
  

 

Voetgangersbeweging vzw 

Diksmuidelaan 303 

2600 Antwerpen (Berchem) 

Tel: 03 270 06 30  

info@octopusplan.be  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

  

SCHOOLVERVOERPLAN  OLVP Watermolendreef  

Definitief rapport mei 2018 

mailto:info@octopusplan.be


SVP OLVP Watermolendreef     2 

 

  

Inhoud 
1. Inleiding ............................................................................................................................................ 4 

2. Onderzoek schooljaar 2015-2016 .................................................................................................... 5 

2.1 Informatie van de school doorgegeven door de directie ........................................................ 5 

2.2 Bereikbaarheidskenmerken van de school ............................................................................. 5 

2.3 Verkeers- en mobiliteitseducatie ............................................................................................ 5 

2.3.1 Theorie................................................................................................................................. 5 

2.3.2 Praktijk ................................................................................................................................. 5 

2.4 Vervoersorganisatie ................................................................................................................ 5 

2.5 Bestaande sensibiliseringsacties ............................................................................................. 6 

2.5.1 Zichtbaarheid ....................................................................................................................... 6 

2.6 Andere acties ........................................................................................................................... 6 

2.6.1 Fietscontroles ...................................................................................................................... 6 

2.7 Communicatie ......................................................................................................................... 6 

2.7.1 Het stadsbestuur en de politie ............................................................................................ 6 

2.7.2 Contact met de wijkagent ................................................................................................... 6 

2.7.3 Ouders ................................................................................................................................. 6 

2.7.4 Omwonenden ...................................................................................................................... 6 

2.7.5 Schoolreglement ................................................................................................................. 7 

2.8 Toekomstplannen/uitbreidingsplannen .................................................................................. 7 

2.9 Vervoersafstanden en vervoerswijzen leerlingen ................................................................... 7 

2.9.1 Herkomsten ......................................................................................................................... 8 

2.9.2 Vervoerswijzen en herkomsten ......................................................................................... 12 

2.9.3 Opmerkingen ..................................................................................................................... 13 

2.10 Aandachtspunten .................................................................................................................. 13 

2.10.1 Doorgegeven door de school ........................................................................................ 13 

2.10.2 Doorgegeven door de ouders ........................................................................................ 13 

3. Adviezen ......................................................................................................................................... 16 

3.1 Algemene adviezen ............................................................................................................... 16 

3.2 Engagement van het stadsbestuur ........................................................................................ 16 

3.3 Engagement van de politie .................................................................................................... 16 

3.4 Infrastructuur ........................................................................................................................ 17 

3.4.1 Beslist beleid Sint-Niklaas .................................................................................................. 17 

3.4.2 Adviezen Voetgangersbeweging ....................................................................................... 17 

4. Bijlage ............................................................................................................................................. 20 

 

 



SVP OLVP Watermolendreef     3 

 

 

 



SVP OLVP Watermolendreef     4 

 

1. Inleiding 
Dit document betreft het schoolvervoerplan van:  

 OLVP Basisschool Watermolendreef  

 Watermolendreef 167 

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. 

 

 

Figuur 1: Ligging OLVP Watermolendreef -  
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2. Onderzoek schooljaar 2015-2016  

2.1 Informatie van de school doorgegeven door de directie 

- De school telt 192 kleuters en 303 lagere schoolkinderen.  

- De leden van de verkeerswerkgroep zijn leerkrachten, ouders en de verkeersbrigadier 

(gemachtigd opzichter). 

- Binnen de vergaderingen van het oudercomité komt verkeer ook nog aan bod.  

- Ouder kunnen ook steeds bij de directie om hun bezorgheden in verband met bepaalde 

verkeersituaties door te geven.  

- Enkele leerkrachten hebben het diploma van gemachtigd opzichter. Bij het verlaten van de 

school staat een leerkracht als gemachtigd opzichter bij het zebrapad aan de parking.  

- De stad Sint-Niklaas organiseert een cursus voor nieuwe gemachtigd opzichters.  

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.  

- In de buurt van de school is parkeermogelijkheden ter hoogte van het Puyenbekestadion, dit 

is één minuut stappen. Mogelijk gaat deze parking geheel of gedeeltelijk weg.  

- De school organiseert geen busvervoer.  

2.3 Verkeers- en mobiliteitseducatie 

2.3.1 Theorie 

- Voor VME (verkeers- en mobiliteitseducatie) baseert de school zich op octopus Verkeersland. 

De school bouwt een verticale leerlijn uit, op basis van de jaarplanning van het Octopusplan.  

- Er wordt gebruik gemaakt ven het digitale leerplatform www.octopusverkeersland.be .  

- De kleuterleerkrachten werken vooral praktische lesjes uit.  

2.3.2 Praktijk 

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

leerlingen als de begeleidende leerkrachten.  

- De school organiseert jaarlijks: 

o het voetgangersexamen voor het vierde leerjaar  

o de grote verkeerstoets voor het vijfde 

o het fietsexamen voor het zesde leerjaar 

2.4 Vervoersorganisatie 

- Bij het begin van de schooldag is er één ingang voorzien. Het verlaten van de school, verlaten 

de rijen en de fietsers langs de achterkant van de school, richting parking.  

http://www.octopusverkeersland.be/
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- De school 2 fietsenstallingen: één voor de kleuters en één voor de leerlingen en leerkrachten. 

Er kunnen ruim 60 fietsen in de ondergrondse fietsenstalling gelegen aan de speelplaats van 

de lagere school. Aan de inkom van de school is er kleine fietsenstalling voor de kleuters. Er 

zijn aparte fietsenrekken voor fietsen met dikke banden. Elke fietsende leerling heeft een 

naambordje in de fietsenstalling 

- 3x per dag staat een verkeersbrigadier aan het zebrapad van de school om de leerlingen 

veilig te laten oversteken.  

- De school organiseert 2x per dag 2 begeleide rijen: 

o Een route naar de schoolpoort 

o Een route langs de achterkant van de school naar de parking (een rij per graad + een 

fietsenrij) 

- Kinderen die meteen naar huis gaan worden afgehaald op de speelplaats na het tweede 

belsignaal. Kinderen voor de studie, blijven op de speelplaats onder toezicht. Kinderen die 

met de rijen meegaan of met de fiets zijn, gaan in hun rij staan en verlaten de school langs de 

parking. De kleuters worden afgehaald bij hun juf. 

2.5 Bestaande sensibiliseringsacties 

- De school organiseert jaarlijks de Strapdag 

2.5.1 Zichtbaarheid 

- Via de FLUO-actie (Helm op fluo top) besteedt de school aandacht aan de zichtbaarheid in de 

donkere maanden van het schooljaar.  

2.6 Andere acties 

2.6.1 Fietscontroles 

- Jaarlijks is er een fietscontrole voor de fietsen van het zesde leerjaar bij het fietsexamen. Op 

aanvraag kan dit in samenwerking met de politie.  

2.7 Communicatie  

2.7.1 Het stadsbestuur en de politie  

- Er is een goed contact en samenwerking met de schepen van mobiliteit.  

2.7.2 Contact met de wijkagent 

- De school heeft een goed contact met de wijkagent Dirk Lindeman.  

2.7.3 Ouders 

- De ouders krijgen informatie over acties of campagnes via brieven, de schoolwebsite, de FB-

pagina en het televisiescherm aan de inkom van de school.  

2.7.4 Omwonenden 

- Met de buren is een goed contact. Op hun vraag is het verhogingskussen aan de ingang van 

de school verwijderd omdat dit voor extra geluidshinder zorgde.  
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2.7.5 Schoolreglement  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figuur 2: Uittreksel schoolreglement 

2.8 Toekomstplannen/uitbreidingsplannen  

- Er zijn kleine verbouwingen aan de school gepland waarbij een extra afdak op de speelplaats. 

Dit heeft geen invloed op de in en/of uitgangen en op de vervoerswijzen 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  

 

3. SCHOOLOMGEVING EN VERKEERSVEILIGHEID 

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. 

8. 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, … 

 

http://www.octopusplan.be/
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2.9.1 Herkomsten  

Schooljaar 2015-2016 

Tijdens het schooljaar 2015-2016 kwamen dagelijks 495 leerlingen naar school. Van 188 leerlingen is 

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

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

schoolpagina via www.octopusplan.be .  

 
Figuur 4: Herkomsten alle leerlingen  

Schooljaar 2016-2017 

Tijdens dit schooljaar kwamen dagelijks 488 leerlingen naar school. Van alle leerlingen is de 

vervoerswijze gekend zowel bij goed als bij slecht weer.  

 
Figuur 5: Herkomsten alle leerlingen 

http://www.octopusplan.be/
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Figuur 6: Detailopname directe schoolomgeving  

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

 
Figuur 9: Overzicht leerlingen als fietser bij goed weer  
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Figuur 10: Overzicht leerlingen als fietser bij slecht weer 

 
Figuur 11: Overzicht leerlingen met de auto bij goed weer  
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Figuur 12: Overzicht leerlingen gebracht met de auto bij bij slecht weer 

 

   
Figuur 13: Overzicht leerlingen met het openbaar vervoer bij goed en bij slecht weer 

2.9.2 Vervoerswijzen en herkomsten  

   
Figuur 14: Hoe ver wonen de leerlingen van school en wat is hun vervoerswijze? 
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Figuur 15: Hoen komen leerlingen naar school?  

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

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 152 vragenlijsten ingevuld. Op een populatie van 495 leerlingen is dit 30,7%. 

Enkele resultaten:  

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

vervoersmiddel naar school zijn: 

▪ De school te ver is 

▪ 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 

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 91% (=139 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 foutieve parkeergedrag aan de 

school.  

o Er is 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. 

http://www.octopusplan.be/
http://www.octopusplan.be/
http://www.octopusplan.be/
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- In totaal werden 152 vragenlijsten ingevuld. Op een populatie van 495 leerlingen is dat 

30.7%.  90 aandachtspunten werden doorgegeven. 

 
Figuur 16: Aandachtspunten ouders op kaart 

 
Figuur 17: Detail directe schoolomgeving 

Samenvatting:  

1. Directe schoolomgeving 

Teveel auto’s aan de schoolpoort 

Te hoge snelheid van het gemotoriseerde verkeer 

School is te weinig zichtbaar in het straatbeeld  

Geen fietsinfrastructuur 
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Kiss&Ride-zone te dicht tegen de school 

Geen gemachtigd opzichter meer aan de Rodenbachstraat  

Geen zebrapad aan kruispunt Rodenbachstraat/Watermolendreef 

2. Rondpunt Paddeschootdreef 

Moeilijke oversteekplaats  

3. Plezantstraat/Kleibeekstraat – N403 

Moeilijke oversteek ter hoogte Watermolendreef, Modernadreef, Pijkedreef, 

Mispelstraat,   

4. Mispelstraat 

Slechte staat wegdek, smalle straat omwille van veel geparkeerde auto’s, 

sluipverkeer, …  

5. Kruispunt Hoge Bokstraat/Omloopdreef-Watermolendreef  

Moeilijk over te steken, zeer druk, voorrang aan rechts wordt niet gerespecteerd 
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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  

Het Vlaams gewest heeft te kennen gegeven te zullen starten met een fietspaddossier op de N403.  

3.4.2 Adviezen Voetgangersbeweging  

Directe schoolomgeving 

Ouders geven aan:  

Teveel auto’s aan de schoolpoort 

Te hoge snelheid van het gemotoriseerde verkeer 

School is te weinig zichtbaar in het straatbeeld  

Geen fietsinfrastructuur 

Kiss&Ride-zone te dicht tegen de school 

Geen gemachtigd opzichter meer aan de Rodenbachstraat  

Geen zebrapad aan kruispunt Rodebachstraat/Watermolendreef 

Door het plaatsen van groene paaltjes als snelheidsremmers is er minder overdreven snelheid van 

het gemotoriseerd verkeer. Maar de school is nog steeds niet goed zichtbaar in het wegbeeld. Hier 

kan het plaatsen van Octopuspalen en Octopusthermoplasten verandering in brengen.  
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Figuur 18: Ingang van de school (aan de linkerkant) 

De school gaf aan dat het gebruik van de Kiss&Ride-zone verbeterd is en niet meer ervaren wordt als 

een probleem.  

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.   

De stad Sint-Niklaas geeft aan dat er extra fietsenstalling in de vorm van ‘fietsnietjes’ wordt 

aangebracht ter hoogte van de schoolpoort. In functie van het kruispunt 

Rodebachstraat/Watermolendreef doet de stad voetgangerstellingen om de noodzaak van een 

zebrapad te onderzoeken.  

Rondpunt Paddeschootdreef 

Ouders geven aan: 

Moeilijke oversteekplaats  

Tijdens het terreinbezoek werd het niet duidelijk waarom het oversteken moeilijk zou zijn. Mogelijk 

wordt enkel richting ingevoerd in verschillende straten in deze wijk.  

Plezantstraat/Kleibeekstraat – N403 

Ouders geven aan: 

Moeilijke oversteek ter hoogte Watermolendreef, Modernadreef, Pijkedreef, Mispelstraat   

AWV is bezig met de opmaak van een bestek voor de herinrichting naar conforme fietspaden. 

Daarnaast kunnen scholen via educatie en sensibilisatie leerlingen advies geven over het oversteken 

aan moeilijke kruispunten. Daarnaast kan gekeken worden waar die kruispunten kunnen vermeden 

worden door een andere route te kiezen bijvoorbeeld via een trage weg.  

Mispelstraat 

Ouders geven aan: 

Slechte staat wegdek, smalle straat omwille van veel geparkeerde auto’s, sluipverkeer, …  

 

Deze straat is ondertussen heraangelegd.  
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Kruispunt Hoge Bokstraat/Omloopdreef-Watermolendreef  

Ouders geven aan: 

Moeilijk over te steken, zeer druk, voorrang aan rechts wordt niet gerespecteerd 

 

De stad Sint-Niklaas geeft aan dat er een trajectcontrole wordt voorzien in de Hoge Bokstraat. Dit 

moet ervoor zorgen dat de snelheid daar beperkt wordt en de oversteekbaarheid gefaciliteerd 

wordt. 
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4. Bijlage  
Ouders hebben 90 aandachtspunten doorgegeven: 
 
School: Basisschool OLVP Watermolendreef: 5117. slecht fietspadSchooljaar 2015 - 2016 
School: Basisschool OLVP Watermolendreef: 5122. plezantstraat zebrapadSchooljaar 2015 - 2016 
School: Basisschool OLVP Watermolendreef: 5123. ontbrekende oversteekplaatsSchooljaar 2015 - 2016 
School: Basisschool OLVP Watermolendreef: 5159. Hoge Bokstraat-WatermolenstraatSchooljaar 2015 - 2016 
School: Basisschool OLVP Watermolendreef: 5125. SnelheidSchooljaar 2015 - 2016 
School: Basisschool OLVP Watermolendreef: 5126. StraatverlichtingSchooljaar 2015 - 2016 
School: Basisschool OLVP Watermolendreef: 5127. Fietsstrook, belijning, fietspadSchooljaar 2015 - 2016 
School: Basisschool OLVP Watermolendreef: 5128. Parkeren en kus- en rijzoneSchooljaar 2015 - 2016 
School: Basisschool OLVP Watermolendreef: 5129. rond puntSchooljaar 2015 - 2016 
School: Basisschool OLVP Watermolendreef: 5135. oversteekplaatsSchooljaar 2015 - 2016 
School: Basisschool OLVP Watermolendreef: 5136. markstraat- nauwstraatSchooljaar 2015 - 2016 
School: Basisschool OLVP Watermolendreef: 5137. Hogebokstraat-WatermolendreefSchooljaar 2015 - 2016 
School: Basisschool OLVP Watermolendreef: 5138. oversteek marktstraat nauwstraatSchooljaar 2015 - 2016 
School: Basisschool OLVP Watermolendreef: 5139. Hogebokstraat- WatermolendreefSchooljaar 2015 - 2016 
School: Basisschool OLVP Watermolendreef: 5141. pleintje (rondpuntje) paddeschootdreefSchooljaar 2015 - 2016 
School: Basisschool OLVP Watermolendreef: 5142. pleintje (ronpuntje) paddeschootdreefSchooljaar 2015 - 2016 
School: Basisschool OLVP Watermolendreef: 5145. voorrangregelsSchooljaar 2015 - 2016 
School: Basisschool OLVP Watermolendreef: 5146. schoolomgevingSchooljaar 2015 - 2016 
School: Basisschool OLVP Watermolendreef: 5144. snelheidSchooljaar 2015 - 2016 
School: Basisschool OLVP Watermolendreef: 5147. snelheidSchooljaar 2015 - 2016 
School: Basisschool OLVP Watermolendreef: 5148. voorrangSchooljaar 2015 - 2016 
School: Basisschool OLVP Watermolendreef: 5149. schoologevingSchooljaar 2015 - 2016 
School: Basisschool OLVP Watermolendreef: 5155. oversteek pijkedreef- plezantstraatSchooljaar 2015 - 2016 
School: Basisschool OLVP Watermolendreef: 5156. ZebrapadSchooljaar 2015 - 2016 
School: Basisschool OLVP Watermolendreef: 5157. VIJFSTRATENSchooljaar 2015 - 2016 
School: Basisschool OLVP Watermolendreef: 5158. VOORRANGSchooljaar 2015 - 2016 
School: Basisschool OLVP Watermolendreef: 5160. Hoge BokstraatSchooljaar 2015 - 2016 
School: Basisschool OLVP Watermolendreef: 5161. N403 EN MISPELSTRAATSchooljaar 2015 - 2016 
School: Basisschool OLVP Watermolendreef: 5162. WATERMOLENDREEF EN N403Schooljaar 2015 - 2016 
School: Basisschool OLVP Watermolendreef: 5163. MISPELSTRAAT ZELFSchooljaar 2015 - 2016 
School: Basisschool OLVP Watermolendreef: 5164. HeistraatSchooljaar 2015 - 2016 
School: Basisschool OLVP Watermolendreef: 5165. PlezantstraatSchooljaar 2015 - 2016 
School: Basisschool OLVP Watermolendreef: 5166. WatermolendreefSchooljaar 2015 - 2016 
School: Basisschool OLVP Watermolendreef: 5167. Oversteekplaats Plezantstraat thv krantenwinkelSchooljaar 2015 - 
2016 
School: Basisschool OLVP Watermolendreef: 5168. SchoolpoortSchooljaar 2015 - 2016 
School: Basisschool OLVP Watermolendreef: 5181. Hoge BokstraatSchooljaar 2015 - 2016 
School: Basisschool OLVP Watermolendreef: 5182. WatermolendreefSchooljaar 2015 - 2016 
School: Basisschool OLVP Watermolendreef: 5189. hoek landbouwersstraat kruispuntSchooljaar 2015 - 2016 
School: Basisschool OLVP Watermolendreef: 5190. N403Schooljaar 2015 - 2016 
School: Basisschool OLVP Watermolendreef: 5191. hoek heistraat Schooljaar 2015 - 2016 
School: Basisschool OLVP Watermolendreef: 5192. R42Schooljaar 2015 - 2016 
School: Basisschool OLVP Watermolendreef: 5256. HeistraatSchooljaar 2015 - 2016 
School: Basisschool OLVP Watermolendreef: 5195. kruising watermolendreef - PijkedreefSchooljaar 2015 - 2016 
School: Basisschool OLVP Watermolendreef: 5196. Oversteken naar de KuildamSchooljaar 2015 - 2016 
School: Basisschool OLVP Watermolendreef: 5197. Kruispunt Heistraat PlezantstraatSchooljaar 2015 - 2016 
School: Basisschool OLVP Watermolendreef: 5198. overstekenSchooljaar 2015 - 2016 
School: Basisschool OLVP Watermolendreef: 5201. verkeerslichtenSchooljaar 2015 - 2016 
School: Basisschool OLVP Watermolendreef: 5202. Plezantstraat, kruispuntSchooljaar 2015 - 2016 
School: Basisschool OLVP Watermolendreef: 5203. FietserstunnelSchooljaar 2015 - 2016 
School: Basisschool OLVP Watermolendreef: 5204. Watermolendreef zelfSchooljaar 2015 - 2016 
School: Basisschool OLVP Watermolendreef: 5205. Kruispunt Hoge Bokstraat-WatermolendreefSchooljaar 2015 - 2016 
School: Basisschool OLVP Watermolendreef: 5208. overstekenSchooljaar 2015 - 2016 
School: Basisschool OLVP Watermolendreef: 5209. smalle straat met busverkeerSchooljaar 2015 - 2016 
School: Basisschool OLVP Watermolendreef: 5210. oversteken drukke baanSchooljaar 2015 - 2016 
School: Basisschool OLVP Watermolendreef: 5211. kruispunt watermolendreefSchooljaar 2015 - 2016 
School: Basisschool OLVP Watermolendreef: 5212. punt plezantstraat en modernadreefSchooljaar 2015 - 2016 
School: Basisschool OLVP Watermolendreef: 5213. plezantstraat pijkedreefSchooljaar 2015 - 2016 
School: Basisschool OLVP Watermolendreef: 5214. Oversteekplaats Hoge Bokstraat - WatermolendreefSchooljaar 
2015 - 2016 
School: Basisschool OLVP Watermolendreef: 5215. Voorrang van rechtsSchooljaar 2015 - 2016 
School: Basisschool OLVP Watermolendreef: 5216. Voorrang van rechtsSchooljaar 2015 - 2016 
School: Basisschool OLVP Watermolendreef: 5217. Voorrang van rechtsSchooljaar 2015 - 2016 
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School: Basisschool OLVP Watermolendreef: 5218. Voorrang van rechtsSchooljaar 2015 - 2016 
School: Basisschool OLVP Watermolendreef: 5219. Oversteekplaats Watermolenstraat - Hoge BokstraatSchooljaar 
2015 - 2016 
School: Basisschool OLVP Watermolendreef: 5220. VLIJMINCKSHOEKSchooljaar 2015 - 2016 
School: Basisschool OLVP Watermolendreef: 5221. WatermolendreefSchooljaar 2015 - 2016 
School: Basisschool OLVP Watermolendreef: 5222. Guido GezelleSchooljaar 2015 - 2016 
School: Basisschool OLVP Watermolendreef: 5223. Svk Schooljaar 2015 - 2016 
School: Basisschool OLVP Watermolendreef: 5224. kruispuntSchooljaar 2015 - 2016 
School: Basisschool OLVP Watermolendreef: 5228. PijkedreefSchooljaar 2015 - 2016 
School: Basisschool OLVP Watermolendreef: 5229. moeilijke oversteekplaatsSchooljaar 2015 - 2016 
School: Basisschool OLVP Watermolendreef: 5231. T-kruispunt Watermolenstraat-F. TimmermanslaanSchooljaar 2015 
- 2016 
School: Basisschool OLVP Watermolendreef: 5233. Wijk Stijn Streuvelslaan/F. Timmermanslaan/E. 
ClaeslaanSchooljaar 2015 - 2016 
School: Basisschool OLVP Watermolendreef: 5234. WatermolenstraatSchooljaar 2015 - 2016 
School: Basisschool OLVP Watermolendreef: 5245. afslaanSchooljaar 2015 - 2016 
School: Basisschool OLVP Watermolendreef: 5246. MispelstraatSchooljaar 2015 - 2016 
School: Basisschool OLVP Watermolendreef: 5247. Kruispunt Mispelstraat - KleibeekstraatSchooljaar 2015 - 2016 
School: Basisschool OLVP Watermolendreef: 5248. Kleibeekstraat tussen Mispelstraat en HeistraatSchooljaar 2015 - 
2016 
School: Basisschool OLVP Watermolendreef: 5249. Plezantstraat tussen spoorweglaan en HeistraatSchooljaar 2015 - 
2016 
School: Basisschool OLVP Watermolendreef: 5250. WatermolendreefSchooljaar 2015 - 2016 
School: Basisschool OLVP Watermolendreef: 5252. kruispunt Hoge BokSchooljaar 2015 - 2016 
School: Basisschool OLVP Watermolendreef: 5253. KruispuntSchooljaar 2015 - 2016 
School: Basisschool OLVP Watermolendreef: 5254. WijkSchooljaar 2015 - 2016 
School: Basisschool OLVP Watermolendreef: 5255. Uitrit watyermolendreef naar plezantstraatSchooljaar 2015 - 2016 
School: Basisschool OLVP Watermolendreef: 5257. BegijnenstraatSchooljaar 2015 - 2016 
School: Basisschool OLVP Watermolendreef: 5258. kruispunt plezantstraat / parklaanSchooljaar 2015 - 2016 
School: Basisschool OLVP Watermolendreef: 5265. rodenbachstraat * watermolendreefSchooljaar 2015 - 2016 
School: Basisschool OLVP Watermolendreef: 5266. landbouwersstraat * plezantstraatSchooljaar 2015 - 2016 
School: Basisschool OLVP Watermolendreef: 5267. landbouwersstraatSchooljaar 2015 - 2016 
School: Basisschool OLVP Watermolendreef: 5314. hoge bokstraatSchooljaar 2015 - 2016 
School: Basisschool OLVP Watermolendreef: 5324. Hoge BokstraatSchooljaar 2015 - 2016 
School: Basisschool OLVP Watermolendreef: 5596. watermolenstraat lage bokstraatSchooljaar 2015 - 2016 

 


