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1 Inleiding 
Dit document betreft het schoolvervoerplan van: 

 VBS Sint – Lutgart 

 Kerkstraat 13  

 9111 BELSELE 

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

komen en inzetten op veiliger en kindvriendelijke schoolomgevingen. 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 een deel 3 worden aanbevelingen geformuleerd in verband met infrastructuur, educatie, 

sensibilisatie en handhaving.  

 

Bijlagen zijn te vinden in deel 4. 

 

Figuur 1: Ligging VBS Sint-Lutgart * 

 
 

 

* 
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2 Onderzoek tijdens schooljaar 2014-2015 

2.1 Algemene gegevens 
De school telt 366 leerlingen (1 peuter, 121 kleuters en 244 lagere schoolkinderen).  

De voornaamste wegen rondom de school zijn: 

- Molenwijk 

- Gavermolenstraat 

- Belseledorp 

- Kleemstraat 

- Heiakker  

De school heeft één ingang.  

Aan de schoolpoort bevindt zich een niet overdekte fietsenstalling voor 50 fietsen.  

2.2 Andere informatie van de school 

- De school werkt met Octopus Verkeersland als lesmethode voor verkeers- en 

mobiliteitseducatie. Er zijn 3 leerkrachten actief op www.octopusverkeersland.be  

- Enkel leerkrachten maken deel uit van de verkeerswerkgroep, ook de ouderraad is hierbij 

betrokken.  

- Er zijn enkele afspraken rond het gebruik van de Kiss&ride zone. 

- Een leerkracht met het diploma gemachtigd opzichter helpt de leerlingen oversteken aan 

de schoolpoort.  

- De school organiseert begeleide fietsrijen: 

• Naar de spoorweg Stekken in de Kerkstraat, na het oversteken aan de 

spoorweg vervolgen de leerlingen zelf hun weg.  

• Naar de hoek Kerkstraat – Belseledorp. De kinderen die naar links moeten of 

achter de kerk hun weg verder zetten worden overgestoken.  De kinderen 

die naar rechts moeten, rijden vandaar alleen verder. 

- Er is dit schooljaar geen nood aan een begeleide voetgangersrij.  

- Niet alle leerkrachten hebben een diploma gemachtigd opzichter.  

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.  

 

http://www.octopusverkeersland.be/
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Figuur 2 : Overzichtskaart herkomst leerlingen 

 

 
Figuur 3: 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 4: Hoe ver wonen de leerlingen van school en wat is hun vervoerswijze    
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2.5 Verder onderzoek/verplaatsingskilometers 

   
 Bij mooi weer        Bij slecht weer 
Figuur 5: Verplaatsingskilometers leerlingen – afstand minder dan 500 m 

 

   
 Bij mooi weer       Bij slecht weer 
Figuur 6: Verplaatsingskilometers – afstand minder dan 1 km 

 

  
  

 Bij mooi weer        Bij slecht weer 
Figuur 7: Verplaatsingskilometers – afstand minder dan 2 km 



 

8 

Voetgangersbeweging vzw  

   
 Bij mooi weer       Bij slecht weer 
Figuur 8:  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. 

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.  

 
Figuur 9 : Overzicht herkomst leerlingen bij mooi weer (rood=auto) 

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

 
Figuur 11 : Overzicht herkomst leerlingen als voetganger of fietser bij mooi weer (groen = voet – blauw = fiets) 
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Figuur 12 : Overzicht herkomst leerlingen als voetganger of fietser bij slecht weer (groen = voet – blauw = fiets)  

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

schoolonderzoek gedurende het schooljaar 2014– 2015. Op een totaal van 366 leerlingen zijn er  

102 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 

De school heeft 24 personeelsleden waarvan 22 de bevraging hebben ingevuld, dat is 91,6 %.  

Bij goed weer komen de helft van de personeelsleden te voet of met de fiets naar school. De andere 

helft komt met de auto, waarvan 1 iemand dit combineert met het openbaar vervoer. 

Bij slecht weer haken maar 2 personen met de fiets af, zij verkiezen dan de auto als vervoerswijze.  

De woon-werkafstand bedraagt bij 8 personen < 5 km. Bij 12 personeelsleden tussen 5-10 km.  

Bij 2 personen bedraagt de woon-werkafstand > 10 km. 

Veel bagage beïnvloedt de vervoerswijze bij iets minder dan de helft van de personeelsleden. Er is 

een fietsenstalling buiten de schoolmuren met voldoende plaats, maar niet bij goed weer. 

Er zijn geen extra faciliteiten voor fietsende leerkrachten behalve een fietsvergoeding.  

Aan de school is een parking voor 2 auto’s verbonden. In de schoolomgeving zijn er voldoende 

parkeerplaatsen volgens 11 personen. 

Enkele personen zijn bereid om de auto verder van school te plaatsen en te voet of met het 

openbaar vervoer verder naar school te komen. De school biedt bereikbaarheidsinformatie aan.   

Bij 6 personen is er interesse in carpooling. 

Er zijn weinig personen op de hoogte van de dienstregeling van het openbaar vervoer.   

Er is een duidelijke interesse (8 tot 10 personen) in voet of fietspooling met de leerlingen.  

http://www.octopusplan.be/


 

11 

Voetgangersbeweging vzw  

 

2.8 Bereikbaarheidskenmerken van de school 
De school is met de verschillende vervoersmodi vlot te bereiken.  

Aan het einde van een schooldag zijn er twee begeleide fietsrijen. De fietsenstalling biedt plaats aan 

50 fietsen. De school heeft geen eigen busvervoer.  

2.9 Bestaande sensibiliseringsacties 

Jaarlijks organiseert de school de STRAPDAG.  

2.9.1 Zichtbaarheid 

De leerlingen die met de fiets naar school komen zijn verplicht een fluovestje te dragen zo ook 

tijdens de klassikale fietstochten. 

2.9.2 Fietscontroles 

De school organiseert fietscontroles tijdens de verkeersweek, de STRAPDAG en bij fietsuitstappen. 

Tijdens de verkeersweek gebeurt dit in samenwerking met de politie.  

2.10 Communicatie 

Er zijn af en toe overlegmomenten met het stadsbestuur waarbij de politie niet altijd betrokken is. Er 

is geen overleg met vervoersmaatschappijen zoals De Lijn of NMBS.  

Er is geen overleg met omwonenden of handelaars in de buurt van de school. Met ouders is er af en 

toe overleg in verband met verkeer en verkeersveiligheid.  

2.10.1 Schoolreglement 

In het schoolreglement komt verkeersveiligheid aan bod onder het hoofdstuk ’Welzijnsbeleid’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 14: Uittreksel schoolreglement  

2.Verkeersveiligheid 

• Verwachtingen naar de ouders: 

- Veel van onze schoolkinderen worden met de auto naar school gebracht. Wij vragen de ouders dan 

ook gebruik te maken van de kiss’n ride-zone aan de school. Op deze zone kan je met de wagen 
stationeren om je kind(eren) de tijd te geven om uit te stappen en afscheid te nemen. Je mag hier 
niet parkeren! Zo hinder je de andere auto’s en veroorzaak je verkeersopstoppingen! Indien je je 
kleuter graag zelf naar de klas brengt, zoek dan een parkeerplaats in de directe omgeving van de 
school. 

- Indien je je kind(eren) per fiets naar school begeleidt, geef dan het goede voorbeeld wat betreft het 

zich houden aan de verkeersregels. Zorg er ook voor dat je kind een fietshelm en een fluovestje 
draagt. Een degelijk fietsslot is zeker ook geen overbodige luxe. De schoolverzekering noch de school 
vergoedt een gestolen fiets. 

• Verwachtingen naar de kinderen: 

- Kinderen die alleen te voet naar huis mogen, moeten in het bezit zijn van een pasje dat ze aan de 
leerkracht of de directeur aan de poort laten zien. Dit pasje krijgen ze na het binnenbrengen van een 
door de ouders ondertekend toelatingsbewijs. 

- Wie met de fiets naar school komt, vragen we een fluovestje en een fietshelm te dragen. We hopen 

dat de ouders deze veiligheidsmaatregels ook ondersteunen. Wie met de fiets naar huis gaat, moet 
meegaan met de fietsenrij en mag nooit alleen naar huis vertrekken. De leerling is er zelf 
verantwoordelijk voor dat hij/zij de fiets slotvast zet en losse lichtjes, kilometertellers enz. 
verwijderd. De school kan nooit verantwoordelijk worden gesteld bij diefstal. 

- De kinderen nemen steeds de veiligste weg tussen huis en school. Ze gaan steeds recht naar huis en 
blijven nergens rondhangen. 
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Ook in de afsprakennota (maakt deel uit van het schoolreglement) besteed de school aandacht aan 

veiligheid en verkeer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 15: Uittreksel afsprakennota 

7.1.2 Veiligheid en verkeer 

Ik en het verkeer 

- Ik neem steeds de veiligste schoolroute in afspraak met mijn ouders 

- Ik respecteer de verkeersreglementen 

- Ik ben uiterst voorzichtig op de openbare weg 

- Ik zorg ervoor dat mijn fiets technisch in orde is 

- Wanneer ik de bus gebruik (bij zwemmen, uitstappen, …): 

• Ga ik direct na het opstappen zitten 

• Pas nadat de bus stilstaat, sta ik op om af te stappen 

• Bij het uitstappen, wacht ik tot de bus weg is om de straat over te steken 

• Ik eet of drink niet op de bus 

• Ik praat rustig, ik roep niet  
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2.11 Knelpunten  

2.11.1 Doorgegeven via de school 

Het foutief gebruik van de Kiss&Ride zone aan 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 102 vragenlijsten ingevuld. Op een populatie van 366 leerlingen is dit 27,8 %.  

 55 knelpunten werden doorgegeven.  

 

 
Figuur 16:  Knelpunten rond de school doorgegeven door ouders en leerlingen 

Samenvatting in 4 knelpunten: 

1. Spooroverweg station Belsele – Kleemstraat  

 Gevaarlijk om over te steken 

2. Kleemstraat 

 Gevaarlijk om te fietsen, smal door geparkeerde auto’s 

 

 

http://www.octopusplan.be/
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3. Belseledorp – Rozenlaan 

 Smal, geen fietspad enkel fietssuggestiestrook, moeilijke oversteekbaarheid met 

 verschillende kruispunten, 

4. Bookmolenstraat 

 Geen fietspad, geen voetpad, snel en druk verkeer, slecht zichtbaarheid in bocht, 

 moeilijke oversteekbaarheid naar de Rozenlaan  
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3 Aanbevelingen  
Een overzicht van alle aangewezen maatregelen is te lezen in de tabel 

  3.1 ‘AANBEVELINGEN SINT LUTGART’ 

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 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 Infrastructuur.  
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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 van de school 

3.2.1 Aanpak 

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

met daarnaast een verkeerswerkgroep in de school (gestart tijdens schooljaar 2016-2017).  

- De school heeft reeds enkele adviezen opgenomen in het schoolreglement wat betreft het 

parkeren in de schoolomgeving, het gebruik van de Kiss&Ride en het fietsen naar school 

- De school engageert zich om via een nieuwsbrief of via de schoolwebsite de verschillende 

activiteiten rond verkeer kenbaar te maken aan (groot)ouders.  

3.2.2 Educatie 

- De school werkt reeds met de lesmethode Octopus Verkeersland.  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. De school is hier reeds 

mee van start gegaan en maak hierbij gebruik van het verkeersparcours van de stad Sint-

Niklaas.  

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

lessenpakket rond verkeer te blijven verderzetten.  

- 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 op domein Puyenbroek 

georganiseerd door de provinciale Verkeerseenheid van de Federale Politie  

3.2.3 Sensibilisatie 

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

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 

✓ Foutief gebruik van de Kiss&Ride zone  

 

Door sensibiliserende acties te voeren kan de school op een ludieke en constructieve manier deze 

mogelijke problemen aanpakken.  

Basisschool Sint-Lutgart engageert zich om sensibiliseringsacties op touw te zetten om: 

http://www.octopusverkeersland.be/
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✓ Het respecteren van verschillende verkeersregels in de schoolomgeving te 

 stimuleren (Actiepakket: Onze schoolpoort, maak er geen zootje van.) 

✓ Tijdens de wintermaanden te blijven werken aan duurzame mobiliteit, 

 verkeersregels, zichtbaarheid, … (FLITS-campagne) 

✓ Op een ludieke manier het correct gebruik van Kiss&Go zone in de kijker te 

 zetten (Actiepakket: Kiss&Go!) 

✓ Om duurzame mobiliteit naar school te promoten (de jaarlijkse STRAPDAG) 

 

Daarnaast plant de school nog een actie rond parkeren in de schoolomgeving. 

3.2.4 Handhaving  

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

- De school engageert zich om fietscontroles te organiseren.  

3.2.5   Vervoersorganisatie 

Uit de bevraging van de ouders bleek er zeer veel interesse te zijn in pooling zowel te voet, met de 

fiets als met de auto.  

De school engageert zich tot: 

✓ Het inrichten en organiseren van een fietsenstalling 

✓ Het meer informatie rond de praktische organisatie van het parkeren aan te 

geven in het schoolreglement en via de nieuwsbrieven 

✓ Het evalueren en/of organiseren van fiets/voetgangersrijen  

De school geeft aan dat schooluitstappen vaak gebeuren met de fiets vanaf het vierde leerjaar met 

ouders als extra begeleider. 

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.  

- 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. 

                                                           
1 Bron: Charter verkeersveilige schoolomgevingen – 20 mei 2015 

https://www.sint-niklaas.be/leefomgeving/mobiliteit/huur
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- 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 aan 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 17: Aanvulling schoolreglement  

3.6 Snelheidscontroles 

Vanuit de bevraging kwam overdreven snelheid op verschillende plaatsen naar voor.  

Controle en handhaving door de politie is aan te raden op volgende wegen: 

- Kleemstraat 

- Bookmolenstraat 

- Kerkstraat 

- Belseledorp 

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. 

De school neemt dit alvast op als actie in verband met de parkeerdruk in directe schoolomgeving. 

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.  

 

 

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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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? 

- … 

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 Spooroverweg aan het station van Belsele 

Het is moeilijk om als fietser de Kerkstraat over te steken richting Heiakker na de spooroverweg.  

 
Figuur 18: Kruispunt Kerkstraat – Heiakker  

Advies 

Accentueren van het volledige kruispunt met spooroverweg in een ander materiaal met een 

fietsoversteekplaats waar de fietser geen voorrang heeft. Zo krijgt de fiets een duidelijke plaats om 

over te steken. Een duidelijke belijning voor fietsers over de sporen.  

Ook aan de andere kant van de spooroverweg ter hoogte van de fietswegel (over de 

Gavermolenstraat) een duidelijke oversteekplaats voor fietsers (zonder voorrang).  

 

Evaluatie Sint-Niklaas  

De fietsoversteekplaats ter hoogte van de fietswegel werd reeds aangelegd.  
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Figuur 19: Voorbeeld fietsoversteekplaats ter hoogte van een spooroverweg - Boechout 

 
Figuur 20: Voorbeeld fietsoversteekplaats en wachtzone gemotoriseerd verkeer aan overweg-Mortsel 
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3.9.2 Spooroverweg ter hoogte van de Kleemstraat  

Ook deze spooroverweg wordt aangegeven als moeilijk oversteekbaar. 

 
Figuur 21: spooroverweg ter hoogte van de Kleemstraat  

Advies 

Herhalen van de ‘haaietanden’ aan de overkant van de spoorweg ter hoogte van het einde van het 

fietspad naast het spoor.  

Een duidelijke belijning voor fietsers over de sporen.  

3.9.3 Kleemstraat  

Hier geven ouders aan dat het gevaarlijk is om te fietsen, vaak smal door geparkeerde auto’s.  

Advies 

Asverschuivingen door bijvoorbeeld parkeerplaatsen aan te brengen met voor en achter een 

plantvak met boom of struik. 

Visueel versmallen op verschillende plaatsen. 

Volle witte lijn aanbrengen in bochten daar waar geen zijstraten op aantakken.  

3.9.4 Bookmolenstraat  

In deze straat is er geen voet-of fietspad. Ouders geven aan dat dat er vaak snel en druk verkeer is. Er 

is een slechte zichtbaarheid in de bocht met de Rozenlaan. 

Advies 

Voetpad aan 1 zijde aanleggen.  

Herinrichting van het kruispunt met Tuimelaar waar een goed oversteekbaarheid voor zowel 

voetgangers als fietsers wordt voorzien.  
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Evaluatie Sint-Niklaas   

Omwille van het landelijk karakter van deze straat wordt er geen voetpad aangelegd. Het 

snelheidsregime is teruggebracht naar 50km/u.  

3.9.5 Belseledorp – Rozenlaan 

Kruispunt Belseldorp/Rozenlaan – Hulstendreef/Sint-Antoniusstraat wordt nog steeds ervaren als 

moeilijk ondanks heraanleg met duidelijke oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers. Er is geen 

duidelijkheid over wie voorrang heeft op wie.  

Advies 

Duidelijk aangeven voor welke fietser welke oversteekplaats bedoeld is met pijlen op de grond 

eventueel geflankeerd met kleine verkeersborden zodat duidelijk wordt dat fietsers voorrang 

moeten verlenen.  

 
Figuur 22: Oversteekplaats te verplaatsen  

Zebrapaden doortrekken over de fietspaden.  

3.9.6 Herwaarderen van de trage wegen 

Een aantal leerlingen kunnen het kruispunt beschreven in 3.9.5 vermijden door gebruik te maken van 

de trage wegen om met de fiets of te voet naar school te komen.  

De Sint-Andrieswegel en Pastorijwegel komen hiervoor in aanmerking. Belangrijk hierbij is te zorgen 

voor een goede oversteekbaarheid voor voetgangers en fietsers bij Belseledorp. 
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Figuur 23: Detailopname Belseledorp 

3.9.7 Kruispunt Belseledorp – Kerkstraat  

Dit kruispunt werd reeds beter beveiligd maar ouders en de school geven toch nog problemen aan 

als fietsers links willen afslaan naar de Kerkstraat vanuit Belseledorp terwijl auto’s verder rechtdoor 

willen rijden op Belseldorp.  

 

  
Figuur 24: Kruispunt Belseledorp - Kerkstraat  

Advies 

Herschilderen van fietspad en duidelijk aangeven dat dit een doorlopend fietspad is, mogelijk ook 

verhogen van dit fietspad en ‘eilandje’ vergroten zodat het gemotoriseerd verkeer een klein bocht 

moet maken om verder door te kunnen rijden op Belseldorp.   
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Voorbeeld zie foto onder  

 

 
Figuur 25: Voorbeeld ivm kruispunt Belseledorp-Kerkstraat  

3.9.8 Niet goed gebruik van de Kiss&Ride-zone aan de school 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 26: Kiss&Ride aan de school in Molenwijk  
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Advies 

Plaatsen van een haag in plaats van de groen-witte paaltjes, dit voorkomt dat (groot)ouders daar al 

stoppen om kinderen te laten uitstappen ondanks het parkeerverbod.  

Organiseren van de Kiss&Ride -strook ter hoogte van de vier parkeerplaatsen. Naast deze 

parkeerplaatsen een looproute creëren voor de kinderen die uitstappen eventueel door middel van 

voetstapjes geschilderd op de grond.   

Op deze manier ontstaan geen conflictsituaties met de fietsers en voetgangers die toekomen en 

komt er ruimte vrij voor de fietsen.  

Daarnaast is een goede sensibiliseringscampagne (Kiss&Ride-actiepakket) naar (groot)ouders toe 

noodzakelijk om het goede gebruik van een Kiss&Ride-zone te bekomen waarbij 3 aandachtspunten 

naar voor komen: 

- Steeds goed aansluiten achter de vorige auto 

- Zo ver mogelijk doorrijden op deze zone zodat er steeds plaats is voor een volgende 

auto 

- Niet langer met de auto blijven staan dan nodig  

 

Evaluatie Sint-Niklaas 

De situatie bij de Kiss&Ride-zone werd reeds uitgeklaard met de school.  

 

Evaluatie van de school tijdens schooljaar 2016-2017 

In de communicatie naar (groot)ouders en leerlingen toe maakte de school gebruik van een figuurtje 

‘Robold’.   

Elk schooljaar doet de school 2 tot 3 sensibiliseringscampagnes voor een goed gebruik van de 

Kiss&Ride-zone waarbij alle tips gebundeld zijn op een poster.  

Door deze maatregelen zijn er weinig of geen problemen aan de Kiss&Ride-zone.  

3.9.9 Oversteekplaats aan de school  

De school is vragende partij voor extra accentverlichting (‘Giraf’) aan de oversteekplaats in de 

Kerkstraat.  

 

Figuur 27: Voorbeeld accentverlichting  
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3.9.10 Wijk rond de school 

Tijdens de volgende legislatuur wordt de schoolomgeving heraangelegd.  
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4 Bijlage 

4.1 Knelpunten ouders  

1 Spoorwegovergang Veel te slechte staat en veel te veel (trein)verkeer. Lijkt mij een overbezette 

lijn! 

2 belseledorp - kerkstraat Zeer gevaarlijk kruispunt voor fietsers en auto’s! 

3 Kleemstraat spoorweg oversteken aan de Kleemstraat 

4 Kruispunt Bookmolenstraat - Tuinlaan Er is geen mogelijkheid tot oversteken op zebrapad. Auto’s 

die uit richting St-Niklaas komen rijden heel snel, zijn niet zichtbaar tot op het moment dat ze er zijn. 

’s Morgens is het er ook heel druk, auto’s staan aan te schuiven (vanuit Bookmolenstraat), fietsers 

staan er tussen, ... heel gevaarlijk! 

5 Kruispunt Rozenlaan-Belseledorp Niemand weet wie voorrang heeft en wie niet. Het gaat daar niet 

over de voorrang tijdens spitsuur, maar wie het lef heeft om over te steken. Wie durft, is snel weg, 

ook al heeft hij/zij geen voorrang. Wie zijn voorrang neemt, riskeert een ongeluk. 

6 Belseledorp - Kerkstraat gevaarlijke draai in de Kerkstraat, sommige auto’s die rechtdoor moeten 

zien de kinderen niet altijd 

7 Belseledorp Gevaarlijk kruispunt belseledorp en rozenlaan; belseledorp is een zeer smalle straat 

voor het verkeer dat er door moet 

8 spooroverweg kleemstraat fietspad langsheen spoorweg MAAR alle fietsers dienen over te steken. 

Staat niet goed gesignaleerd voor auto’s. Automobilisten weigeren fietsers te laten oversteken 

9 kruispunt kleemstraat - heiakker auto’s houden absoluut geen rekening met fietsers. Noch in 

richting naar school toe, noch in richting naar huis toe, steevast problemen en zeer onveilige situaties 

10 Heiakker - Kerstraat auto’s staan te wachten om Kerkstraat in te rijden; laten geen ruimte voor 

fietsers en kijken bovendien ook niet meer of er fietsers komen. Naar huis toe: van kerkstraat 

oversteken naar spoorwegwegel of naar heiakker is steevast op leven en dood door doorgaand 

verkeer 

11 Straat oversteken aan ons huis... Ook al is het zone 50 , hier wordt veel te snel gereden. Vroeger 

werd hier al eens geflitst maar dat is nu al even geleden. 

12 Kleemstraat Kleemstraat wordt teveel gebruikt door doorgaand verkeer richting Puivelde - 

Stekene e.d. Verkeer raast door de straat, zelfs zware vrachtwagens die daar in principe niets te 

zoeken hebben. Door hoge snelheid wordt er zelfs ook vaak naast de baan gereden aangezien niet 

tijdig hun snelheid kunnen aanpassen. Om vanop ons adres de straat over te steken is dit steevast 

levensgevaarlijk door het verkeer dat door de bochten komt gevlogen. 

13 kleemstraat spoorweg ze komen van fietswegel en moeten oversteken aan spoorweg, druk 

verkeer, en geen signalisatie 

14 Kruispunt kerkstraat Belseledorp Wij hebben voorrang om af te slaan naar links maar de auto’s die 

rechtendoor rijden hebben dit niet door.  

15 Oprit fietspad aan Kleemstraat Smal en onoverzichtelijk door huis dat te ver naar voor staat. Zeer 

veel kans op botsing met andere fietser (ik heb het bordje op de verkeerde plaats geplaatst en kan 

het niet meer verschuiven) 
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16 Kleemstraat Door geparkeerde auto’s te smal, auto’s wachten niet (ik heb het bordje op de 

verkeerde plaats geplaatst maar kan het niet meer verschuiven, ik bedoel wel degelijk de kleemstraat 

en niet de kerkstraat) 

17 kruispunt koutermolenstraat-vijverstraat-Belseledorp ’smorgens heel druk kruispunt dat moeilijk 

over te steken is. 

18 Patotterij Heel gevaarlijke baan, auto’s rijden te snel, je mag 70 per uur en men rijdt zeker 90 per 

uur. Als de snelheid verminderd zou worden naar 50 zouden de mensen misschien tegen 70 rijden. 

Veel te veel auto’s en GEEN oversteekpunten!!! Probeer maar over te steken als er continu auto’s 

rijden zonder aanleiding om te stoppen en op kilometers ver geen zebrapaden en lichten of 

momenten dat auto’s moeten vertragen!! Zeer gevaarlijke baan. Ik durf mijn kinderen hier niet te 

voet of met de fiets de straat opsturen 

19 overgang rozenlaan belseledorp hoofdbaan loopt door naar links en fietsers en auto’s die naar de 

school moeten rijden rechtdoor maar moeten richtingaanwijzer gebruiken en dit is verwarrend voor 

vele mensen 

20 Kleemstraat oversteek van het fietspad langsheen de spoorweg. Ter hoogte van de Kleemstraat 

moeten de fietsers zowel het spoor als de kleemstraat zelf oversteken. Dit is zeer gevaarlijk. Er is 

geen aanduiding op de weg. Het is ZEER gevaarlijk oversteken voor jonge fietsers! 

21 de fietswegel tussen station Sinaai en de Koutermolenstraat Deze is te smal! Wanneer twee 

volwassen fietsers elkaar kruisen moeten zij al goed uitkijken. Maar wanneer een kind een fietser 

kruist, of er wil een fietser voorbij steken, dan is het moeilijk voor een jong kind om op de wegel te 

blijven omdat de wegel op dat stuk heel smal is. Eén keertje zelfs vloog mijn dochter van de weg af 

recht de prikkeldraad in. Graag ook het fietspad strooien bij sneeuw of ijzel. Deze nuttige fietsweg 

wordt zeer veel gebruikt. Het loont dus de moeite om de fietsers niet te vergeten. 

22 Rozenlaan Er is slechts een smal niet-verhoogd fietspad. Ook hier rijden auto’s vaak veel te hard. 

Wij moeten deze straat oversteken en tijdens de spits is het er druk. Te veel auto’s komende van de 

N70 slaan af richting Belseledorp - Rozenlaan - Tuinlaan om richting Sint-Niklaas te rijden. Dit zou 

ontmoedigd moeten worden.  

23 Bookmolenstraat Dit is onze eigen straat. Er is geen fietspad en het doorgaand verkeer rijdt hier 

veel te hard. Samen met enkele buren hebben wij dit reeds gemeld aan het stadsbestuur. Voor 

beginnende fietsers is het hier soms levensgevaarlijk. Ook wordt deze straat te veel gebruikt als een 

korte weg van Belseledorp naar de N70. Er is nochtans een veiliger alternatief via de Hulstendreef. 

24 kruispunt kerkstraat heiakker bij het neergaan van de slagbomen zijn er wagens die de file 

wachtende wagens voorbijsteken om de heiakker in te slaan ,dit zonder rekening te houden met de 

overstekende fietsers of voetgangers. ook bij het oversteken van de fietswegel moet men opletten 

voor aanstormende fietsers uit de richting van sinaai  

25 spoorwegovergang Kerkstraat gezien het groot aantal overstekende kinderen zou een veiligere 

situatie hier aangeraden zijn. Hopelijk wordt daar rekening mee gehouden met de aanleg van dit 

kruispunt 

26 kruispunt moortelhoekstraat spiegels staan fout afgericht. Bij oversteken tussen de groene palen 

ziet men onvoldoende 

27 spoorwegovergang kleemstraat Heel gevaarlijk om deze over te steken. 

28 kruispunt belseledorp-kerkstraat heel druk en onveilig 

29 kruispunt koutermolenstraat-kleemstraat druk en velen geven daar geen voorrang alhoewel ze 

moeten stoppen en voorrang geven. 
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30 Schrijbergstraat 40 9250 Waasmunster Door het drukke verkeer op deze baan en de door de 

verschillende bochten en zijstraten naar mijn mening te hoge toegelaten snelheid (70 km/u) is het 

zeer moeilijk om deze straat over te steken met de fiets om naar school te rijden. Het enige 

verkeerslicht staat op het kruispunt met de N70, in de tegengestelde richting op het fietspad tot daar 

rijden is door het passeren van een zijstraat ook zeer gevaarlijk. De hele Schrijbergstraat, aan beide 

kanten van de N70, is aan 1 stuk bebouwd. Het is geen bebouwde kom. Aan de kant van het station 

Sinaai geldt een snelheidsbeperking van 50 km/u, op het stuk tussen N70 en E17 niet, hoewel dit niet 

minder bewoond is. Verderop, ter hoogte van de Schoonhoudtstraat, zijn er enkele bochten 

waardoor men het verkeer niet ziet aankomen. In de straat wonen veel gezinnen en ze wordt ook 

door veel zwakke weggebruikers van de aansluitende straten en wijken gebruikt om van en naar 

school/werk te gaan. Men kan zoals gezegd op geen enkele plaats de baan veilig oversteken. In de 

paar jaar dat ik hier woon ben ik al verschillende keren getuige geweest van ongevallen met auto’s. 

Deze liggen dan vaak op hun kant tot op het fietspad of voetpad of in de voortuin van een bewoner. 

Je zal maar pech hebben als daar op dat moment juist voorbij wandelt. Een snelheidsverlaging van 70 

naar 50 km/u zou de situatie al veiliger maken en de tijdsverschil van N70 naar E17 zou maar 33 

seconden bedragen. Een verkeerslicht ingeplant op een goede plaats met goed werkende sensoren 

zou de situatie ook veiliger kunnen maken. 

31 fietspad N70 (Lokerse Baan) Het betonnen fietspad hier verkeert in zeer slechte staat. Over de 

voegen tussen het beton rijden veroorzaakt soms zware schokken, zeker met kleine wielen zoals bij 

een kinderfiets of fietskar. 

32 de spoorweg bij het opnieuw opengaan van de slagbomen lopen voetgangers en fietsers door 

elkaar en komen ze in de tegenovergestelde richting de rijbaan op.  

33 S-bocht Bookmolenstraat slecht zicht voor auto’s die van achter de bocht komen, grachten, geen 

fietspad 

34 Kruispunt Gavermolenstraat-Belsele Dorp geen verkeerslicht, veel auto’s 

35 Belsele Dorp Zeer smal, geparkeerde wagens aan beide kanten, enkel fietssuggestiestroken 

36 Oversteken Rozenlaan geen zebrapad, geen verkeerslicht 

37 bocht kleemstraat /gouden leeuw bocht kleemstraat /gouden leeuw 

38 kleemstraat kleemstraat heeft geen fietspad noch fietsstrook en er worden soms hoge snelheden 

gereden waar 2 auto’s elkaar juist kunnen kruisen. 

39 hoek kleemstraat heiakker geen fietpad noch voetpad voor over te steken van kleemstraat naar 

heiakker 

40 heiakker in heiakker geen fietspad noch fietsstrook, en 2 S bochten 

41 spoorweg belsele station als u uit de Kerkstraat richting heiakker rijd, moet men de straat 

oversteken zonder fietspad noch voetpad. als slagboom juist opengaat is het ook altijd een drukte. 

vanuit kerstraat richting heiakker en vanuit heiakker richting gavermolenstraat  

42 bookmolenstraat geen fietspad geen verkeerslichten 

43 spoorweg te weinig plaats voor fietsen bij oversteek spoorweg 

44 kruispunt bocht te snel rijden, fietspad loopt na een tijdje vlak naast straat, enkel met stippellijn 

gescheiden van straat, men rijdt hier te snel 

45 oversteek aan school zelf men parkeert hier op plaatsen waar het niet mag waardoor het verkeer 

er moeilijker passeert en het gevaarlijk is voor uit te stappen op plaatsen waar je wel mag staan 

46 kleemstraat Belsele tijdens de ochtend en avondspits is dit een zeer gevaarlijke fietsstraat! 
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47 Bookmolenstraat Er is geen fietspad en ook geen voetpad in onze straat. Er is ook geen verdeling 

in twee rijstroken. Auto’s rijden van de ene kant naar de andere kant van de straat. Er wordt ook heel 

snel gereden. Wij wachten al jaren op een bord ”verboden vijftig”. Een telling door de gemeente, 

georganiseerd in juni 2014 wees uit dat de gemiddelde snelheid van het verkeer 67 km/u bedroeg, 

wat veel te snel is voor deze straat. 

48 kruispunt bookmolenstraat, Rozenlaan Er is geen oversteekplaats voorzien voor voetgangers, 

noch voor fietsers. De auto’s komende van de Tuinlaan komen aan 70km/u uit de bocht gevlogen, 

dus oversteken is er erg gevaarlijk. 

49 ossenhoek Ik vind het een gevaarlijk punt voor fietsers om over te steken of voor af te slaan van 

de de Nauwstraat naar links richting Gentstraat. 

50 punt Genstraat- Groenstraat Het punt gentstraat en Groenstraat vind ik ook gevaarlijk. Hier rijden 

dikwijls fietsers door zonder te kijken. 

4.2 Knelpunten leerlingen  

1 kruispunt kerkstraat er is iemand omver gereden en je moet er lang wachten voor dat je door kan  

2 rozenlaan-dorpstraat Uiterst gevaarlijk punt voor de fietsers, alle auto’s negeren de stop-borden, 

voorrang en snelheid wordt niet gerespecteerd 

3 Kerkstraat-Dorpstraat Uiterst gevaarlijk punt voor de fietsers, alle auto’s negeren de stop-borden, 

voorrang en snelheid wordt niet gerespecteerd 

4 rozenlaan-dorpstraat Uiterst gevaarlijk punt voor de fietsers, alle auto’s negeren de stop-borden, 

voorrang en snelheid wordt niet gerespecteerd 

5 Kerkstraat-Dorpstraat Uiterst gevaarlijk punt voor de fietsers, alle auto’s negeren de stop-borden, 

voorrang en snelheid wordt niet gerespecteerd 

4.3 Knelpunten leerkrachten  

1. de Kerkstraat zou veiliger moeten worden. Na de werken in de omgeving, maar omwille van 
een tekort aan parkeerplaatsen staan sommige auto's onregelmentair --> gevaarlijk voor 
fietsers en voetgangers 

2. juist aan de school lijkt de straat een snelweg --> geen parkeergelegenheid dat het verkeer 
afremt en een veiligheidsdrempel dat er eigenlijk geen is …..  

 

4.4 Bevraging leerkrachten  

 

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

Ο te voet 1   

Ο met de fiets 10   

Ο met het openbaar vervoer 0   

Ο met de auto 10   

Ο openbaar vervoer/fiets 0   

Ο auto/openbaar vervoer 

 

 

 

1   
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2.       Op welke manier komt u naar school met slecht weer?      

Ο te voet 1   

О met de fiets 8   

Ο met het openbaar vervoer 0   

О met de auto 12   

Ο openbaar vervoer/fiets 0   

О auto/openbaar vervoer 1   

3.       Wat is uw woon- werkafstand?     

Ο < 1km 3   

Ο 1- 5 km 5   

Ο 5-10 km 12   

Ο > 10 km 2   

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

Ο Ja 16   

Ο Neen 2   

Ο Soms 4   

5.       Beïnvloedt de hoeveelheid bagage uw vervoerswijze?     

Ο Ja 10   

Ο neen 10 vooral de k'en beïnvloeden 

de bagage 

Ο Soms 2   

6.       Als u veel bagage bij hebt, hoe komt u dan naar 

school? 

    

Ο te voet 1   

О met de fiets 5   

Ο met het openbaar vervoer 0   

О met de auto 15   

Ο openbaar vervoer/fiets 0   

О auto/openbaar vervoer 1   

7.       Is er een fietsenstalling in de school?     

Ο ja 14 3x buiten voor de school 

Ο neen 8 1x wel een fietsenrek 

ο NVT 0   

8.       Biedt de fietsenstalling voldoende plaats? 2x?   

Ο ja 10   

Ο neen  4 2x niet overdekt, 1x bij goed 

weer 

ο NVT 

 

 

 

 

 

6   
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9.       Zijn er andere faciliteiten voor fietsende leerkrachten? 1x?   

Ο lockers 0   

Ο fietspomp 0   

Ο douches 0   

Ο kleedkamers  0   

Ο niets van dit alles 21   

Ο niet van toepassing 0   

10.   Krijgen fietsende leerkrachten een fietsvergoeding?     

Ο ja 20 1x ik niet, woon te dicht/  

1x 15 c/km andere sectoren 

20 c/km 

Ο neen 0   

Ο ik weet dit niet 1   

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

school? 

2x?   

Ο ja 8 1x kleine parking, 1x voor 2 

auto's 

Ο neen 11   

ο NVT 1   

12.   Zijn er volgens u voldoende parkeerplaatsen in de 

directe schoolomgeving?  

1x?   

Ο ja 11   

Ο ja en betalend 0   

Ο neen 8   

ο NVT 2   

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

de auto en het laatste stuk te voet of met het openbaar 

vervoer af te leggen? 

3x ?   

Ο ja 4   

О ja, mits een goede wandelroute 3 1x en een vlotte bediening 

OV, 1x laatste stuk te voet 

Ο ja, mits een goed en vlotte bediening van het openbaar 

vervoer 

0   

О neen 10 1 x tijdsverlies, 1x afstand te 

kort, 2x kom met de fiets, 2x 

teveel bagage, 1x heb geen 

auto 

ο nvt 3   

14.   Biedt de school u bereikbaarheidsinformatie aan? 4x?   

Ο ja 11   

Ο neen 6   

ο nvt 

 

1   
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15.   Hebt u interesse in carpooling? 1x?   

Ο Ja 6   

Ο neen 15   

16.   Komt de dienstregeling van het openbaar vervoer 

overeen met de tijdstippen dat u in de school moet 

aanwezig zijn? 

    

Ο ja 1   

Ο ja, ongeveer, ik kom soms net even te laat 0   

Ο neen, dan kom ik kom te laat aan 1   

Ο ik weet dit niet  14   

ο nvt 6   

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 2   

Ο ja, soms 2   

Ο ja, af en toe 6   

Ο neen 12 1 x woon te ver om met de 

fiets te komen  

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 1   

Ο ja, soms 1   

Ο ja, af en toe 6   

Ο neen 14 1 x woon te ver om met de 

fiets te komen  

 


