvolle bussen van De Lijn richting Sint-Niklaas
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4.4 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
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
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aantal
1
11
0
10
0
0
1
4
0
17
0
0
1
10
6
5
11
2
9
11
10
1
2

20

22

1x?
20
1

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
12. Zijn er volgens u voldoende parkeerplaatsen in de directe
schoolomgeving?
Ο ja
Ο ja en betalend
Ο neen
Reden: school ligt in het dorp
13. Bent u bereid om verder van de school te parkeren met de auto
en het laatste stuk te voet of met het openbaar vervoer 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
Reden: vaak veel materiaal meesleuren, omslachtig, veel
verbeterwerk naar huis sleuren
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
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1x?
0
0
4
1
14
3
1x?
21

1x?
21

17
0
4

7
6
0
6

1
3x???
8
10
4
17

0
0
3
11

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
Opmerkingen:
ik fiets tegen de massa in van Sint-Niklaas naar Belsele, dit is vaak
gevaarlijk
bij sneeuwval zijn fietspaden gevaarlijk glad
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1 (2 overstappen)
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