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1 Inleiding 
Dit document betreft het schoolvervoerplan van: 

 GVBS SINT-JOZEF 

 Collegestraat 31 

 9100 SINT-NIKLAAS 

 

Met dit schoolvervoerplan wil het stadsbestuur meer kinderen op een actieve wijze naar school laten 

komen. Daarnaast worden knelpunten in de schoolomgeving in kaart gebracht. Door een nauwe 

samenwerking tussen de scholen, ouders, stadsbestuur, politie en andere actoren zullen een aantal 

maatregelen genomen worden op vlak van educatie, sensibilisatie en handhaving.  

 

In deel 2 van dit plan komt er meer inzicht in de vervoerswijze van de leerlingen. Daarnaast wordt er 

gekeken naar de bereikbaarheid van de school en de acties die de school reeds onderneemt rond 

verkeer. 

 

In deel 3 worden aanbevelingen geformuleerd in verband met infrastructuur, educatie, sensibilisatie 

en handhaving.  

 

Bijlagen zijn te vinden in deel 4. 

 

 

Figuur 1: Ligging van Sint-Jozefcollege * 

* 
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2 Onderzoek tijdens schooljaar 2014-2015 

2.1 Algemene gegevens 
De school telt 573 leerlingen (7 peuters, 153 kleuters en 413 lagere schoolkinderen).  

De voornaamste wegen rondom de school zijn: 

- Richard Van Britsomstraat 

- Hofstraat 

- Parkstraat 

- Onze-Lieve-Vrouwstraat 

- Grote Markt  

- Westerlaan – R42 

 

De school heeft zes ingangen. Er zijn afspraken wie welke ingang mag/moet gebruiken.  

 

 
Figuur 2: Plattegrond van de school  

De school heeft een overdekte fietsenstalling. Deze bevindt zich aan de speelplaats van de lagere 

school en heeft een capaciteit voor 80 fietsen. Uitbreiding van deze stalling is mogelijk.  
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2.2 Andere informatie van de school 

- De school gebruikt geen lesmethode voor verkeers- en mobiliteitseducatie. 

- Er is duidelijk nood aan een verticale leerlijn doorheen kleuter -en basisschool.  

- 2 leerkrachten zijn reeds ingeschreven voor digitale leerplatform Octopus Verkeersl@nd. 

De school heeft geen verkeerswerkgroep. 

- Er zijn geen gemachtigd opzichters aan oversteekpunten in de schoolomgeving. 

Leerkrachten hebben geen diploma gemachtigd opzichter.  

- De school organiseert geen begeleide rijen.  

2.3 Vervoersafstanden leerlingen op kaart 
Via de toepassing Octopusplan.be werd de afstand berekend die de leerlingen afleggen op weg naar 

school. De adreslijst van de leerlingen werd gekoppeld waardoor de meeste herkomst-adressen 

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

leerlingen.  

 

 
Figuur 3 : Overzichtskaart herkomst leerlingen 
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Figuur 4: Overzichtskaart herkomst leerlingen op andere schaal 

Deze gegevens zijn gebaseerd op de bevraging van de ouders. 

2.4 Vervoersafstanden en vervoerswijzen 

 

 
 Bij mooi weer       Bij slecht weer 
Figuur 5: Hoe ver wonen de leerlingen van school en wat is hun vervoerswijze     

Deze diagrammen zonder leerlingenvervoer zijn ook terug te vinden op de schoolpagina via 

www.octopusplan.be  

 

http://www.octopusplan.be/
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2.5 Verder onderzoek/verplaatsingskilometers 

   
 Bij mooi weer       Bij slecht weer 
Figuur 6: Verplaatsingskilometers leerlingen – afstand minder dan 500 m 

 

          
 Bij mooi weer      Bij slecht weer 
Figuur 7: Verplaatsingskilometers – afstand minder dan 1 km 

 

   
 Bij mooi weer       Bij slecht weer 
Figuur 8: Verplaatsingskilometers – afstand minder dan 2 km 
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 Bij mooi weer      Bij slecht weer 
Figuur 9:  Verplaatsingskilometers leerlingen – alle afstanden  

Deze taartdiagrammen geven de verplaatsingskilometers weer in percentage van de verschillende 

vervoersmodi bij slecht weer en bij goed weer. 

Er is een onderverdeling naargelang de afstand tussen de woonplaats en de school. 

In figuur 9 zijn alle afstanden bij elkaar geteld waaruit zou blijken dat het autogebruik om de 

leerlingen naar school te brengen redelijk hoog is. Dit is te verklaren doordat enkele leerlingen op 

een grote afstand van de school wonen namelijk tussen 12 km en 20 km.  

2.6 Vervoersafstanden en verplaatsingswijze van leerlingen 

2.6.1 Onderzoek via www.octopusplan.be 

Via de toepassing Octopusplan.be werd de afstand berekend die de leerlingen afleggen op weg naar 

school. De adreslijst van de leerlingen werd gekoppeld aan de schoolpagina waardoor de meeste 

herkomst-adressen gelokaliseerd werden. Volgende kaarten geven een overzicht van de woonplaats 

van de leerlingen en hun vervoerswijze bij mooi en slecht weer.  

http://www.octopusplan.be/
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Figuur 10 : Overzicht herkomst leerlingen bij mooi weer (rood=auto) 

 

 
Figuur 11: Overzicht herkomst leerlingen bij mooi weer op kleinere schaal – (rood=auto) 
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Figuur 12 : Overzicht herkomst leerlingen bij slecht weer op kleinere schaal (rood=auto) 

 

 

Figuur 13 : Overzicht herkomst leerlingen als voetganger of fietser bij mooi weer (groen = voet  –  blauw = fiets) 



 

12 

Voetgangersbeweging vzw  

 
Figuur 14 : Overzicht herkomst leerlingen als voetganger of fietser bij slecht weer (groen = voet –  blauw = fiets)  

 

 
Figuur 15: Overzicht herkomst leerlingen die gebruik maken van het openbaar vervoer bij mooi weer  
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Figuur 16: Overzicht herkomst leerlingen die gebruik maken van het openbaar vervoer bij slecht weer 

De vervoerswijze van de leerlingen die hier wordt weergegeven is gebaseerd op een intern 

schoolonderzoek gedurende het schooljaar 2014– 2015. Op een totaal van 573 leerlingen zijn er 135 

vragenlijsten ingevuld. Met de medewerking van de leerkrachten zijn de vervoerswijzen van alle 

leerlingen genoteerd en ingevoerd op de schoolpagina via www.octopusplan.be.  

2.7 Gegevens van de leerkrachten 

In de school zijn 40 personeelsleden werkzaam waarvan 28 personen de bevraging op papier hebben 

ingevuld.   

Bij goed weer kiest bijna 60 % van het personeel om op een duurzame manier naar school te komen 

namelijk met de fiets of een combinatie van fiets met openbaar vervoer. Bij slecht weer komt nog 

ruim 46 % met de fiets naar school. De anderen komen met de auto naar school.  

39 % woont tussen 1 en 5 km van de school; 25% tussen de 5 – 10 km. 36 % woont op > 10 km van 

school waarvan 3 leerkrachten met de fiets naar school komen.   

Niet iedereen heeft altijd veel bagage bij, namelijk 39%. De hoeveelheid aan bagage heeft bij enkele 

personeelsleden absoluut geen invloed op de vervoerswijze. De auto blijft wel het vervoermiddel bij 

53,5 % als de leerkracht veel bagage meeneemt naar school.  

Er is een parking vlakbij of verbonden aan de school. Niet alle leerkrachten vinden dat er voldoende 

parkeerplaatsen zijn in de directe schoolomgeving. Een aantal leerkrachten zijn bereid om de auto 

verder van school te parkeren en het laatste stuk te voet of met het openbaar vervoer af te leggen. 

64 % van de leerkrachten zijn daar niet toe bereid vooral omwille van het tijdsgebrek en teveel 

bagage. 

Bij enkele leerkrachten is er interesse voor carpooling.  

Een aantal leerkrachten zijn op de hoogte van de dienstregeling van het openbaar vervoer. Enkelen 

melden dat ze dan te laat aankomen in school. 

http://www.octopusplan.be/
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Een fietsenstalling is voorzien met voldoende plaatsen. 2 leerkrachten melden enkele faciliteiten 

zoals de aanwezigheid van een fietspomp, een douche en een kleedkamer.  Alle fietsende 

leerkrachten ontvangen een fietsvergoeding.  

De school biedt volgens 53,5 % van het personeel bereikbaarheidsinformatie aan.  

Enkele leerkrachten zijn bereid deel te nemen aan een voet- of fietspool voor de leerlingen. 

2.8 Bereikbaarheidskenmerken van de school 
De school is met alle vervoersmodi zoals te voet, met de fiets en met de auto vlot te bereiken. Er zijn 

geen begeleide rijen voor de voetgangers en er is geen busvervoer. Er is een fietsenstalling die plaats 

biedt aan ongeveer 80 fietsen, uitbreiding hiervan is mogelijk.  

2.9 Bestaande sensibiliseringsacties 

De school organiseert jaarlijks de STRAPDAG. Tijdens de winterperiode tussen december en februari 

is er de fluoactie die wordt afgesloten met een fuif georganiseerd door het oudercomité.  

2.9.1 Zichtbaarheid 

Bij het wandelen en fietsen op de openbare weg dragen alle leerlingen een fluovest.  

2.9.2 Fietscontroles 

Controle van de fietsen gebeurt in samenwerking met de leerlingen van het secundair. Dit is enkel 

voor de fietsen van de leerlingen van de derde graad. Dit alles gebeurt in samenwerking met de 

politie in de maand oktober met een hercontrole enkele weken later.  

2.10 Communicatie 

Er is geen communicatie tussen de school en het stadsbestuur, ook niet met andere instanties zoals 

De Lijn of NMBS of met omwonenden of handelaars in de buurt.  

Het oudercomité kaart wel de problematiek rond de school aan bij het stadsbestuur en de ouders.  

2.10.1 Schoolreglement 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figuur 17: Uittreksel schoolreglement  

1 Schoolorganisatie  
1.8 met de fiets naar school 
Voor de leerlingen van de lagere school is een aparte fietsenstalling voorzien. De leerlingen komen binnen langs de poort 
tegenover de stadsschouwburg met de fiets aan de hand. Ze stallen hun fietsin de voorziene zone aan de fietsenstalling. Het is 
aan te raden de fiets te voorzien van een fietsslot, waarvan thuis een reservesleutel wordt bewaard. Bij het verlaten van de 
school gaan de leerlingen met de fiets aan de hand door de poort aan de stadschouwburg. 
5. Welzijnsbeleid 

Verwachtingen naar de ouders: 
Het verkeer aan de schoolpoort zorgt vaak voor onveilige situaties. Ouders hebben hierin zelf een verantwoordelijkheid. Maak 
goede afspraken met de klasleerkracht i.v.m het afhalen van uw kind. De ouders van leerlingen die per fiets naar school 
komen, zorgen ervoor dat de fiets steeds reglementair in orde is. Het wordt aangeraden dat de kinderen een fluo-hesje en een 
fietshelm dragen. 
Verwachtingen naar de kinderen: 
De fietsen moeten voldoen aan de eisen van het verkeersreglement. De kinderen dienen zich aan de verkeersregels te houden. 
De straat is een gevaarlijke plaats, daarom is spelen op de weg naar huis verboden. De kinderen kiezen steeds de veiligste weg 
naar huis. Op het schoolterrein wordt niet gefietst. 
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2.11 Knelpunten  

2.11.1 Doorgegeven via de school 

/ 

2.11.2 Doorgegeven via de ouders  

De ouders werden via een brief uitgenodigd om een bevraging in te vullen. Zij kregen een 

persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord waarmee zij konden inloggen op www.octopusplan.be.  

 

In totaal werden 135 vragenlijsten ingevuld. Op een populatie van 573 leerlingen is dit 23,6 %.  

111 knelpunten werden doorgegeven.  

 
Figuur 18:  Knelpunten rond de school doorgegeven door ouders en leerlingen 

Samenvatting in 4 grote knelpunten: 

1. De schoolomgeving en de Collegestraat  

 Fout parkeren, geen aandacht voor zachte weggebruikers 

2. Markt  

 Oversteekplaats onoverzichtelijk, veel verkeer, lang wachten als fietser 

 Moeilijk zicht als chauffeur op aankomende voetgangers 

 

 

http://www.octopusplan.be/
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3. Rondpunt: Plezantstraat – Hofstraat – OLV straat  

 Chaos, moeilijk over te steken als fietser, …. (in maart 2015 tijdelijk geen hulp bij het 

oversteken) 

4. R42  

 Verschillende moeilijke oversteekpunten   
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3 Aanbevelingen  
Een overzicht van alle aangewezen maatregelen is te lezen in de tabel 

  3.1 ‘AANBEVELINGEN GVBS SINT – JOZEF TE SINT-NIKLAAS’ 

In deze tabel staan de diverse maatregelen, de uitvoerende en/of deelnemende partners, het tijdstip 

van uitvoeren en welke communicatie hieromtrent belangrijk is.  

Deze aanbevelingen situeren zich op verschillende niveaus namelijk: 

Algemene aanpak 

Educatie  

Sensibilisatie  

Handhaving 

Vervoerorganisatie  

Infrastructuur 

Ze vormen één geheel zodat de school in samenwerking met verschillende actoren zoals het 

stadsbestuur, de politie, de ouders, de directie, het lerarenkorps, de verkeerswerkgroep, het 

oudercomité en het schoolbestuur tot een actieplan kan komen, om te werken aan duurzame 

mobiliteit en een meer kindvriendelijke schoolomgeving.    

 

Deze engagementen zijn verder uitgewerkt/aangevuld door: 

  3.2 Engagement van de school  

  Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Engagement van het stadsbestuur 

  Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Engagement politie 

 

Hierna volgt toelichting rond: 

  3.5 Aanvulling schoolreglement 

  3.6 Snelheidscontroles 

  3.7 Parkeerproblematiek  

 

Infrastructurele maatregelen komen aan bod in 3.9.  
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3.1 Tabel met aanbevelingen  

Deze tabel is een totaalpakket van mogelijkheden waar een school/stad/politie mee aan de slag kan.  

Het is opgesteld in excel-formaat en bevat een aantal adviezen die bijdragen tot: 

- Aanpak = Samenwerking en communicatie met het stadsbestuur, politie, leerkrachten, 

ouderraad, ….  

- Educatie = De mogelijkheden wat betreft verkeers- en mobiliteitseducatie (VME) zowel in 

theorie als praktijk 

- Sensibilisatie = Wat zijn de mogelijke acties die een school kan organiseren in functie van 

‘duurzaam naar school komen’ en andere problematiek 

- Handhaving in en rond de schoolomgeving  

- Vervoersorganisatie van de leerlingen in al zijn aspecten 

 

Tevens is er een aanduiding naar partners die de school hierbij kan betrekken. 

Een goede communicatie bij dit alles is van groot belang. Advies hierover staat in de voorlaatste 

kolom.  Mogelijke opmerkingen staan in de laatste kolom.  

 

De tabel met adviezen heeft zeker niet tot doel om alles tegelijk te implementeren. Via een 

jaarprogramma of een actieplan kan de school een aantal doelstellingen opstellen en uitwerken.   

 

De school en de stad Sint-Niklaas hebben deze tabel reeds uitgebreid bekeken en vandaaruit hun 

engagement opgesteld wat verder in deze nota te lezen is.  
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3.2 Engagement school  

3.2.1 Aanpak 

- De school engageert zich om verder mee te werken in de netoverschrijdende 

verkeerswerkgroep met daarnaast een verkeerswerkgroep in de school met 

vertegenwoordiging door een leerkracht van elke graad. 

- De school engageert zich om aandacht te besteden in het schoolreglement aan duurzame 

mobiliteit. Dit kadert zeker in de schoolvisie. 

- De school engageert zich om via de nieuwsfunctie GIMME de verschillende activiteiten 

rond verkeer kenbaar te maken aan (groot)ouders.  

3.2.2 Educatie 

- De school engageert zich om een lesmethode voor verkeer aan te kopen. De lesmethode 

Octopus Verkeersland is opgebouwd uit 10 lesthema’s, 2 werkboekjes en 1 leidraad per 

graad. Het digitale leerplatform www.octopusverkeersland.be sluit hierbij naadloos aan. 

De leerkracht kan gebruik maken van verschillende toepassingen zoals het bekijken van 

de schoolroutes van de leerlingen op kaart, oefeningen in verband met verkeer, 

educatieve filmpjes, … .  

- De school engageert zich tot het organiseren van een verkeersweek in samenwerking 

met het stadsbestuur voor het uitlenen van een fietsparcoursen de beschikbaarheid van 

de politie.  

- De school engageert zich om korte lesmomenten/gesprekken in te lassen naast het vaste 

lessenpakket rond verkeer indien de opportuniteit zich voordoet.  

- De school engageert zich tot het deelnemen aan de grote verkeerstoets. 

- Naast de theorie engageert de school zich ook om aandacht te besteden aan de praktijk 

zoals het organiseren van: 

✓ Het voetgangersexamen voor het vierde leerjaar 

✓ Het fietsexamen voor het zesde leerjaar 

✓ Trainen van fietsvaardigheid en fietsbehendigheid 

3.2.3 Sensibilisatie 

Door sensibilisatie kan de school (groot)ouders, leerlingen en leerkrachten bewust maken van 

mogelijke problemen in en rond de schoolomgeving die voor onveilige situaties zorgen. Vaak 

voorkomende problemen zijn: 

✓ Parkeerdruk aan de school 

✓ Foutief parkeren 

✓ Snelheidsproblemen 

✓ Veel auto’s aan de schoolpoort  

✓ Weinig duurzame verplaatsingen van en naar school 

✓ Slecht gebruik van de Kiss&Go zone  

✓ … 

http://www.octopusverkeersland.be/
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Door sensibiliserende acties te voeren kan de school op een ludieke en constructieve manier dit 

probleem aanpakken.  

SJKS engageert zich om elke schooljaar te bekijken welke acties kunnen ondernomen worden. De 

STRAPDAG en de jaarlijks weerkerende fluoactie met als afsluiter de FLUO-fuif worden zeker 

herhaald.  

3.2.4 Handhaving  

- De school engageert zich om leerkrachten de opleiding gemachtigd opzichter te laten 

volgen in functie van de schooluitstappen.  

- De school engageert zich om fietscontroles te organiseren voor heel de school.  

3.2.5 Vervoersorganisatie 

- De school engageert zich om meer informatie rond de praktische organisatie van het 

parkeren aan te geven in het schoolreglement en via de nieuwsbrieven.  

3.2.6 Extra advies van Voetgangersbeweging naar de school 

Het terug plaatsen van paaltjes aan de kant van de Hofstraat om te voorkomen dat er wordt 

geparkeerd. 

 
Figuur 19: Plaatsbepaling paaltjes in de Hofstraat 

3.3 Engagement stadsbestuur1 

- 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.  

                                                           
1 Bron: Charter verkeersveilige schoolomgevingen – 20 mei 2015 

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

3.4 Engagement politie2 

- Opleiding gemachtigd opzichter uitbouwen (stramien op papier en/of cursus). Bij een 

voldoende grote groep is de politie bereid om de cursus in op vraag van een school te 

organiseren.  

- De politie engageert zich om aan alle scholen de gegevens van hun desbetreffende wijkagent 

door te geven en te zorgen dat er een eerste contact is met de directie van de school.  

In een vervolgtraject wil de politie op regelmatige basis controle laten uitvoeren door de 

wijkagent tijdens de schoolspits in de schoolomgeving. 

- Schoolroutes: Conform de doelstellingen van het mobiliteitsplan zal extra ingezet worden op 

de controle van tonnage en de snelheid. 

- Scholen kunnen beroep doen op lokale politie voor fietscontroles en fietslabeling. Dit zal 

zeker aan bod komen in de vergaderingen van de netoverschrijdende verkeerswerkgroep.  

- De politie werkt een systeem uit van praktijkgerichte ondersteuning voor scholen bij 

verkeerseducatie (voetgangers en fietsexamen). 

3.5 Aanvulling schoolreglement 

Sinds het schooljaar 2014-2015 is de school een Octopusschool. Hierbij gaat de school een 

engagement om gedurende het hele schooljaar te werken rond duurzame mobiliteit, verkeer en 

verkeersveiligheid. Het Octopusplan biedt hiervoor enkele kant-en-klare acties aan zoals: STRAPDAG, 

de FLITS-campagne, de PARKOUR-campagne en het gebruik van het digitale leerplatform Octopus 

Verkeersl@nd voor alle leerkrachten en leerlingen.  

Een duidelijke communicatie naar ouders toe over dit engagement is zeker noodzakelijk.  

Hierbij een tekst als aanvulling van het schoolreglement met enkele duidelijke krachtlijnen. 

 

 

 

 

                                                           
2 Bron: Charter verkeersveilige schoolomgevingen – 20 mei 2015 
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Figuur 20: Aanvulling schoolreglement 

3.6 Snelheidscontroles 

Snelheidsproblemen kwamen niet naar voor vanuit de bevraging. Dit moet wel een aandachtspunt 

blijven voor de politie. 

3.7 Parkeerproblematiek 

Om een grote parkeerdrukte in de schoolomgeving te vermijden is het aangewezen om 

(groot)ouders die hun (klein)kinderen met de auto naar school brengen te adviseren om hun wagen 

niet te parkeren in de onmiddellijke schoolomgeving maar op parkeerplaatsen verder weg van de 

school en het laatste stuk te voet af te leggen. 

3.8 Vervoersorganisatie bij uitbreiding van de school 

In functie van een mogelijk groeiend leerlingenaantal in de komende schooljaren adviseert het 

Octopusteam om alvast na te denken over de mobiliteit van deze leerlingen.  

Belangrijk hierbij is vooral de goede bereikbaarheid van de school voor de zachte weggebruiker.  

Enkele vragen die zeker de aandacht verdienen zijn: 

- Waar lokaliseert de school de in en/of uitgang (en)? Aan een drukke verkeersweg of kan deze 

verplaatst worden naar een straat met een lage verkeersverkeersdichtheid waar het 

gemakkelijker is om als voetganger en fietser aan te komen en te vertrekken.  

- Zijn er reeds begeleide rijen? Kunnen deze worden uitgebreid?  

- Zijn er in de buurt trage wegen die nog niet gekend zijn?  

- Biedt de fietsenstalling voldoende plaats om een groter aantal leerlingen op te vangen? 

- … 

Onze school heeft het engagement aangegaan als Octopusschool.  

Hierbij ijvert de school voor:  

 - Meer duurzame verplaatsingen bij het woon-schoolverkeer 

 - Een betere verkeersveiligheid in de schoolomgeving 

 - Veilige ruimtes op weg naar school 

Ook van onze ouders en leerlingen verwachten wij een inspanning.  

Volgende concrete aandachtspunten vraagt de school om te respecteren: 

 - Zoveel mogelijk verplaatsingen van en naar de school met de fiets of te voet   

 - De school raadt het dragen van een fluovest aan voor fietsers en voetgangers. 

 - De school raadt het dragen van een fietshelm aan voor fietsers. 

 - Fietsers plaatsen hun fiets op een correcte wijze in de fietsenstalling. 

 - Oversteken als voetganger gebeurt zoveel mogelijk aan een zebrapad. 

 - Komt u toch met de auto:  

  О houd 5 meter voor en na een zebrapad vrij 

  Ο stilstaan of parkeren op een zebrapad kan niet  

  Ο parkeer enkel op een toegestane parkeerplaats 

  Ο om de parkeerdrukte in de directe schoolomgeving te vermijden,  

  parkeer de wagen iets verder van school  

Onze school wil zich ook inzetten om bij schooluitstappen aandacht te hebben voor 

duurzame mobiliteit.  
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In de periode dat de maximale capaciteit nog niet is bereikt kunnen zeker bepaalde proefprojecten 

worden opgestart zoals een testperiode voor pooling, een schoolstraat, een begeleide rij, …. .  

Na evaluatie en bijsturing kan dit geïmplementeerd worden in functie van het grotere 

leerlingenaantal.  

3.9 Infrastructuur 

3.9.1 Sint-Niklaas 

- Bij aanvang van schooljaar 2016-2017 start een proefproject ‘Schoolstraat’ in de 

Collegestraat. De school is zelf vragende partij om dit principe toe te passen.  

Hierbij wordt gedurende ongeveer 30 minuten de toegang voor ingaand gemotoriseerd 

verkeer afgesloten met uitzondering van de hulpdiensten. De straat is enkel toegankelijk 

voor fietsers en voetgangers.  

Dit levert heel wat voordelen op zoals minder chaos aan de schoolpoort, meer veiligheid 

voor voetgangers en fietsers daar zij meer ruimte hebben. Het zet vaak aan tot meer 

fietsgebruik daar er minder overlast is van gemotoriseerd verkeer. Daarnaast is de 

schoolomgeving gezonder daar er minder uitlaatgassen zijn van auto’s. 

Bij het slagen van dit proefproject is er mogelijk een uitrol naar een voetgangerszone.  

Het voetgangersgebied dat reeds bestaat in de Stationsstraat wordt uitgebreid met de Collegestraat. 

   
Figuur 21: Collegestraat  

3.9.2 Advies Voetgangersbeweging  

Voor fietsers blijft de Collegestraat toegankelijk in beide richtingen. Hierbij is het raadzaam om het 

verkeersbord B1beter te positioneren zodat het duidelijker is voor fietsers dat ze voorrang moeten 

geven aan het autoverkeer komende van de Grote Markt.  

 

  

Figuur 22: Kruispunt Collegestraat – Grote Markt met detailopname van de verkeersborden 
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4 Bijlage 

4.1 Knelpunten ouders  

1 kruising mispelstraat/vlyminckshoek fietsers hebben nauwelijks kans om de drukke weg over te 

steken, in de mispelstraat wordt ook veel te snel gereden, slechts 50km/u toegelaten 

2 fietspad plezantstraat tegenover ALDI auto’s staan deels op het fietspad geparkeerd, wat het 

fietspad erg smal maakt, ik moet mijn dochter verplichten om daar voor de veiligheid op het voetpad 

te rijden 

3 vijfstraten veel verkeer en geen fietspad 

4 Broederstraat Broederstraat is niet veilig 

5 Collegestraat Collegestraat is niet veilig door de verkeerd geparkeerde autos 

6 Markt De markt is veel te druk, zelfs de fietsers (oudere leerlingen) zijn hier veel te gevaarlijk, en de 

auto’s willen ook niet altijd voorrang geven. 

7 stationsplein zou een veilig apart fietspad moeten hebben!Nu rijdt ik samen met mijn zoontje over 

het stationsplein in het midden en ik denk dat dit voor voetgangers is. 

8 Casinostraat té veel auto’s die kind willen afzetten aan de schoolpoort (of in het midden van de 

straat). Zo is er bijna geen plaats meer voor de fietsers. 

9 R. Van Britsomstraat té veel auto’s die door deze smalle straat willen rijden om kind aan 

schoolpoort af te zetten (of daar willen parkeren). Zo is er bijna geen plaats meer voor fietsers.  

10 Boonhemstraat Veel te veel foutparkeerders! Parkeerwachters/politie doet hier niets aan. 

11 Hoogkamerstraat - Temse - Sint-Niklaas Er zijn geen fietspaden !! 

12 Hoogkamerstraat Temse Hier komt een bus langs maar is voor 99% tot 100% volzet!! Zo is er dus 

geen mogelijkheid om met de bus naar school te gaan!! 

13 R. Van Britsomstraat Soms is er een ’verkeersvrije’ actie van een school in de Van Britsomstraat, 

dan wordt deze verkeersvrij gemaakt. Waarom kan deze straat niet elke dag, op de ’piekuren’ (8.00 - 

8.30 uur) en (15.30 - 16.15 uur) niet verkeersvrij gemaakt; er is parkeergelegenheid op nabije 

parkings, zo kan ELK kind veilig aan de schoolpoort afgezet worden (mits 50m wandelen). Mijn kind 

kan zelf fietsen, maar durf ze niet zelfstandig te laten fietsen in deze zeer onveilige schoolomgeving! 

14 Kruispunt Hogebokstraat-Nauwstraat Gevaarlijke verkeerssituatie voor fietsers die oversteken. 

Voertuigen (vaak vrachtwagens) verlenen soms geen voorrang komende vanaf het rond punt 

Vlyminckxhoek. Voertuigen komende uit de Nauwstraat en rechts afdraaiend naar de Hogebokstraat 

houden vaak geen rekening met overstekende fietsers. 

15 Rondpunt Vlyminckxhoek tot Kleibeke Richting centrum ligt het fietspad direct naast de rijweg. 

Bussen en vrachtwagens komen gevaarlijk dicht bij de fietsers. Voor kinderen zonder veel 

fietservaring een moeilijke situatie. 

16 Alternatieve route via Hogebokstraat Een veiliger alternatief, maar een grote omweg is het traject 

via de Hogebokstraat en de fietsroute langsheen de spoorweg parallel aan de Guido Gezellelaan. 

Komende van het centrum richting Nauwstraat is dit zeer veilig, gezien de tunnel onder de R42. In de 

richting van het centrum is deze tunnel voor fietsers echter zeer moeilijk te bereiken zonder de 

verkeersregels te overtreden... 

17 kruispunt ... 

18 rondpunt ... 
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19 collegestraat kruising collegestraat met Parkstraat, vooral omwille van busbaan. Heel 

onoverzichtelijke oversteekplaats voor jonge fietsers. 

20 kruispunt grote markt/Nieuwstraat heel onoverzichtelijke oversteekplaats voor jonge fietsers 

21 collegestraat Te kleine parking van de Stadschouwburg heeft als gevolg: fout parkeren tijdens 

afhaalmomenten school. Gevaarlijk voor zowel fietsers als voetgangers. 

22 Bookmolenstraat Overdreven snelheid, geen voetpad, geen fietspad 

23 Verkeerd geparkeerde wagens Auto’s van ouders die verkeerd geparkeerd staan, zonder boe of 

bah vertrekken en de omgeving van de school zo een pak onveiliger maken voor fietsers en 

wandelaars 

24 Brugsken ’s Avonds erg druk, geen ruimte voor fietsers. 

25 Sluikverkeer in de Damstraat ’s avonds staat er een ruime file van sluikverkeer in de Damstraat 

van mensen die zo trachten om de file op de R42 te vermijden. 

26 Kruispunt Stationsstraat Een ingewikkeld kruispunt waarbij automobilisten geen rekening houden 

met fietsers en de wet van de sterkste geldt. 

27 Oversteekplaats Vossekotstraat Gevaarlijk voor fietsers 

28 Oversteekplaats Tassijnslaan Gevaarlijk voor fietsers 

29 Raapstraat Geen fietspad 

30 Kruispunt raapstraat - singel Gevaarlijk voor fietsers 

31 collegestraat smal straatje waar veel fietsers en voetgangers door moeten, maar ook auto’s rijden 

(niet altijd met aangepaste snelheid!) Bovendien staan in het tweede gedeelte ook nog eens overal 

auto’s fout geparkeerd die dan ook nog manoeuvers uithalen om zich terug te keren (want 

éénrichting)  

32 Baenslandwijk enorme toename van doorgaand verkeer sedert eenrichtingsverkeer eerste 

gedeelte Driegaaienstraat. Al dat verkeer rijdt nu langs Pastoor De Meerleerstraat, Sint-Jansplein, 

Land van Waesstraat, Pater Segersstraat, vaak aan hoge snelheid. 

33 Nieuwstraat aan de schoolomgeving van de Broedersschool is ook heel veel autoverkeer dat stopt 

en vertrekt aan die school, wat het gevaarlijk maakt voor passerende fietsers 

34 oversteekplaats bond moyson de fietsers moeten 3 oversteekplaatsen trotseren terwijl er vanuit 3 

richtingen auto’s veel te hard het oversteekpunt naderen meestal merken ze de fietsers te laat op.  

35 Oversteek Stationswegel naar Westerlaan Fietsers en voetgangers moeten hier de straat 

oversteken als ze in de richting van de school gaan. De zichtbaarheid is daar minder. Vooral in de 

terugweg is het niet zo eenvoudig om deze wegel te bereiken, zeker niet met een jong kind. De 

eenvoudigste optie is hier even aan de verkeerde kant van de straat fietsen en dan tegenover de 

wegel oversteken. De andere optie is onmogelijk wegens een heel gevaarlijk kruispunt. 

36 Richard van britsomstraat dit is de straat naar de school, auto’s , fietsers in beiden richtingen en 

auto’s die ondertussen parkeren en hun deur van de auto opengooien zonder te kijken. S’avonds rijd 

ik met mijn dochter en onze fiets langs de Reinaert galerij om zo in de Stationstraat te komen en mee 

met de verkeersstroom te kunnen rijden. Langs de straat vd school in de tegengestelde richting dit 

doen met de fiets is zelfmoord! Ondanks dat het toegelaten is!  

37 Leopold 2 laan aan de siniscoop wij rijden aan de ciniscoop daar altijd op het voetpad omdat we 

dan volledig veilig van de auto’s weg zijn, zeker omdat van daaruit ook de bussen vertrekken en het 

verkeer onmogelijk in beide richtingen elkaar veilig kan kruisen. Als fietser zien ze jou niet, of wordt 

er onvoldoende aandacht aan de fietser besteed.  
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38 Lichten kruispunt Hoogkamerstraat - N16 Auto’s zijn niet aandachtig genoeg bij het afslaan, waar 

fietsers moeten oversteken. 

39 Oversteekpunt Moerland aan Odisee Gevaarlijk 

40 GALGSTRAAT de auto’s moeten al wringen om elkaar door te laten, en fietsers moeten al bijna in 

de beek rijden. soms rijden ze te snel in de S-bocht. 

41 brug aan Van Hoecke smalle doorgang voor fietsers en auto’s nadien wél een perfect fietspad 

langsheen de singel en voordien een goed fietspad in Europark-Zuid 

42 Grote Markt Drukte zowel voor auto’s, fietsers als voetgangers 

43 Parklaan veel overstekende schoolgaande jeugd 

44 stationstraat- leopoldIIlaan zeer drukke oversteekplaats 

45 siniscoop oversteekplaats 

46 Prins alexanderlaan Geen stadswacht aan het oversteekpunt van het atheneum. Creert file tot op 

de N16 

47 Parklaan / Markt Geen vlot doorgaand verkeer mogelijk, daar dat mensen die van het 

Heymanplein komen geen tijd hebben in te voegen voordat het licht van de parklaan op groen 

springt. 

48 Kruispunt Brugsken / Moerland / Hospitalstraat Gevaarlijkste situatie van Sint-Niklaas! Ik mijd dit 

punt zeer bewust. Fietser houden zich zelden aan het stopbord en geeft zeer gevaarlijke situaties 

49 Markt Zebrapaden!!!!!! Geen voorrang voor fietser!!!!!!! Kan dit de fietsers / kinderen alstublief 

eens duidelijk gemaakt worden? Hoeveel ongevallen moeten er nog gebeuren? Over fietsen 

”zonder” hun blik ook maar te draaien mét oortjes in ( wat volgens mijn weten ook bij wet verboden 

is). Automobilisten zien fietser zeer laat pas door de glas omheining en de verlaagde markt, op 

sommige plaatsen. 

50 Stationsplein Zeer onduidelijk waar fietsers juist moeten/dienen te rijden, in welke richting, 

wel/niet op de esplanade. Hoe naar de Kleine laan te rijden, naar de Stationstraat,... Voorrangsregels 

zijn niet bekend,... Ik zie hier wekelijks aanrijdingen gebeuren. Vaak ”net” niet, gelukkig. 

51 Kruispunt ankerstraat Zamanstraat Druk kruispunt, smalle straat, gevaarlijk om te fietsen richting 

markt, Ook geen spiegel op kruispunt  

52 Collegestraat Parking, vaal staan ouders fout geparkeerd waardoor het onveilig is voor kinderen 

om hiertussen te fietsen 

53 Glycinenplein Geen oversteekplaats 

54 Markt Geen veilig (gescheiden) fietspad, men fietst hier rakelings langs auto’s en vrachtwagens. 

55 Collegestraat Auto’s staan steeds foutief en hinderlijk geparkeerd. Hier worden veel manoeuvres 

gemaakt. 

56 Collegestraat Wildparkeren waardoor voetgangers/fietsers nauwelijks doorkunnen of oponthoud 

ervaren. Ook op de parking aan de stadschouwbrug staan veel mensen irreglementair. Misschien kan 

het helpen indien er ook gratis 15 minuten kortparkeren komt onder de markt (op andere plaatsen 

bovengronds is er wel gratis kortparkeren) 

57 rond punt Dit rond punt is nu nog wel ok (gewoon goed opletten). Het plan om dit een dubbel 

rond punt te maken juich ik niet toe, ik vermoed dat dit het verkeer ook niet in dergelijke mate 

vooruit zal helpen dat het de extra risico’s waard is. 

58 lichten H. Heymanplein veel fietsers t esamen omwille van het lange wachten aan het 

verkeerslicht 
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59 collegestraat veel voetgangers en fietsers én auto’s. Zou ’s morgens autovrij moeten zijn. 

Afzetten/oppikken met de wagen tot voor de schoolpoort zou niet mogelijk moeten zijn. Parkeren op 

markt of parking Stadsschouwburg. 

60 markt veel verkeer (auto’s) 

61 oversteekplaats hier steken fietsers voetgangers zomaar over zonder te kijken 

62 parking auto’s parkeren hier, rijden op en af 

63 parking muziekschool afhankelijk van het uur is het gevaarlijk op de parking.  

64 Hoek Collegestraat- van britsomstraat Auto’s rijden helemaal tot het einde van de Collegestraat, 

parkeren vaak foutief en manoeuvreren zich om terug uit de Collegestraat te geraken. En dat 

temidden van fietsers en voetgangers. Vaak gevaarlijke situaties. 

65 Hoek academie - van britsomstraat Auto’s rijden vanop de parking van de academie verder 

(sommigen bijna tot aan de schoolpoort), parkeren daar foutief en manoeuvreren dan terug richting 

parking. Hier lopen nochtans heel veel voetgangers en fietsers. 

66 Dalstraat-Plezantstraat Zeer moeilijk om vanaf de Dalstraat op de Plezantstraat te komen om de 

rotonde naar de Hofstraat te nemen. 

67 Oprit parking Schouwburg Hofstraat Zeer druk ’s ochtends om op de parking vd Schouwburg te 

geraken. 

68 hoek Plezantstraat - Hofstraat hoek Plezantstraat - Hofstraat fietsers razen over het voetpad 

69 oversteek Joseph Lonckestraat en Spoorweglaan oversteek Joseph Lonckestraat en Spoorweglaan 

autobestuurders geven geen voorrang aan voetgangers op oversteekplaats J. Lonkestraat en 

Spoorweglaan richting Plezantstraat 

70 Collegestraat sommige ouders brengen de overige weggebruikers (lees : kinderen te voet of met 

de fiets) in gevaar door met de auto net niet de schoolpoort te willen binnenrijden 

71 Dalstraat-Plezantstraat (drukkerij Koset) passage van fietsers en het ook niet ritsen van de auto’s. 

72 rondpunt OLVP-kerk is een ramp!! 

73 Hendrik-Heymanplein richting de Markt ook steeds een opstropping van het verkeer 

74 Grote Markt Fietsers en voetgangers die zomaar oversteken zonder te kijken,wel aan zebrapad 

maar iedereen moet stoppen.Verkeerslichten zouden helpen om beter te regelen.De bussen met 

aparte rijstrook ook regelen met lichten aan zebrapaden voor kind 2x kijken bij oversteken 1x auto en 

1x bus.Fietsers die van Parklaan komen blijven verder rijden terwijl je als fietser over mag van 

Hendrik Heymanplein geeft soms bijna botsingen!  

75 Collegestraat auto’s die in straat rijden tijdens schooluren.Voorstel om de straat volledig autovrij 

te houden van 7.45-8.45 uur en 15.30-16.45u !op woe 11.30-12.30u !als fietser bij inrijden van de 

staat van de markt niet ineens een auto voor je.duidelijke aanduiding waar voetgangers moeten 

lopen en waar fietsers op de baan. iedereen gaat door elkaar,als fietser zigzaggen tussen de 

voetgangers! 

76 hoveniersstraat dit is een te smalle straat voor zowel auto’s in beide richtingen te laten rijden,een 

bus ,fietsers en ook nog parkeren! afschaffen parkeren of eenrichtingsstraat 

77 Nieuwstraat deze straat is wel autovrij maar is nog erg gevaarlijk om bij schooltijd te fietsen.het is 

een smal staatje dat nog smaller wordt door terrasje (tafel en stoelen)en reclamebord van taverne / 

fietsen van fietsen winkel.Dit zou verboden moeten worden.Middenstreep op de baan plaatsen voor 

respecteren rijrichting van markt naar nieuwstraat en omgekeerd om tegenliggers niet te hinderen! 

78 hendrick heymanplein voetgangers die toch nog op het fietspad lopen ondanks de rode 

kleur.vrachtwagen die achteruit op de parking GB rijdt aan de hoek terwijl je als fietser net om de 
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hoek draait en deze niet kunt voorzien! auto’s die op of af de parking rijden. bij oversteken van 

3richtingen kunnen auto’s komen :rechts, vooraan en achteraan; 

79 Oversteekplaats aan Bond Moyson naar Leopold II laan richting station Geen fietspad. 

Oversteekplaats voor fietsers drie banen. Ook geen voorrang dus soms krijg je voorrang van 

bestuurder, rij je over en in het midden van de oversteekplaats neemt plots een andere bestuurder 

van een auto zijn voorrang met als gevolg bijna aanrijding van de kinderen! 

80 Werkzaamheden werf Rijbaan zeer glibberig bij regenweer voor fietsers. Stenen op baan. Zware 

vrachtwagens rijden op en af en zien niet altijd de fietsers.  

81 Winkelstraat stationsstraat Te midden in een winkelstraat rijden auto’s op en af over de straat. 

Fietsers en voetgangers moeten soms écht vlug wijken voor haastige bestuurders. Weinig nagedacht 

bij deze situatie! 

82 Mengelmoes zou beter fietsstraat zijn Dit is nu een goed voorbeeld wat wel een fietsstraat zou 

moeten zijn maar niet is. Kakofonie van auto’s, voetgangers en fietsers.  

83 vijfstraten door de wagens die aan beide kanten staan geparkeerd, en de geringe breedte van de 

straat, is deze straat voor fietsers en voetgangers levensgevaarlijk (veel dode hoeken) 

84 oversteken naar de collegestraat er staat geen persoon om de personen over het zebrapad te 

begeleiden/auto’s te doen stoppen! 

85 weg naar stationsstraat de oversteek van de markt richting collegestraat is gevaarlijk de 

voetgangers die echt naar de markt gaan houden geen rekening met de regels van toepassing 

86 stad sint-niklaas Mijn kinderen moeten van de school tot aan het startpunt geraken van de 

fietsroute richting Belsele langsheen de spoorweg. Deze korte route is echt niet evident!! De 

spoorwegroute daarentegen is een absoluut pluspunt maar van school tot aan de route is 

levensgevaarlijk!! (hofstraat-plezantstraat-guido gezellelaan of dalstraat) 

87 R. Van Britsomstraat In deze straat is er elke ochtend en avond 1 grote file van autos met ouders 

die hun kind vlakbij de schoolpoort willen afzetten. Met de fiets kan je amper passeren en word je 

gehinderd door autos die een parkeerplaats in of uitrijden, deuren openslaan ed 

88 Stationsplein Ontzettend veel busverkeer, auto’s, voetgangers die overal oversteken omdat 

zebrapaden niet duidelijk zijn... 

89 Noordlaan Straat achter het station waar vooral het busverkeer gevaarlijk is. De oversteek naar 

het tunneltje onder het spoor zou beter kunnen ondersteund worden voor wandelende en fietsende 

kinderen. 

90 gevaarlijk kruispunt Gevaarlijk kruispunt, zeker bij rechts afslaande auto’s! Op de terugweg ligt et 

fietspad en voetpad op mekaar. Er is geen ruimte voor voetganger of fietser om veilig te stappen of 

te fietsen. Zeer gevaarlijk, zeker met drie kinderen en op spitsuur!! 

91 geen fietspaden in de Wegvoeringsstraat geen fietspaden in Wegvoeringsstraat en snel rijdende 

auto’s 

92 gevaarlijke parking Op de parking van de stadschouwburg is het gevaarlijk oprijden. 

Autobestuurders letten vaak niet genoeg op fietsers die in 2 richtingen komen op het fietspad (zeer 

druk).Ook op de parking is het gevaarlijk fietsen of stappen omdat alle auto’s uit alle richtingen 

komen. Hier zou b eter een strook voorzien worden voor voetgangers en fietser, duidelijk en veilig 

afgebakend. 

93 gevaarlijke straat De boonhemstraat heeft geen fietspaden, is een smalle straat en fietsers 

worden er bijna letterlijk van de fiets gereden. Auto’s staan vaak op het voetpad geparkeerd 
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waardoor ook voetgangers niet veilig kunnen stappen. In deze straat komen niet alleen kinderen van 

onze school, maar ook voor vlakbij gelegen school en de kinderopvang die zich daar bevindt. 

94 Te weinig parkeergelegenheid Aangezien er meerdere scholen in de buurt zijn is er vaak te weinig 

parkeergelegenheid waardoor auto’s fout en hinderlijk staan geparkeerd. Bijkomstig komt de politie 

dan boetes uitschrijven. Is er geen mogelijk om de parking onder de grote markt gratis toegankelijk 

te maken rond begin einde van de school. Dit zou voor heel wat minder parkeerproblemen zorgen en 

veel minder gevaar voor de fietsers en voetgangers. 

95 allerlei -op de terug weg : rond punt , fietsers worden vaak niet gezien! -bij het oversteken van de 

collegestraat naar de grote markt, zebrapad, chauffeurs trekken hier vaak op in plaats van snelheid te 

minderen -in de collegstraat vaak chaos nl. auto’s verkeerd geparkeerd, auto’s die in het smalle 

straatje rijden en veel voetgangers en fietsers rijden  

96 Klapperbeekstraat Zeer drukke, gevaarlijke weg waar veel en veel te snel verkeer passeert. Deze 

weg is een verbindingsweg naar de expresweg met veel zwaar vrachtverkeer (auto’s, bussen, 

vrachtwagens).Hier is geen voetpad en zebrapad aanwezig! Mijn zoon en dochter moeten de straat 

oversteken om ons huis te bereiken. Hoe moet een kind van 7 jaar inschatten of het veilig is om deze 

brede weg over te steken? En dit in volle spits. De fietspaden zijn al vaak opgelapt na werken. Het 

gevolg is dat de opgelapte stukken asfalt van slechte kwaliteit zijn: niveauverschillen, putten, asfalt 

brokkelt af. Levensgevaarlijk! 

97 Vijfstraten De weg van Vijfstraten naar de Singel wordt volledig ingenomen door gemotoriseerd 

verkeer. Kinderen (kleuters tot tieners) rijden tussen geparkeerde wagens en rijdende bussen, 

vrachtwagens. Indien fietsers er al langs kunnen, rijden ze rakelings langs de wielen van deze 

tientonners. Vaak rijden er colonnen fietsers (20 tot 30) op het voetpad achter elkaar omdat ze niet 

tussen de file en de geparkeerde wagens kunnen!!!! Pas ter hoogte van de Alma/Carrefour is er aan 1 

kant een deftig fietspad voorzien. Op het einde hiervan snijden auto’s dit fietspad af om zich voor te 

sorteren. Auto’s blokkeren de kruispunten door bumper aan bumper te blijven aanschuiven. Fietsers 

moeten hierdoor vaak stoppen, afstappen om zich hier tussen te kunnen bewegen. 

98 Siniscoop Aan de oversteek tussen de rotonde en de Siniscoop lopen 3 baanvakken (aan Bond 

Moysongebouw). Het oversteken is hier zeer gevaarlijk daar de auto’s hier voorrang hebben. Vaak 

gebeurt het dat auto 1 op baanvak 1 hoffelijk is en stopt voor overrijdende fietsers, maar auto 2 op 

het volgende baanvak neemt zijn voorrang. Tussen de baanvakken is er geen plaats voor fietsers die 

hier even moeten wachten. Vooral taxi’s en bussen zijn hier een gevaar. Taxi’s rijden hier met 

onaangepaste snelheid. Ook de indraaiende auto’s vanuit de Leopold2-laan zijn een gevaar omdat 

deze veel te snel vanachter de hoek komen aangereden en op het laatste moment moeten remmen. 

Hier zou een bord moeten staan om de aanwezigheid van fietsers om de hoek aan te geven. Zone 30 

is hier een must. De oversteekzones hebben geen aparte stroken voor voetgangers en fietsers. 

Ouders met kinderwagens en fietsers met kinderen, bakfietsen,... moeten hier door elkaar 

oversteken. 

99 kruispunt hofstraat - driekoningen - kleine laan zeer druk  

100 vijfstraten geen fietspad , steeds file van auto’s 

101 kruispunt meesterstraat - turkyen zeer gevaarlijk om baan over te steken richting st-nikl 

102 collegestraat aan schouwburg foutparkeerders maken de brede doorgang voor fietsers en 

voetgangers moeilijk en gevaarlijk. 
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103 Dalstraat In de Dalstraat is het een chaos voor alle weggebruikers. Er zou een agent moeten 

staan, die alle weggebruikers om beurten doorlaat richting OLV plein. Het politiekantoor is in de 

straat tevens gelegen.  

104 hoek aan de schoolpoort verkeerd geparkeerde auto’s geen fietspad voor de fietsers (2 

richtingen tussen de auto’s 

105 PARKLAAN FILE 

106 MOERLANDSTRAAT DRUK EN GEVAARLIJK 

107 BRUGSKEN HEEL GEVAARLIJK, SMALLE DOORGANG  

108 HOUTBRIEL HEEL GEVAARLIJK  

109 SPOORWEGLAAN/HOFSTRAAT FILE 

4.2 Knelpunten leerlingen  

1 rondpunt rond gevaarlijk 

2 Kruispunt Dalstraat Plezantstraat Auto’s uit de Dalstraat stoppen niet altijd 

3 Oversteekpunt fietspad vanuit Belsele naar de Westerlaan Onaangepaste snelheid en geen 

overzicht op het aankomende verkeer 

4.3 Knelpunten leerkrachten 

/ 

4.4 Resultaten bevraging leerkrachten  

1.       Op welke manier komt u naar school bij goed weer ? aantal  

Ο te voet 0 

Ο met de fiets 16 

Ο met het openbaar vervoer 0 

Ο met de auto 11 

Ο openbaar vervoer/fiets 1 

Ο auto/openbaar vervoer 0 

2.       Op welke manier komt u naar school met slecht weer ?    

Ο te voet 0 

О met de fiets 12 

Ο met het openbaar vervoer 1 

О met de auto 14 

Ο openbaar vervoer/fiets   

О auto/openbaar vervoer 1 

3.       Wat is uw woon- werkafstand?   

Ο < 1km   

Ο 1- 5 km 11 

Ο 5-10 km 7 

Ο > 10 km 10 

4.       Hebt u veel bagage bij als u naar school komt?   

Ο Ja 11 

Ο Neen 2 
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Ο Soms 15 

5.       Beïnvloedt de hoeveelheid bagage uw vervoerswijze ?   

Ο Ja 8 

Ο neen 15 

Ο Soms 5 

6.       Als u veel bagage bij hebt, hoe komt u dan naar school ? 2 niet ingevuld 

Ο te voet   

О met de fiets 10 

Ο met het openbaar vervoer 0 

О met de auto 15 

Ο openbaar vervoer/fiets 0 

О auto/openbaar vervoer 2 

7.       Is er een fietsenstalling in de school ?   

Ο ja 28 

Ο neen   

8.       Biedt de fietsenstalling voldoende plaats ?   

Ο ja 25 

Ο neen  1 

ο NVT 2 

9.       Zijn er andere faciliteiten voor fietsende leerkrachten?   

Ο lockers   

Ο fietspomp 1 

Ο douches 2 

Ο kleedkamers  1 

Ο niets van dit alles 13 

Ο niet van toepassing 11 

10.   Krijgen fietsende leerkrachten  een fietsvergoeding ?   

Ο ja 27 

Ο neen   

Ο ik weet dit niet 1 

11.   Is er een parking voor auto’s verbonden aan /vlakbij de school?   

Ο ja 28 

Ο neen   

12.   Zijn er volgens u voldoende parkeerplaatsen in de directe 

schoolomgeving?  

  

Ο ja 7 

Ο ja en betalend 13 

Ο neen 9 

13.   Bent u bereid om verder van de school te parkeren met de auto 

en het laatste stuk te voet of met het openbaar  af te leggen? 

  

Ο ja 1 

О ja, mits een goede wandelroute 5 

Ο ja, mits een goed en vlotte bediening van het openbaar vervoer 3 
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О neen 18 

reden: tijdsgebrek, vaak te veel 

bagage, teveel bagage en 

kinderen mee,  

14.   Biedt de school u bereikbaarheidsinformatie aan? 4 niet ingevuld 

Ο ja 15 

Ο neen 9 

15.   Hebt u interesse in carpooling? 1 niet ingevuld 

Ο Ja 5 

Ο neen 22 

16.   Komt de dienstregeling van het openbaar vervoer overeen met 

de tijdstippen dat u in de school moet aanwezig zijn? 

1 niet ingevuld 

Ο ja 4 

Ο ja, ongeveer, ik kom soms net even te laat 3 

Ο neen, dan kom ik kom  te laat aan 1 

Ο ik weet dit niet 10 

ο NVT 9 

  

17.   Stel de school  start met een fietspool voor de leerlingen. Bent u 

bereid om hier aan deel te nemen  als begeleider ? 

  

Ο ja, altijd   

Ο ja, soms 2 

Ο ja, af en toe 3 

Ο neen 23 

18.   Stel de school  start met een voetpool voor de leerlingen. Bent u 

bereid om hier aan deel te nemen  als begeleider ? 

  

Ο ja, altijd   

Ο ja, soms 1 

Ο ja, af en toe 1 

Ο neen 26 

 

 

 


