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1. Inleiding 
Dit document betreft het schoolvervoerplan van:  

 VBS Sint Carolus 

 Lodewijk De Meesterstraat 1 

 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 VBS Sint-Carolus -  
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2. Onderzoek schooljaar 2015-2016  

2.1 Informatie van de school 

- De school telt 155 kleuters en 205 lagere schoolkinderen.  

- De school heeft geen verkeerswerkgroep.  

- Niet alle leerkrachten hebben een 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 4.  

- In de buurt van de school zijn verschillende parkeermogelijkheden: 

o Parking Lidl in de Lamstraat = 6 min stappen  

o Stedelijk sportcentrum De Witte Molen = 5 min stappen (of 9 min stappen) 

o De omliggende straten  

- De school heeft een eigen parking voor de leerkrachten.  

- Aan de schoolpoort staat dagelijks een gemachtigd opzichter. Deze functie wordt bekleed 

door een ouder.  

2.3 Verkeers- en mobiliteitseducatie 

2.3.1 Theorie 

- Leerkrachten gebruiken geen lesmethode voor VME (verkeers – en mobiliteitseducatie).  

- Enkele leerkrachten maken reeds gebruik van het digitale leerplatform 

www.octopusverkeersland.be . Men vindt er veel nuttige informatie op. Een extra toelichting 

over het gebruik hiervan vindt de school zeker relevant.  

2.3.2 Praktijk 

- De school organiseert tijdens het schooljaar 1 verkeersweek, deze gaat meestal door in 

oktober.  

2.4 Vervoersorganisatie 

- De school heeft twee ingangen. 

- De school heeft een overdekte fietsenstalling voor 100 fietsen in de kelder van de school.  

Er zijn beperkte afspraken over wie waar zijn/haar fiets plaatst.  

- Er is geen busvervoer van leerlingen. 

- Dagelijks zijn er bij het einde van de schooldag begeleide voetgangersrijen.  

http://www.octopusverkeersland.be/
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2.5 Bestaande sensibiliseringsacties 

2.5.1 Strapdag 

- De school doet jaarlijks mee aan de Strapdag.  

2.5.2 Zichtbaarheid 

- De school organiseert jaarlijks een eigen fluo-actie. Hierbij zijn ouders, leerkrachten en 

leerlingen bij betrokken. 

- Verder wordt er weinig aandacht besteedt aan de zichtbaarheid van de leerlingen onderweg 

naar school of naar huis.  

2.6 Andere acties 

- De school organiseert jaarlijks een verkeersweek.  

2.6.1 Fietscontroles 

- De school organiseert 1x per schooljaar een fietscontrole in samenwerking met de politie.  

2.7 Communicatie  

2.7.1 Het stadsbestuur en de politie  

- De school geeft aan dat er te weinig communicatie is in verband met verkeer en 

verkeersveiligheid met het stadsbestuur en de politie. Er zijn geen regelmatige 

overlegmomenten.  

2.7.2 Contact met de wijkagent 

- Er is zo goed als geen contact met de wijkagent.  

2.7.3 Ouders 

- De ouders ontvangen informatie over acties/campagnes via de nieuwsbrief, de 

schoolwebsite en GIMME.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SVP VBS Sint-Carolus     8 

 

2.7.4 Schoolreglement  

- In het schoolreglement komt verkeersveiligheid aan bod alsook de fietsenkelder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 2: Uittreksel schoolreglement  

 

- Ook de leerlingen hebben een eigen schoolreglement waar verkeer aan bod komt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3: Uittreksel schoolreglement voor de leerlingen 

13.2 Verkeersveiligheid 

De verkeersopvoeding van het kind begint bij de ouders. Zij zijn het die de eerste begrippen van veilig verkeer 

moeten bijbrengen: zich als voetganger of fietser leren gedragen, zich aan het drukke straatbeeld aanpassen 

en oog hebben voor gevaarlijke toestanden. 

Het gevaar bij de in- en uitgang van de school is aanzienlijk door de drukte, vooral veroorzaakt door de auto’s 

waarmee ouders hun kinderen van en naar de school brengen en waarbij soms geen rekening wordt 

gehouden met de verkeerssignalisatie en/of de richtlijnen van de gemachtigde opzichter.   

Begrijpende ouders parkeren niet aan de schoolpoort. De ingang van de school wordt steeds vrijgehouden. 

Parkeren of stilstaan op de voetpaden, zebrapaden en voor de parking van de leerkrachten is verboden. Wij 

vragen aan de ouders om het brengen en ophalen met de wagen te spreiden van 8 tot 8.20 uur en na de 

school van 15.20 tot 16.15 uur. 

 

14.1 Gedragsregels 

Fietsenkelder 

De leerlingen kunnen met de fiets naar school komen. Ze plaatsen hun fiets in de fietsenrekken in de 

fietsenkelder. De fietsen moeten voldoen aan de eisen die het verkeersreglement voorschrijft en worden 

voorzien van een degelijk slot.  

De school kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor vandalisme of diefstal in de fietsenkelder. 

 

Om veiligheidsredenen mag er op de speelplaats niet gefietst worden (alleen indien anders wordt 

meegedeeld). 

 

Verkeer 

 

42. Ik neem steeds de veiligste schoolroute, in afspraak met mijn ouders. 

43. Ik respecteer de verkeersregels. 

44. Ik ben altijd voorzichtig op de openbare weg. 

45. Ik zorg ervoor dat mijn fiets in orde is. 

46. Wanneer ik de bus gebruik (vb. bij uitstappen) 

• ga ik meteen na het opstappen zitten; 

• stap ik pas af als de bus volledig stilstaat; 

• wacht ik om over te steken tot de bus volledig weg is; 

• drink ik of eet ik niet tijdens de rit; 

• praat ik niet, tenzij met toestemming van de leerkracht. 
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2.8 Toekomstplannen/uitbreidingsplannen  

- De school heeft geen uitbreidingsplannen.  

2.9 Vervoersafstanden en vervoerswijzen leerlingen 

- Tijdens het schooljaar 2015-2016 en schooljaar 2017-2018 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 4: Legende symbolen herkomst  

2.9.1 Herkomsten  

Schooljaar 2015-2016 

Tijdens dit schooljaar kwamen dagelijks 360 leerlingen naar school. Van 258 leerlingen is de 

vervoerswijze gekend.  

 
Figuur 5: Herkomsten alle leerlingen  

http://www.octopusplan.be/
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Figuur 6: Overzicht leerlingen als voetganger bij goed en bij slecht weer 

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

  
Figuur 8: Overzicht leerlingen gebracht met de auto bij goed en bij slecht weer  
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Figuur 9: Overzicht leerlingen met het openbaar vervoer bij goed en bij slecht weer  

 
Figuur 10: Overzicht leerlingen waarvan geen informatie bekend is 

Schooljaar 2017-2018  

Tijdens dit schooljaar kwamen dagelijks 347 leerlingen naar school. Van 318 leerlingen is de 

vervoerswijze gekend. Van 13 leerlingen (kleuters 1e kleuterklas) is de vervoerswijze niet gekend.  
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Figuur 11: Herkomsten alle leerlingen 

 
Figuur 12: Herkomst leerlingen op andere schaal 
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Figuur 13: Overzicht leerlingen als voetganger bij goed weer 

 
Figuur 14: Overzicht leerlingen als voetganger bij slecht weer 
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Figuur 15: Overzicht leerlingen als fietser bij goed weer 

 
Figuur 16: Overzicht leerlingen als fietser bij slecht weer  
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Figuur 17: Overzicht leerlingen gebracht met de auto bij goed en bij slecht weer 

 
Figuur 18: Overzicht leerlingen met het openbaar vervoer bij goed en bij slecht weer 

2.9.2 Vervoerswijzen en herkomsten  

- Onderstaande diagrammen zijn van het schooljaar 2015-2016. Die zijn niet compleet daar 

niet alle vervoerswijzen gekend zijn. 

 

   
Figuur 19: Hoe ver wonen de leerlingen van school en wat is hun vervoerswijze? 
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- Onderstaande diagrammen zijn van het schooljaar 2017-2018.  

 

  
- Heel wat leerlingen komen zowel bij goed als bij slecht weer te voet of met de fiets naar 

school. Het aantal kinderen dat toch met de auto naar school komt bij slecht weer neemt 

fors toe vanaf een afstand > 1 km.  

- 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 91 vragenlijsten ingevuld. Op een populatie van 360 leerlingen is dit 25,2%. 

Enkele resultaten:  

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

vervoersmiddel naar school zijn: 

▪ De school is te ver 

▪ Delen van de route zijn te gevaarlijk om te fietsen 

▪ Er wordt te snel gereden door andere weggebruikers 

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 90% (=82 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 gaat naar: 

▪  de parkeerdrukte 

▪ het foutief parkeren aan de school 

▪ het gedrag van voetgangers en fietsers 

o Er is een duidelijke interesse voor pooling zowel fiets-, voet – als carpooling zeker 

elke dag.  

- De volledige resultaten van de bevraging zijn ter beschikking gesteld van de school en het 

stadsbestuur. 

 

 

 

http://www.octopusplan.be/
http://www.octopusplan.be/
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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 91 vragenlijsten ingevuld. Op een populatie van 360 leerlingen is dat 25.2%.   

78 aandachtspunten werden doorgegeven. 

 
Figuur 20: Aandachtspunten ouders op kaart 

 
Figuur 21: Detail directe schoolomgeving 

http://www.octopusplan.be/
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Samenvatting:  

1. Schoolpoort 

Hinderlijk en foutief geparkeerde auto’s (dubbel en driedubbel) 

Hoge parkeerdruk 

Aanwezigheid van secundaire school geeft ook veel fietsverkeer 

2. Kruispunt Kalkstraat/Hospitaalstraat – Zeildoekstraat/Lodewijk de Meesterstraat  

Vaak chaos bij begin en einde van de schooldag 

Veel doorgaand verkeer 

Te smalle voetpaden  

Druk kruispunt 

3. Kalkstraat 

Zeer druk verkeer bij begin en einde schooldag  

4. Brugsken 

Oversteek met Hertjen is gevaarlijk voor fietsers en voetgangers  

Moeilijke oversteekbaarheid met kruispunt Moerlandstraat 

Moeilijke doorgang voor fietsers, geen fietspad  

5. Kruispunt Lodewijk de Meesterstraat – Lamstraat 

Moeilijke oversteekbaarheid voor fietsers 

6. Lamstraat 

Gevaarlijk fietsen 

Moeilijke oversteekbaarheid met Lodewijk de Meesterstraat, fietsers weten vaak niet 

goed hoe ze dit moete doen  

7. Lindenstraat  

Krusipunt Dr. Van Raemdonckstraat-Lindenstraat/ Antwerpsesteenweg is voor  

voetgangers niet evident met de veelheid aan fietsen en auto’s 

Geen zebrapad om over te steken naar de wijk  

Moeilijke oversteekbaarheid met de Hogenakkerstraat  

8. Oversteken Grote Markt 

Met OLVrouwstraat: moeilijk door grote drukte 

Met Nieuwstraat: fietsers brengen voetgangers in gevaar  

9. Rondpunt OLVplein 

Zeer druk bij begin en einde schooldag  

10. Aandachtspunten éénmalig aangegeven: 

Langhalsbeekstraat: door de hoge snelheid van het gemotoriseerde verkeer 

gevaarlijk voor fietsers 

Paralelweg N16 – Industriepark Noord geen fietspad en zeer smal voetpad  

 Kruispunt Passtraat – Heidebaan=N70: geen gelijke lichtenregeling voetgangers en 

 fietsers  

Breedstraat: moeilijke oversteekbaarheid aan VTS door geparkeerde auto’s en 

moeilijke oversteekbaarheid ter hoogte van de Hogenakkerstraat 

Raapstraat: oversteek Singel-Antwerpse steenweg is moeilijk voor voetgangers en 

fietsers, onder andere door de korte groenfase  

Driekoningenstraat ter hoogte van Noordlaan: fietspad eindigt, niet evident voor 

fietsers door grote drukte bij begin en einde schooldag  
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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/reeds uitgevoerde werken  

 

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

stad leefbaarder en verkeersveiliger te maken. 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 Lodewijk De Meesterstraat werd op 8 januari 2018 enkele rijrichting. Voor de fietser in 

tegenrichting werd conform het fietsvademecum een fietssuggestiestrook aangebracht. Door het 

maken van enkele rijrichting wordt er ruimte gecreëerd voor de fietsers. Bovendien wordt de druk 

van een aantal kruispunten verminderd zoals het kruispunt met de 

Kalkstraat/Zeildoekstraat/Lodewijk De Meesterstraat. 

 

Op dezelfde moment werd de Lamstraat tussen de Lodewijk De Meesterstraat en de Azalealaan 

omgedraaid van rijrichting.  

 

In 2018 wordt het sluipverkeer in de Lindestraat tegengegaan door de installatie van een 

verkeersstop in de Goudenregenlaan. Deze maatregel zal effectief twee wijken van mekaar scheiden 

waardoor de verkeersdruk in de omgeving afneemt. 
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3.4.2 Adviezen Voetgangersbeweging 

Schoolpoort in de Lodewijk de Meesterstraat - Kruispunt Kalkstraat/Hospitaalstraat – 

Zeildoekstraat/Lodewijk de Meesterstraat 

Ouders geven aan: 

Hinderlijk en foutief geparkeerde auto’s (dubbel en driedubbel) en hoge parkeerdruk 

Aanwezigheid van secundaire school geeft ook veel fietsverkeer - Te smalle voetpaden 

Vaak chaos bij begin en einde van de schooldag en veel doorgaand verkeer 

Zoals aangegeven bij ‘Beslist beleid Sint-Niklaas’ is er sinds januari 2018 enkelrichtingsverkeer 

toegelaten in de Lodewijk De Meesterstraat richting de Lamstraat. Voor de fietsers is er een 

suggestiestrook voorzien.  

 
Figuur 22: Lodewijk de Meesterstraat  

Ondertussen is de rijrichting in de Lamstraat (tussen de Lodewijk de meesterstraat en de Azalealaan 

omgedraaid.  

Op termijn wordt de Lodewijk de Meesterstraat volledig heringericht.  

De eerste reacties op deze veranderde situatie zijn positief. Het kruispunt Lodewijk de 

Meesterstraat/Hospitaalstraat/Zeildoekstraat is eenvoudiger geworden om over te steken.  
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Fietsoversteekplaatsen Moerlandstraat  

 
Figuur 23: Fietsoversteekplaats Moerlandstraat  

In de Moerlandstraat ter hoogte van het AZ Nikolaas bevinden zich 2 fietsoversteekplaatsen één ter 

hoogte van het zebrapad en één volgend na het kruispunt met de Van Durmestraat. Beiden hebben 

geen correcte signalisatie. Op deze fietsoversteekplaatsen heeft de fietser geen voorrang. Als 

wegmarkering moeten hier ‘witte blokken’ staan in plaats van een witte onderbroken belijning.  

Extra signalisatie met ‘haaietanden’ en het verkeersbord B1, ‘voorrang verlenen’ kan de situatie voor 

de fietser verduidelijken.  

Kruispunt Hospitaalstraat – Moerlandstraat  

Hier is de afwikkeling van het verkeer vaak zeer moeilijk. Dit kom onder andere door volgende 

factoren:  

- meer instroom via de Parklaan - Moerlandstraat die linksaf via de Hospitaalstraat de L. De 

Meesterstraat moeten bereiken 

- de linksafstroom van de Moerlandstraat naar Hospitaalstraat wordt geblokkeerd door: 

a) De fietsers die van de Hospitaalstraat richting 't Brugsken rijden: 142 tussen 15u30-

16u30 (stoppen niet aan de stop-streep maar rijden gewoon door) 

 b) Voetsgangers die de oversteek Hospitaalstraat 't Brugsken doen: 123 tussen 

15u30-16u 

 c) Dwarsende oversteken van fietsers: 21 fietsers 

 d) In de ochtendspits door voertuigen die vanuit de voorrang van de Azalealaan/'t 

Brugsken naar Hospitaalstraat rijden blokkeren de linksafslagbeweging  

 e) In de avondspits door voertuigen die vanuit de voorrang van de Azalealaan/'t 

Brugsken naar Hospitaalstraat stilstaan op het kruispunt blokkeren de 

linksafslagbeweging. 

De stad Sint-Niklaas geeft aan de voorrangsregeling op het kruispunt van de Moerlandstraat en het 

Brugsken herzien. Bestuurders komende van de Moerlandstraat krijgen voorrang op het verkeer 

komende van het Brugsken. Dit zorgt voor een betere bereikbaarheid van de omgeving van de L. De 
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Meesterstraat. Daarnaast wordt eind 2018 de voorrang op het Brugsken volledig herzien. Het 

Brugsken wordt conform het wijkcirculatieplan een voorrangsweg. 

 

Lamstraat 

Ouder geven aan:  

Gevaarlijk fietsen 

Moeilijke oversteekbaarheid met Lodewijk de Meesterstraat, fietsers weten vaak niet goed 

hoe ze dit moeten doen  

De Lamstraat is ondertussen enkelrichting voor gemotoriseerd verkeer en dubbel richting voor 

fietsers.   

Oversteken Grote Markt 

Ouders geven aan:  

Met Onze Lieve Vrouwstraat: moeilijk door grote drukte 

Met Nieuwstraat: fietsers brengen voetgangers in gevaar  

Door het weldra ‘knippen’ van de Grote Markt’ zal de verkeersintensiteit van gemotoriseerd verkeer 

doen afnemen wat ten goede komt van de fietsers en voetgangers.  
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4. Bijlage  
Ouders hebben 78 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. 
1 

oversteek herten - brugsken: 
Druke oversteekplaats 

2 
Zeildoekstraat - Lodewijk de Meesterstraat: 
Een zéér druk kruispunt met heel wat schoolgaande tieners die vaak kriskras door elkaar rijden, ook wanneer ik 
probeer over te steken met mijn kinderen. Ook zwaar verkeer (camions) en de vele auto’s maakt dit punt 
gevaarlijk 

3 
Moerlandstraat: 
Dit deel van de moerlandstraat richting KBC bank is een tweerichtingsstraat waar het heel smal is om veilig te 
fietsen. Op drukke momenten is daar vaak file waardoor je als fietser met kleine kinderen vaak in gevaarlijke 
omstandigheden verkeert 

4 
Langehalsbeekstraat - Moleken: 
Wanneer je op dit stuk richting de Valk fietst, rijd je als fietser gewoon op de rijbaan. Hier scheren auto’s je vaak 
rakelings voorbij. 

5 
Aan de VTS: 
moeilijk om over te steken. Slecht zicht door de geparkeerde auto’s 

6 
lamstraat: 
het is gevaarlijk om te fietsen in de lamstraat 

7 
lindenstraat: 
oversteken op een drukke baan 

8 
lamstraat: 
mensen stoppen zelden om de kinderen over te laten 

9 
paralelweg naast de N16 kruispunt hoge heerweg tot kruispunt fabiolapark: 
geen fietspad, zeer smal voetpad 

10 
Oversteekplaats drukke baan: 
Dit is een oversteekplaats voor voetgangers maar wordt ook door fietsers gebruikt ( vooral jongeren ) die de 
overstekende voetgangers vaak in gevaar brengen. 

11 
druk kruispunt: 
Hier komen veel auto’s en fietsers samen , het is soms moeilijk om als voetganger te passeren. 

12 
Knelpunt 1 : Dubbel en verkeerd parkeren!!!!: 
Qua veiligheid vind ik dit het gevaarlijkste punt op heel de route. Autobestuurders respecteren de verkeersregels 
helemaal niet. Parkeren zich dubbel of soms driedubbel(!) Het is enigzins gebeterd met een toezichter in de buurt, 
maar het zou nog veel beter en veiliger kunnen! 

13 
Knelpunt 2 : fietspad op de rijbaan: 
Fietspad op de rijbaan ! Snelheid van de auto’s. 

14 
Driekoningen: 
Ontzettend druk punt. 

15 
Kruispunt singel, raapstraat, antwerpse steenweg: 

http://www.octopusplan.be/
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Dit is heraangelegd, maar toch dikwijls nog gevaarlijke situaties van auto’s en fietsers die nog snel door willen 
rijden. Ook de singel oversteken te voet of met de fiets is lastig, aangezien het licht zeer snel terug op rood 
springt, wat niet handig is met een kind achterop de fiets, te voet of met een kindje dat net leert fietsen. 
 
 
 
 

16 
Van antwerpse steenweg oversteken naar de lamstraat: 
Vele fietsers weten hier niet wat te doen als ze naar de lamstraat moeten. Blijven staan (in de weg van anderen) 
op het fietspad tot alle auto’s gepasseerd zijn, aan de rechterkant in het midden staan, zodat ook de auto’s achter 
je moeten wachten tot je bent overgestoken,... Sommige auto’s weten ook niet wie er eerst mag of merken ze je 
niet op. 

17 
moerlandstraat: 
net voor de parklaan richting KBC bank, is het een zeer smal stuk om te fietsen met kleine kinderen (waar 2 
richtingsverkeer en héél vaak file is!) 

18 
langehalsbeekstraat: 
Een zeer lange baan waar zeer snel gereden wordt. Wanneer je als fietser richting de Valk fietst, moet je op de 
baan fietsen. En vlammen auto’s je rakelings voorbij 

19 
kruispunt Zeildoekstraat - Lodewijk de Meesterstraat: 
Bij het oversteken vanuit de Zeildoekstraat richting Lodewijk de Meesterstraat is het vaak onveilig met jonge 
fietsers 

20 
Lodewijk de Meesterstraat: 
Hinderlijk parkeergedrag : ikzelf moet met de auto komen wegens te ver, maar parkeer altijd (vaak honderden 
meters van de schoolpoort !) regulier, maar blijkbaar vinden andere ouders dat de straat hun bezit is en maken ze 
de situatie voor voetgangers en fietsers daardoor onveilig. 

21 
Schoolomgeving: 
Zeer druk, heel veel volk op dezelfde plaats 

22 
kruispunt hospitaalstraat, lodewijk de meesterstraat: 
op spitsmomenten te druk, veel doorgaand verkeer. Indien de politie hier het verkeer regelt, loopt het nog meer 
vast en het blijft gevaarlijk. Een alternatieve oplossing dringt zich op. Suggestie: rond punt met dropmogelijkheid 
(kiss en ride) en kalkstraat en lodewijk de meesterstraat autovrij (uitgez.hulpdiensten en bewoners) 

23 
kruispunt brugsken hospitaalstraat: 
Sluipverkeer via Brugsken en Azalealaan krijgt hier voorrang op hospitaalstraat = onbegrijpelijk want werkt 
sluipverkeer in de hand verkeer dat van de moerlandstraat (dus centrum in rijdt, krijgt voorrang op 
centrumverlatend verkeer zorgt voor veel file in de hospitaalstraat en bijgevolg de lodewijk de meesterstraat 

24 
Kalkstraat: 
auto’s graag weigeren in deze straat tijdens schoolspitsuren: heel onveilig voor fietsers. de voorrangsregel voor 
fietsers is een verbetering, maar het blijft gevaarlijk openslaande deuren + velen maken gewoon de lus kalkstraat 
kleine Peperstraat walburgstraat 

25 
aan de bushalte: 
overstekende jongeren die niet kijken. 

26 
lamstraat: 
auto’s die heel dicht naast de fietsers rijden 

27 
L. De meesterstraat: 
drukte van fietsers en parkerende auto’s. 

28 
Drukke oversteekplaats voor voetgangers: 
Dit is een zeer drukke oversteekplaats voor voetgangers die ook gebruikt wordt door fietsers die soms de 
voetgangers in gevaar brengen. 

29 
Druk kruispunt: 
Dit is een zeer druk kruispunt waar zowel veel auto’s en fietsers passeren en waar veel voetgangers oversteken. 

30 
Kruispunt Lamstraat en Lodewijk de Meesterstraat: 
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Auto’s komen snel aangereden. Enkele richting. Moeilijke plek om kinderen te laten oversteken die uit de wijk 
rechtover die Lodewijk De Meesterstraat komen gereden. 

31 
Uitgang van de middelbare school: 
Fietsers komen uit de garage zomaar de baan op gefietst. Auto’s staan stil voor de schoolpoort (niet 
reglementair). 
 
 
 
 
 

32 
Kruispunt Antwerpse Steenweg/ Lindenstraat: 
Heel slecht zicht, moeilijk voor kinderen omwille van het doorlopende fietspad in combinatie met de voorrang van 
rechts-regel. Je moet ook heel dicht bij de straat gaan staan (met fiets of zonder) om een overzicht te hebben 
over komende auto’s. De snelheid van de auto’s is daar ook dikwijls een gevaar (niet de toegelaten snelheid, wel 
de genomen snelheid). Fietsers die op de Antwerpse steenweg rijden op het fietspad worden door auto’s niet 
altijd gezien bij het inrijden van de Lindenstraat. 

33 
Lindenstraat: 
Heel smalle straat om te fietsen. Auto’s kunnen niet gemakkelijk voorbij, waardoor er soms gevaarlijke 
manoeuvres worden uitgevoerd om kinderen toch voorbij te steken. 

34 
Aan de lichten passtraat N70: 
Auto’s rijden ons bijna omver of zijn boos als ze afslagen aan dit kruispunt. We steken over met de fiets als de 
fietser op groen staat, maar het manneke staat op rood. De automobilisten denken dat ze voorrang hebben en 
rijden de fietsers van de baan !!!! Waarom worden alle lichten (fietser en manneke) niet groen? 

35 
Raapstraat-Oude Molenstraat: 
Hier is een nieuw kruispunt met lichten geplaatst, toch vond ik het voor fietsers echt uitkijken. Met de bushalte, en 
auto’s die bij groen licht afslaan naar de ouder Molenstraat zonder naar de fietsers te kijken... 

36 
Lindenstraat: 
Ik vind het gevaarlijk om met mijn zoon van 6 in deze straat te fietsen, vaak zijn er toch automobilisten die niet op 
de voorziene plaats voorbijsteken en dan hoop ik maar dat mijn zoon net niet uitwijkt of wankelt. Zeker als dit 
zwaarder vervoer is. Toch merk ik ook dat er echt mensen zijn die pas voorbij gaan op de voorziene strook. 

37 
L. De meesterstraat-Lamstraat: 
Wij komen van school en steken hier recht over, we slaan niet af in de Lamstraat, maar fiesten door het wijkje. 
Het is na schooltijd soms een zeer gevaarlijke oversteek, door veel autoverkeer, maar ook fietsers langs alle 
kanten. 

38 
L. De Meesterstraat: 
Deze straat ligt er niet goed bij in de heenweg, bij de terugweg: hier parkeren ze vaak dubbel. Zeker op de 
terugweg is het echt gevaarlijk als auto’s manouvreren om langs de dubbel geparkeerde auto’s te komen. 
Wekelijks heb ik hier een gevaarlijk moment met mijn zoon. Hier zullen nog ongevallen gebeuren. 

39 
Kruispunt Hospitaalstraat / Lodewijk de Meesterstraat: 
tijdens een korte periode (ong 30’) ’s ochtends en ’s avonds wordt dit kruispunt overbelast! Er zijn zoveel scholen 
in de buurt. Zowel ouders met auto’s, middelbare schooljeugd met de fiets of te voet. vaak ontbreekt het in elke 
groep wel al eens aan discipline als het aankomt op hoffelijk gedrag op straat. Vooral het naleven van de 
voorrang van rechts, ligt hier zeer moeilijk. Komende vanuit de Walburgstraat, ben ik steeds blij dat ik dit voor 
8.00u doe... 

40 
Spoed van autos : 
Walburgstraat, Kalkstraat en Hospitaalstraat 

41 
oversteek herten - brugsken: 
Oversteek heel druk 

42 
brugsken: 
Geen fietspad 

43 
brugsken : 
Geen fietspad 

44 
Kruispunt zeildoekstraat / hospitaalstraat: 
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Politie zou hier meer het verkeer moeten regelen in plaats van enkel de voetgangers over te steken. 
45 

Kruispunt zeildoekstraat / hospitaalstraat: 
politie zou hier meer het verkeer moeten regelen in plaats van enkel de voetgangers over te helpen steken. Zeker 
aandacht voor de grote groep studenten die via het park/zeildoekstraat zich in het verkeer willen begeven 

46 
Brug kruispunt driekoningenstraat - hofstraat: 
De wachtzone voor de fietsers is onvoldoende + niet volledig afgebakend. 

47 
Rond punt plezantstraat: 
Komende vanuit de hofstraat is er ’s morgens bij druk fietsverkeer extra aandacht nodig bij het maken van de 
bocht. Er komen immers (in grote getale) fietsers vanuit de plezantstraat. Er zit ook een serieuze drempel voor 
met de fiets over te gaan (asfalt straat ligt niet goed). De kindjes op de fiets worden door elkaar gerammeld. 

48 
 
 

Begin hofstraat: 
Sommige fietsers komende uit de driekoningenstraat moeten de bocht maken om richting station te fietsen. ’s 
Morgens is het echter zo druk dat alles hierdoor opgehouden wordt en je soms halverwege de baan stil moet 
staan. 

49 
Oversteek Onze Lieve vrouwstraat naar markt: 
Bij drukte steekt iedereen kriskras de 2 baanvakken (auto’s en busstrook) over. Met 2 kindjes op de fiets is dit niet 
evident. 

50 
Fietspad gaat over naar weg, driekoningenstraat: 
Fietspad gaat over naar de weg. De driekoningenstraat is vrij druk in de spits (vooral in het terugkeren). Niet 
evident. 

51 
hoek antwerpsesteenweg en lamstraat : 
om je bocht te nemen vanuit de antwerpsesteenweg richting lamstraat is het zeer gevaarlijk voor jonge kinderen 
omdat de stroom fietsers er van uitgaat dat je doorrijd terwijl dat niet altijd mogelijk is! 

52 
kruispunt hospitaalstraat L De Meesterstraat: 
heel druk soms slechte verkeersregeling 

53 
kruispunt moerlandstraat brugsken: 
auto’s stoppen soms niet,kijken verkeerde kant op.. 

54 
lamstraat de hoek: 
soms rijden de mensen regelmatig te snel 

55 
hoek antwerpsesteenweg en lamstraat : 
om je bocht te nemen vanuit de antwerpsesteenweg richting lamstraat is Het zeer gevaarlijk voor jonge kinderen 
omdat de stroom fietsers die volgt verwacht dat je doorrijd terwijl dat niet altijd mogelijk is! 

56 
Kruispunt: 
Ook al liggen er 2 zebrapaden kort op elkaar, fietsers stoppen niet, automobilisten stoppen weinig of niet en de 
snelheid is ook niet toepasselijk voor deze gevaarlijke oversteekplaats 

57 
oversteek: 
Het oversteken van bij ons naar de Hogenakkerstraat is gevaarlijk of vraagt toch een stukje omweg om een 
zebrapad te kunnen gebruiken. Alsook fietser die van het fietspad rechtstreeks de straat overrijden en 
hogenakkerstraat inrijden zonder te kijken. 

58 
Hospitaalstraat x L de Meester x Kalkstr: 
Druk kruispunt met ’s morgens veel doorgaand verkeer, fietsers en voetgangers. De voetpaden zijn te smal en te 
veel jongeren blokeren de voetpaden waardoor we zeer vaak op de straat moet stappen. Oplossingen: bredere 
voetpaden, doorgaand verkeer afremmen/ontraden. 

59 
Hospitaalstr x L de Meesterstr x Kalkstr: 
Te smalle voetpaden voor te veel schoolgaande kinderen, veel jongeren blijven op de voetpaden staan waardoor 
je vaak over het straat moet lopen + te veel doorgaand verkeer. 

60 
OLVPlein: 
Fietsers richting Plezantstraat moeten te lang wachten. 

61 
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Oversteek Markt aan Nieuwstraat: 
Geen fietsvriendelijk oversteek naar de Markt 

62 
Oversteek Kalkstraat: 
’s ochtends chaos aan de oversteek levert onduidelijke voorrang op. 

63 
zeildoekstraat lodewijk de meesterstraat hospitaalstraat: 
druk kruispunt 

64 
Fietsers Brugske: 
Als fietser is het enorm gevaarlijk. Voornamelijk tijdens de spits van de Hospitaalstraat richting N70. Er is totaal 
geen doorgang meer voor de fietsers wat tot gevaarlijke situaties kan lijden zoals aanrijdingen en beschadiging 
van voertuigen . Fietsers rijden regelmatig het voetpad op wat dan weer gevaarlijk is voor de voetgangers. 

65 
druk kruispunt: 
te veel straten komen samen en heel veel verkeer door de vele scholen 

66 
kruispunt Lodewijk de Meesterstraat - Hospitaalstraat - Kalkstraat: 
veel te veel verkeer in en uit de Lodewijk de Meesterstraat en naar de Kalkstraat 

67 
Kalkstraat: 
Te druk verkeer ’s morgens en ’s avonds. 

68 
oversteek plaats L. de meesterstraat.: 
Slecht zicht voor auto’s en of voetgangers om richting Kalkstraat of hospitaalstraat te gaan 

69 
verkeersdrukte: 
Er zijn slechts enkele plaatsen om de spoorweg te passeren, waardoor het elke morgen aanschuiven is. Iedereen 
moet namelijk op hetzelfde moment het centrum van de stad in. 

70 
Parkeerprobleem: 
Er is weinig parking in de omgeving van de school. 

71 
kruispunt hospitaalstraat en lodewijk de meesterstraat: 
het is daar super druk er komen mensen van de markt di naar het sucundair onderwijs moeten en dan moeten de 
kleine kinder daar nog langs 

72 
lamstraal en lodewijk de meesterstraat : 
sommige auto’s vleigen daar soms langs en houden geen rekening met de mensen die willen oversteken 

73 
hogenakkerstraat en lindenstraat: 
het is er gevaarlijk om over te steken als je niet goed oplet omdat de bestuurders er altijd super snel langs komen 
en ’s ochtends vaak ook geen rekening houden met de leerlingen die daar langskomen 

74 
Middelbare school: 
Stilstaande auto’s voor de schoolpoort van de middelbare school, de fietsenstalling waar onverwachts leerlingen 
uit- of infietsen zorgt voor overlast voor kleinere kinderen op de fiets. De voorrang van rechts is daar ook best 
gevaarlijk. 

75 
Oversteken naar de wijk: 
Gevaarlijk oversteekpunt voor kinderen. Aan de rechterkant, als je de wijk uit komt gereden ligt geen zebrapad. 

76 
Oversteken in de Lindenstraat: 
Er is geen enkel zebrapad om vanuit de Lindenstraat veilig over te steken naar de wijk. Niet aan de rijbaan, maar 
ook niet langs het voorziene wandeldreefje. De Lindenstraat is een gevaarlijke straat, dus oversteken alleen is 
helemaal moeilijk! 

77 
Kruispunt Antwerpse Steenweg/ Lindenstraat/ Van Raemdonckstr.: 
Er liggen voldoende zebrapaden om over te steken. Door de fietspaden die door ertussen liggen is het echter 
dikwijls gevaarlijk. Ook de snelheid van de auto’s op de Antwerpse Steenweg maken het kruispunt dikwijls 
gevaarlijk. 

78 
meha mergim: 
hier woon ik hogenakkerstraat 
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