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1. Inleiding
Dit document betreft het schoolvervoerplan van:
Heilig Hartschool Kiemerstraat
Kiemerstraat 27
9100 Sint-Niklaas
Met dit schoolvervoerplan wil het stadsbestuur de leerlingen en hun ouders aanzetten te kiezen om
op een meer actieve wijze naar school te komen dit wil zeggen te voet of met de fiets.
Het stadsbestuur is een samenwerking gestart met het Octopusplan (Voetgangersbeweging vzw) om
de mogelijkheden hieromtrent te onderzoeken en de adviezen te verkrijgen.
Het Octopusteam formuleert adviezen op vlak van:
- Algemene aanpak
- Educatie
- Sensibilisatie
- Handhaving
Deze adviezen komen tot stand door een nauwe samenwerking tussen het Octopusteam, het
stadsbestuur, de politie, de school, de ouders en de leerlingen.
Daarnaast bekijkt het Octopusteam in samenspraak met het stadsbestuur om de directe
schoolomgevingen kindvriendelijker en veiliger te maken met aandacht voor groen, milieu, beweging
en participatie qua inrichting en infrastructuur.
In deel 2 komt het volledige onderzoek aan bod wat is uitgevoerd in samenwerking met de school, de
ouders en het stadsbestuur.
In deel 3 formuleert het Octopusteam aanbevelingen en adviezen voor zowel de school als het
stadsbestuur en de politie.
In deel 4 bevinden zich de bijlagen.
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Figuur 1: Ligging Heilig Hartschool Kiemerstraat -
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2. Onderzoek schooljaar 2015-2016
2.1 Informatie van de school
-

De school telt 46 kleuters tijdens het schooljaar 2015-2016 en 38 kleuters tijdens schooljaar
2016-2017.
De verkeerswerkgroep bestaat uit leerkrachten van zowel het lager als het kleuteronderwijs.
Alle leerkrachten zijn gemachtigd opzichter.

2.2 Bereikbaarheidskenmerken van de school
-

De school is goed bereikbaar met alle vervoersmiddelen zoals te voet, met de fiets en met de
auto.

2.3 Verkeers- en mobiliteitseducatie
2.3.1 Theorie
-

-

In de kleuterklassen is er vooral het ervaren met zo veel mogelijk zintuigen. Bij de kleinsten
is dit heel bescheiden met zichtbare dingen (fluo-vestjes, fietshelm, …) terwijl het bij de
grotere kleuters al een tikkeltje meer theoretisch gebeurt.
Bij een thema zoals “de politie” of “de brandweer” wordt ook getracht een agent of
brandweer erbij te betrekken.

2.3.2 Praktijk
-

De school organiseert verschillende acties en campagnes:
o Strapdag (september)
o Helm op fluo top (tussen de herfstvakantie en krokusvakantie)
o Verkeersweek: hierbij krijgen de leerlingen de stimulans via een ludieke actie om
veilig naar school te komen

2.4 Vervoersorganisatie
-

-

De school is vlot te bereiken met alle vervoersmodi. Voor de schoolpoort is een verhoogde
inrichting met een zebrapad. De zichtbaarheid op het aankomende verkeer is vrij goed. Aan
elke kant van de straat is een vrijliggend fietspad en er is voldoende parkeermogelijkheid.
De school heeft 1 ingang.
Sinds het invoeren van een éénrichtingsstraat in de Kiemerstraat is het verkeer in de straat
merkelijk geminderd.
De school heeft geen fietsenstalling maar biedt wel de mogelijkheid om in de inkomhal een
tiental fietsjes te plaatsen.
Ouders zetten hun kleuters af in de inkomhal. De jongsten kleuters mogen naar de klas
gebracht worden. Bij het einde van de schooldag wachten de ouders op hun kinderen in de
inkomhal.
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2.5 Bestaande sensibiliseringsacties
2.5.1 Zichtbaarheid
-

De school doet mee aan de actie ‘Helm op fluo top’.

2.6 Andere acties
-

De kleuterschool doet mee met alle acties rond verkeer die ook in de hoofdschool worden
gedaan zoals de Strapdag, verkeersweek, … .

2.7 Communicatie
2.7.1 Het stadsbestuur en de politie
-

Er is regelmatig overleg met het stadsbestuur en de directie in verband met de veiligheid in
de schoolomgeving.
Voor de organisatie van de verkeersweek heeft de school overleg met de politie.

2.7.2 Contact met de wijkagent
-

Er is geen informatie gekend over communicatie met de wijkagent.

2.7.3 Ouders
-

Ouders ontvangen regelmatig een brief met meer informatie over campagnes en acties van
de school, er wordt vooral gewerkt met pictogrammen.

2.7.4 Schoolreglement
Het schoolreglement is niet raadpleegbaar op de schoolwebsite. Er wordt aan gewerkt.

2.8 Toekomstplannen/uitbreidingsplannen
-

Er is geen informatie over toekomstplannen van de school.

2.9 Vervoersafstanden en vervoerswijzen leerlingen
-

-

Tijdens het schooljaar 2015-2016 en schooljaar 2016-2017 werd in samenwerking met de
ouders en de leerkrachten bijna een volledige modal split in kaart gebracht.
Volgende alinea’s geven een overzicht van:
o De herkomsten van de leerlingen
o De vervoerswijzen bij zowel goed als slecht weer
Dit alles is raadpleegbaar en uitgebreider te bekijken op de schoolpagina via
www.octopusplan.be .
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Figuur 2: Legende symbolen herkomst

2.9.1 Herkomsten
Schooljaar 2015-2016
Tijdens dit schooljaar kwamen dagelijks 46 leerlingen naar school. Van elke leerling is de
vervoerswijze gekend.

Figuur 3: Herkomsten alle leerlingen
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Figuur 4: Overzicht leerlingen als voetganger bij goed en bij slecht weer

Figuur 5: Overzicht leerlingen als fietser bij goed en bij slecht weer

Figuur 6: Overzicht leerlingen gebracht met de auto bij goed en bij slecht weer
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Schooljaar 2016-2017
Tijdens dit schooljaar kwamen dagelijks 46 leerlingen naar school. Van alle leerlingen is de
vervoerswijze gekend.

Figuur 7: Herkomsten alle leerlingen

Figuur 8: Overzicht leerlingen als voetganger bij goed en bij slecht weer

Figuur 9: Overzicht leerlingen als fietser bij goed en bij slecht weer
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Figuur 10: Overzicht leerlingen gebracht met de auto bij goed en bij slecht weer

2.9.2 Vervoerswijzen en herkomsten

Figuur 11: Hoe ver wonen de leerlingen van school en wat is hun vervoerswijze?

-

Meer details over de modal split staan op de schoolpagina via www.octopusplan.be.
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2.9.3 Opmerkingen
-

De ouders werden via een brief uitgenodigd om een bevraging in te vullen. Zij kregen een
persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord waarmee zij inlogden op www.octopusplan.be.
In totaal werden 12 vragenlijsten ingevuld. Op een populatie van 46 leerlingen is dit 26%.

Enkele resultaten:

-

o De belangrijkste redenen die ouders opgaven om te kiezen voor de auto als
vervoersmiddel naar school zijn:
▪ Het is gemakkelijk om mijn kind af te zetten op weg naar het werk
o Bij de kinderen die wel te voet of met de fiets naar school komen, waren de
voornaamste redenen om dit te doen:
▪ Het is goed voor de gezondheid
▪ Mijn kind doet zo verkeerservaring op in een bekende omgeving
o 75% (= 9 personen) van de bevraagde ouders zijn bereid om op meer dan 100 meter
van de school te parkeren.
De volledige resultaten van de bevraging zijn ter beschikking gesteld van de school en het
stadsbestuur.

2.10 Aandachtspunten
2.10.1 Doorgegeven door de school
-

/

2.10.2 Doorgegeven door 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 13 vragenlijsten ingevuld. Op een populatie van 46 leerlingen is dat 16%.
7 aandachtspunten werden doorgegeven.

Figuur 12: Aandachtspunten ouders op kaart
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Samenvatting:
1. Bocht Tereken/Smisstraat
Niet groot voor harmonicabus
2. Kruispunt Tereken/N70
Te korte groenfase voor voetgangers
3. Kruispunt Dendermondsesteenweg/Kiemerstraat
Geen oversteekplaats
4. Ingang industriezone
Gevaarlijk voor alle weggebruikers
5. Spiegels Ruisstraat
Worden vaak kapotgereden
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3. Adviezen
3.1 Algemene adviezen
Zie aparte bundel ‘Algemene adviezen scholen Sint-Niklaas’.

3.2 Engagement van het stadsbestuur1
Het proces voor de opmaak van de schoolvervoerplannen voor alle scholen van het basisonderwijs
loopt al enige tijd door de grote hoeveelheid scholen op het grondgebied van Sint-Niklaas.
Hieronder staan de verschillende items waarvoor de stad zich wil engageren:
- 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.

3.3 Engagement van de politie
Ook de politie is bij het ganse traject van de opmaak van de schoolvervoerplannen betrokken. Voor
de onderstaande items wil de politie zich engageren:
- 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.
1

Bron: Charter verkeersveilige schoolomgevingen – 20 mei 2015
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-

-

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).

3.4 Infrastructuur
3.4.1 Beslist beleid Sint-Niklaas/reeds uitgevoerde werken
-

De snelheid op de Dendermondsesteenweg is reeds teruggebracht naar 50 km/u. Ter hoogte
van de Kiemerstraat zal er een verkeersdrempel met oversteek voorzien worden.
Verder wordt een fietspaddossier opgestart voor het creëren van kwalitatieve fietspaden in
de Dendermondsesteenweg.
Het kruispunt Tereken – N70 wordt herdacht in functie van de wijkcirculatie.

3.4.2 Adviezen Voetgangersbeweging
Bocht Tereken/Smisstraat
Ouders geven aan:
Niet groot genoeg voor een harmonicabus waardoor verschillende andere weggebruikers
moeten uitwijken
Het stadsbestuur geeft aan dat de routes van De Lijn binnen de vervoersregio worden bekeken.
Kruispunt Tereken/N70
Ouders geven aan:
Te korte groenfase voor voetgangers
Er komt een herinrichting van het kruispunt met de N70 met aandacht voor de zachte weggebruiker.
Kruispunt Dendermondsesteenweg/Kiemerstraat
Ouders geven aan:
Geen oversteekplaats
Het stadsbestuur geeft aan dat hier aan zebrapad en een drempel wordt aangelegd.
Ingang industriezone
Ouders geven aan:
Gevaarlijk voor alle weggebruikers
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Figuur 13: Ingang industriezone

Figuur 14: Wegversmalling Dendermondsesteenweg

Door het aanbrengen van een wegversmalling op de Dendermondsesteenweg wordt de snelheid
geremd. Het stadsbestuur moet ervoor zorgen dat de wegmarkeringen steeds goed zichtbaar zijn.
Eventueel een rode aanduiding van het ‘doorlopende’ fietspad bij de ingang van de industriezone als
extra waarschuwing voor het in – en uit rijdende verkeer van de industriezone.
Het stadsbestuur geeft aan dat er een verdrijvingskruis wordt geschilderd.
Spiegels Ruisstraat
Ouders geven aan:
Worden vaak kapotgereden
Het stadsbestuur geeft dit door aan de gemeente Temse, daar dit punt niet meer gelegen is op het
grondgebied van Sint-Niklaas.
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4. Bijlage
Ouders hebben 7 aandachtspunten doorgegeven:
5339. kruispunt Tereken Schooljaar 2015 - 2016
5340. kruispunt niet berekent op bus Schooljaar 2015 - 2016
5389. kruispunt Kiemerstraat met Dendermondse Steenweg Schooljaar 2015 - 2016
5428. ingang industriezone Schooljaar 2015 - 2016
5429. spiegels ruisstraat Schooljaar 2015 - 2016
5430. spiegels ruisstraat Schooljaar 2015 - 2016
5431. oversteek is gevaarlijk Schooljaar 2015 - 2016
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