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1. Inleiding 
Dit document betreft het schoolvervoerplan van:  

 OLVP Basisschool Plezantstraat  

 Plezantstraat 135 

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 OLVP Plezantstraat -  
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2. Onderzoek schooljaar 2015-2016  

2.1 Informatie van de school doorgegeven door de directie 

- De school telt 155 kleuters en 224 lagere schoolkinderen.  

- Er is geen aparte verkeerswerkgroep in de school. Het aspect verkeer komt vaak aan bod in 

het CPBW (Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk).  

- Niet alle leerkrachten bezitten het diploma van 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.  

- In de buurt van de school zijn enkele bushaltes van het openbaar vervoer van De Lijn 

namelijk 2 en 27.  

2.3 Verkeers- en mobiliteitseducatie 

2.3.1 Theorie 

- Voor VME (verkeers- en mobiliteitseducatie) gebruikt de school (in bijna alle klassen) de 

lesmethode van Mikado. Hierbij hebben de leerkrachten aandacht voor de verticale leerlijn.  

- In de kleuterklassen werken de leerkrachten de lessen eerder praktisch uit.  

- Er is geen informatie over het gebruik van het digitale leerplatform 

www.octopusverkeersland.be .  

2.3.2 Praktijk 

- Bij elke uitstap wordt er aandacht besteed aan het dragen van een fluo-hesje zowel door de 

leerlingen.  

- De school adviseert dat fietsers een fietshelm dragen.  

2.4 Vervoersorganisatie 

- De school heeft twee ingangen: 

o Plezantstraat (fietsers komen enkel langs deze ingang binnen) 

o Hofstraat  

- De school heefteen overdekte fietsenstalling aan de ingang van de Plezantstraat.  

- Er zijn enkele afspraken met de leerlingen over de plaatsing.  

- Er is geen busvervoer van leerlingen.  

- De school begeleidt kinderen 2x per dag ter hoogte van de oversteek in de Plezantstraat.  

- Er zijn afspraken over het brengen en afhalen van de leerlingen. Het schooldomein is volledig 

autovrij.  

2.5 Bestaande sensibiliseringsacties 

- De school organiseert jaarlijks de Strapdag.  

- Fietsers krijgen het advies om als fietser een fietshelm draagt.  

http://www.octopusverkeersland.be/
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2.5.1 Zichtbaarheid 

- Ter gelegenheid van een fietstocht dragen de leerlingen een fluo-hesje.  

2.6 Andere acties 

2.6.1 Fietscontroles 

- De school organiseert de fietscontroles bij fietstochten. Vroeger gebeurde dit in 

samenwerking met de politie.  

2.7 Communicatie  

2.7.1 Het stadsbestuur en de politie  

- Er is geen informatie over de communicatie met het stadsbestuur en de politie.  

2.7.2 Contact met de wijkagent 

- Er is geen contact met de wijkagent.  

2.7.3 Ouders 

- De school communiceert met de ouders via het ouderteam, via brieven naar aanleiding van 

bijvoorbeeld de Strapdag en banners.  

2.7.4 Schoolreglement  

- De school besteedt via het schoolreglement aandacht aan verkeer en verkeersveiligheid.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2: Uittreksel schoolreglement 

10.3 Gedragsregels  

• In het verkeer: De verkeerssituatie in de schoolomgeving en de hoge 

concentratie aan weggebruikers op het spitsuur vormen een reëel 

gevaar voor de kinderen. Daarom vragen we een verantwoorde en 

verdraagzame verkeershouding van de ouders maar ook van de 

kinderen. 

10.6 Eerbied voor materiaal  

• Fietsen: Wie met de fiets komt, houdt zich aan de verkeersregels en de 

veiligheidsvoorschriften: afstappen aan de schoolpoort en de fiets 

naar de fietsenstalling brengen op de toegewezen plaats. Schade aan 

de fiets is niet ten laste van de school. Een degelijk fietsslot is in alle 

omstandigheden een veilige voorziening. Uiteraard dient de fiets veilig 

te zijn en wettelijk in orde. Vooraleer een kind alleen naar school 

fietst, is controle op het rijgedrag strikt nodig: voldoende 

stuurvaardigheid, defensief rijgedrag, voldoende wegkennis, correct 

verkeersgedrag, … 
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2.8 Toekomstplannen/uitbreidingsplannen  

- Er zijn gesprekken aan de gang met de secundaire afdeling van de school in functie van de 

toegangen tot de school. Mogelijk zal dit een invloed hebben op de vervoerswijze van de 

leerlingen.  

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 .  

 

 
Figuur 3: Legende symbolen herkomst  

2.9.1 Herkomsten  

Schooljaar 2015-2016 

Tijdens het schooljaar 2015-2016 kwamen dagelijks 379 leerlingen naar school. Van een aantal 

leerlingen is de vervoerswijze gekend. Daar de vervoerswijze van meer dan de helft van de leerlingen 

niet gekend is, is er in dit document geen verdere informatie hierover. Dit is wel terug te vinden op 

de schoolpagina via www.octopusplan.be .  

http://www.octopusplan.be/
http://www.octopusplan.be/
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Figuur 4: Herkomsten alle leerlingen  

Schooljaar 2016-2017 

Tijdens dit schooljaar kwamen dagelijks 382 leerlingen naar school. Van niet alle leerlingen is de 

vervoerswijze gekend zowel bij goed als bij slecht weer.  

 
Figuur 5: Herkomsten alle leerlingen 
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Figuur 6: Detailopname directe schoolomgeving  

 
Figuur 7: Overzicht leerlingen als voetganger bij goed en slecht weer 
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Figuur 8: Overzicht leerlingen als fietser bij goed en bij slecht weer 

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

 

  
Figuur 10: Overzicht leerlingen met het openbaar vervoer bij goed en bij slecht weer 
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Figuur 11: Leerlingen waarvan geen vervoerswijze gekend is 

2.9.2 Vervoerswijzen en herkomsten  

Van niet alle leerlingen is de vervoerswijze gekend 

   
Figuur 12: Hoe ver wonen de leerlingen van school en wat is hun vervoerswijze? 

   
Figuur 13: Hoe komen leerlingen naar school?  

- Verdere details van de modal split staan op de schoolpagina via www.octopusplan.be. 

http://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 40 vragenlijsten ingevuld. Op een populatie van 379 leerlingen is dit 10,5 %. 

Enkele resultaten:  

o De belangrijkste redenen die ouders opgaven om te kiezen voor de auto als 

vervoersmiddel naar school zijn: 

▪ Op delen van de route naar school het te gevaarlijk is om de fietsen 

▪ Het is gemakkelijk om mijn kind af te zetten op weg naar het werk 

▪ De school is te ver 

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 

▪ Dit heeft een positief effect op het milieu 

▪ Mijn kind doet zo verkeerservaring op in een bekende omgeving 

o 88% (=35 personen) van de bevraagde ouders zijn bereid om op meer dan 100 meter 

van de school te parkeren.  

o Verschillende ouders willen dat er meer aandacht het hinderlijke parkeergedrag en 

de parkeerdrukte aan de school.  

o Er is een beetje interesse voor pooling zowel fiets-, voet – als carpooling zelfs voor 

elke dag.  

- 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 40 vragenlijsten ingevuld. Op een populatie van 379 leerlingen is dat 10,5%.  

29 aandachtspunten werden doorgegeven. 

http://www.octopusplan.be/
http://www.octopusplan.be/
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Figuur 14: Aandachtspunten ouders op kaart 

 
Figuur 15: Detail directe schoolomgeving 

Samenvatting:  

1. Schooluitgang  

Geen gemachtigd opzichter aan zebrapad ter hoogte van de school  

Veel en druk verkeer, ook door de aanwezigheid van de secundaire school  

Hoge snelheid gemotoriseerd verkeer 
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2. Verkeerslichten kruispunt Spoorweglei – Plezantstraat: 

Negeren van het rode licht door gemotoriseerde voertuigen 

Geen rekening houden met groenfase voor de voetgangers 

3. Onze Lieve Vrouwe plein 

Te korte groenfase voor voetgangers en fietsers  

4. Oversteken Dalstraat – Plezantstraat 

Verschillende ouders en kinderen steken vanuit de Dalstraat naar de Plezantstraat 

daar waar het niet is toegelaten 

5. Aandachtspunten éénmalig aangegeven 

a. Chaos van fietsers, voetgangers en auto’s ter hoogte van Houtbriel in de buurt 

van de Grote Markt  

b. Knaptandstraat: achterruit rijdende auto’s in de enkele richting, onaangepaste 

snelheid gemotoriseerd verkeer  

c. Knaptandstraat – Kokkelbeekstraat: geen aparte fietsstrook, onaangepaste 

snelheid gemotoriseerd verkeer  

d. Ter hoogte van campus Odisee – Hospitaalstraat: druk verkeer, geen respect 

voor fietsers, niet naleven van verkeersregels 

e. Brugsken: geen respect voor de voorrangsregels  

f. Kruispunt Hertjen – N70: druk kruispunt  

g. Hertjen: onveilig voor fietsers omwille daar er enkel een fietssuggestiestrook is 

tussen Damstraat en N70  

h. Vlyminckshoek: foutief geparkeerde auto’s, met wielen op fietspad  

i. Kruispunt Hofstraat – R42: chaos voor fietsers en voetgangers 

j. Esplanade: moeilijk oversteekbaarheid voetgangers, moeilijke zichtbaarheid voor 

voetgangers ter hoogte oversteekplaatsen voor auto’s en bussen  

k. Leopoldlaan thv Siniscoop: weinig plaats voor fietsers met busverkeer in twee 

richtingen  

l. Elisabethlaan: vanuit verlengde Elisabethlaan slechte zichtbaarheid als fietser 

richting Siniscoop 
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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: 

                                                           
1 Bron: Charter verkeersveilige schoolomgevingen – 20 mei 2015 

https://www.sint-niklaas.be/leefomgeving/mobiliteit/huur
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- 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). 

3.4 Infrastructuur 

3.4.1 Beslist beleid Sint-Niklaas  

In augustus 2017 besliste het stadsbestuur een wijkcirculatieplan in te voeren. Het doel hiervan is de 

stad leefbaarder en verkeersveiliger te maken. Dit wordt gedaan door het zoekverkeer in de stad te 

beperken alsook doorgaand verkeer te weren.  Het plan steunt op de principes van één invals- en 

uitvalsweg per wijk en de hoofdontsluiting via de rondweg. De straten binnen een wijk krijgen een 

loutere verblijfsfunctie. De zachte weggebruiker en het openbaar vervoer kennen een maximale 

circulatie binnen de stad. De concrete vertaling van de principes in een plan  werd samen 

opgebouwd met de input van diverse stakeholders zoals de bewoners en handelaars. Het plan wordt 

stapsgewijs ingevoerd.  

 

De essentie van het wijkcirculatieplan is de knip op de Grote Markt. In 2018 wordt een bestek 

opgemaakt voor het inrichten van twee autoluwe zones langsheen de Grote Markt. Belangrijke 

randvoorwaarde hiervoor is de aanpak van de kruispunten met de Kokkelbeek alsook het OLV-plein. 

Na de invoering van de knip zal de instroom van autoverkeer in de Plezantstraat eerder beperkt zijn. 

Dit zal ervoor zorgen dat de diverse fietsbewegingen veiliger en comfortabeler zullen gebeuren. 

 

In januari 2018 werden de verkeerslichten aan de Grote Markt en het OLV-plein aangepast. Deze 

aanpassing zorgt ervoor dat er korte wachttijden zullen zijn voor de fietsers en voetgangers. 

Bovendien werden er voetsteunen geplaatst om het wachten wat comfortabeler te maken. 

 

Het knelpunt aan siniscoop voor de fietsers tracht te stad te ondervangen met de doortrekking van 

het fietspad richting Beveren over Vijfstraten. Momenteel wordt dit project uitgewerkt door een 

studiebureau. 

3.4.2 Adviezen Voetgangersbeweging  

Schooluitgang  

Ouders geven aan: 

Geen gemachtigd opzichter aan zebrapad ter hoogte van de school  
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Veel en druk verkeer, ook door de aanwezigheid van de secundaire school  

Hoge snelheid gemotoriseerd verkeer 

 

In functie van de gemachtigd opzichters wil het stadsbestuur bekijken waar de beste plaats is om 

gemachtigd opzichters te plaatsen zodat zoveel mogelijk oversteekplaatsen op schoolroutes en aan 

schoolpoorten beveiligd worden. Hierbij verwacht het stadsbestuur wel een inzet van de scholen om 

hieraan tegemoet te kunnen komen.  

Het stadsbestuur en de politie biedt aan de leerkrachten de kans om de opleiding gemachtigd 

opzichter te volgen. Bij veel kandidaten wil de politie dit zelfs op de locatie van de school doen. Via 

een beurtrol met de leerkrachten van de lagere school en de secundaire school samen kan deze 

oversteekplaats steeds voorzien worden van een gemachtigd opzichter zowel bij het begin als einde 

van de schooldag.  

Mogelijk kan ook gekeken worden naar de begin- en einduren van de schooldag bij zowel het lager 

als secundair onderwijs. Andere tijdstippen zal een invloed hebben op de drukte bij het begin en 

einde van een schooldag.    

De stad Sint-Niklaas geeft ook aan dat in de toekomst de verkeersdrukte aan de schoolpoort zal 

afnemen als de Grote Markt autoluw wordt.  

Verkeerslichten kruispunt Spoorweglei – Plezantstraat en verkeerslichten Onze Lieve Vrouwe plein: 

Ouders geven aan: 

Negeren van het rode licht door gemotoriseerde voertuigen 

Geen rekening houden met groenfase voor de voetgangers 

Te korte groenfase voor voetgangers en fietsers 

Dit is vooral een taak van de politie naar handhaving toe.  

De stad Sint-Niklaas geeft aan dat dit kruispunt wordt herbekeken. De groenfase is ondertussen 

aangepast aan de zachte weggebruiker.  

Oversteken Dalstraat – Plezantstraat 

Ouders geven aan: 

Verschillende ouders en kinderen steken vanuit de Dalstraat naar de Plezantstraat daar waar 

het niet is toegelaten. 

Het is inderdaad zeer uitnodigend om via de kortste weg de Plezantstraat over te steken. Een extra 

verkeersbord D1, die de verplichte rijrichting aanduidt kan mogelijk helpen met daarnaast 

handhaving door de politie.  

De stad Sint-Niklaas geeft aan dat binnen de herinrichting van het OLV plein het oversteken wordt 

bekeken.  

Kruispunt Plezantstraat-Spoorweglaan 

Ouders geven aan: 

 Moeilijke oversteekbaarheid 

AWV bekijkt dit.  
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4. Bijlage  
Ouders hebben 29 aandachtspunten doorgegeven.  

De onderstaande lijst is een weergave zoals ouders dit hebben ingevuld bij de bevraging. Deze 

opmerkingen kunnen schrijffouten bevatten.  

Om een volledig beeld te hebben van de aandachtspunten, is het raadzaam om deze lijst te bekijken 

in combinatie met www.octopusplan.be. 

 
verkeerslichten:           1  
Er zijn teveel auto’s die door het rode licht rijden. Voor ons als voetgangers is het groen en hebben ons al 
meerdere keren bijna omver gereden. Ook het verkeer die van plezantstraat(kant aldi) afkomen hebben groen 
maar snijden voetgangers de pas af. Zijn soms gevaarlijke situaties. Als moeder moet ik regelmatig mijn kinderen 
opzij trekken of ze komen onder een auto terecht 

2 
fietsers aan de schoolpoort: 
De ingang van de lagere school word ook gebruikt door de leerlingen van het middelbaar. Die komen daar 
allemaal binnen gereden op de fiets terwijl die kleintjes daar ook rond lopen. Ze kijken ook vaak niet waar ze 
rijden. Dus zou het wel tof vinden dat die voortaan aan de schoolpoort zouden afstappen uit recpect voor de 
kleinere kinderen. 

3 
Schooluitgang: 
Fietsers en auto’s houden onvoldoende rekening met kinderen en ouders die het schooldomein verlaten. De 
leerkrachten houden het verkeer tegen als de kinderen moeten oversteken, maar de fietsers weigeren vaak te 
wachten en rijden gewoon door. Auto’s zijn ook niet altijd geneigd te stoppen. Het domein is autovrij, maar 
regelmatig rijden er toch auto’s op. 

4 
Geen gemachtigde opzichters aan de Plezantstraat: 
Aan het zebrapad aan de school staat geen gemachtigde opzichter. 

5 
Zonder gordel in de auto: 
Veel kinderen zitten zonder gordel in de auto. 

6 
kruispunt Westerstraat: 
Levensgevaarlijk voor fietsers; ben al paar keer letterlijk van mijn fiets moeten springen voor auto die doorrijdt in 
de Westerstraat en niet let op fietsers..of erger nog.. bestuurders die ons duidelijk zien aankomen en gas bijgeven 
om nog snel voor ons te zijn. Aan de andere kant komen auto’s soms zo snel aangevlogen, dat ze echt niet de 
indruk geven te zullen stoppen. 

7 
Hertjen > N70: 
Druk kruispunt 

8 
Azaleanlaan: 
Gevaarlijk kruispunt & smalle straat 

9 
Verkeerslichten: 
Het gaat hier heel snel terug op rood voor voetgangers/fietsers! 

10 
dwarsverkeer auto’s op esplanade: 
Voor kinderen lijkt de esplanade een lang wandel en fietsparadijs. De oversteekplaatsen voor auto’s en bussen 
op de esplanade is voor kinderen zelf niet goed zichtbaar/aangeduid. Vaak staan de auto’s dubbel geparkeerd op 
de dwarsstrook (gebruiken dit als een kiss&ridezonde) waardoor kinderen moeten slalommen tussen de auto’s 
door. 

11 
moeilijk oversteekpunt fietsers: 
vanuit verlengde elisabethlaan laan siniscoop indraaien in een bocht: weinig zichtbaarheid 

12 
busverkeer laan siniscoop: 
busverkeer in 2 richtingen maakt dat de ruimte voor de fietsers zeer beperkt is 
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13 
moeilijk oversteekpunt einde esplanade: 
Op het einde van de esplanade oversteken en het voetpad/fietspad van de R 42 inslaan is moeilijk. Dit kan je 
vanuit welke hoek je dit ook probeert (van het straatje naast de esplanade, van op de esplanade) nooit volledig 
veilig doen. Met auto’s komende van de R42 en auto’s die uit het straatje naast de esplanade komen krijg je een 
bizarre verkeerssituatie. Kinderen (-12 jaar) zijn niet in staat om op deze situatie alleen te anticiperen. 

14 
botsing fietsers/voetgangers: 
komende van de R 42 de Hofstraat indraaien zie je uit diverse hoeken verkeer op je afkomen (van fieters en 
voetgangers). Beetje chaos vaak ... zeker voor jonge voetgangers en fietsertjes ... 

15 
 
Oversteken aan de Dalstraat -PLezantstraat: 
Vele kinderen en ouders komen uit de dalstraat en steken dan rechtstreeks de plezantstraat over op een plek die 
eigenlijk geen oversteekplaats is. Je ziet er ook fietsers oversteken terwijl er 50 meter naar rechts een 
oversteekplaats is met lichten. Deze plek zou afgesloten moeten worden zodat oversteken niet meer mogelijk is. 

16 
Oversteken Plezantstraat thv Dalstraat: 
Velen steken de Plezanstraat over thv de Dalstraat => Levensgevaarlijk en geen zebrapad of lichten of 
verhogingen of wat dan ook... Ofwel afsluiten ofwal een officiele oversteekplaats van maken met borden, 
waarschuwingsborden en dergelijke... 

17 
GEBREK AAN FIETSPADEN: 
HEEL DE WEG NAAR SCHOOL ZIJN ER GEEN OF MINIEM VEILIGE FIETSPADEN 

18 
Plezantstraat: 
Drukke weg, veel fietsers (ook van de middelbare campus -> politiecontrole is gewenst 

19 
Geparkeerde auto’s: 
Auto’s die met hun wielen op het fietspad staan. Er wordt hier niet gekeken of het fietspad nog vrij is. Ze kijken 
liever of hun auto ver genoeg geparkeerd is van de baan. 

20 
kokkelbeekstraat en knaptandstraat: 
geen aparte fietsstrook, onaangepaste snelheid auto’s 

21 
knaptandstraat: 
achteruitrijdende auto’s wegens eenrichtingsverkeer 

22 
STOPLICHEN: 
ZE RIJDEN ER VEEL TE SNEL. SOMS IS HET ROOD MAAR DE AUTO S DIE MOETEN AFSLAAN RIJDEN 
STAAN AL VOORBIJ DE LICHTEN TE WACHTEN EN RIJDEN SNEL DOOR TERWIJL ER IN 
TEGENOVERGESTELDE RICHTING KINDEREN OP GROEN OVERSTEKEN 

23 
ZEBRAPAD: 
ZE LATEN DE KINDEREN NIET SNEL OVERGAAN EN SOMS KOMEN ZE VOORBIJ GERACED DAT DE 
KINDEREN ACHTERUIT MOETEN SPRINGEN. OF ALS ZE AL OP MIDDEN V ZEBRAPAD ZIJN RIJD ER 
SNEL ENE ACHTER HEN DOOR 

24 
LANG WACHTEN: 
AAN DE LICHTEN DUURT HET VEEL TE LANG OM OVER TE STEKEN. EN ALS HET EINDELIJK GROEN IS 
IS HET SNEL ROOD.ALS J ;ET KINDEREN OVER GROEN STAPT MOET J HALVERWEGE STOPPEN O;DAT 
HET AL ROOD IS. GEVAARLIJK WANT J WIT ;ET AUTO S VOOR EN ACHTER U DI RIJDEN EN J MOET J 
KIND GOED VASTHOUDEN 

25 
Hertjen van Damstraat tot N70: 
Geen afgescheiden fietspad, alleen een fietsuggestiestrook. Zowel op heen- als terugweg veroorzaakt dit een 
zeer onveilig gevoel, zeker bij passage van zwaar verkeer zoals bussen, want die rijden rakelings langs het kind 
en blokkeren vaak de doorgang op de fietsstrook. 

26 
Brugsken: 
Veel zijstraten die eigenlijk voorrang hebben, maar die zelden krijgen van de fietsers en bestuurders op 
Brugsken, als toch iemand zijn voorrang van rechts neemt met auto, brommer of fiets ontstaan zeer gevaarlijke 
toestanden. Ook zeer druk verkeer hier, wat ook onveiligheid meebrengt 
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27 

Odisee: 
Ter hoogte van Odisee is er een mooi breed en afgescheiden fietspad, dat ineens op de rijweg komt ter hoogte 
van einde Odisee/roos kasteeltje/ingang Carolus. Hier vaak druk verkeer, auto’s die snel hun kinderen laten 
uitstappen terwijl ze op de rijweg stilstaan of op de fietssugestiestrook stoppen en fietsers die uit Walburgstraat 
komen, steken hier gezind de rijbaan over richting fietsparking Carolus (waarbij ze de fietsers richting Kalkstraat 
vaak de pas afsnijden) 

28 
Houtbriel tot markt: 
Van het einde van de Kalkstraat tot het fietspad rond de markt is het druk en chaotisch: fietsers en voetgangers 
lopen door elkaar en houden zich niet aan de regels, auto’s die naar ankerstraat willen rijden hier tussen. 

29 
Rondpunt N70: 
terugweg via Parklaan. Rondpunt N70 is slecht aangelegd voor fietsers: je moet overal voorrang verlenen en je 
kruist voetgangers als je er af wilt richting shoppingcenter 

 

 


