
Resultaten van de Evaluatie proefopstelling
veilige schoolomgeving Burgstraat

Completion Rate: 82.9%

 Complete 107

 Partial 22

Totals: 129

Response Counts
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1. Ik vul deze vragenlijst in als
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Value  Percent Responses

ouder 71.30% 82

buurtbewoner 35.65% 41

grootouder 11.30% 13

leerkracht/directie/medewerker school of kinderopvang 2.61% 3
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Count Response

3 Groenenheuvel

2 Groenenheuvel 14

2 Groenenheuvel 2

2 Groenenheuvel 5

2 Hollestraat 13

2 Werft 20

1 Burgstraat 11

1 Burgstraat 34

1 Burgstraat 4 0006

1 Burgstraat 4 bus 5

1 Burgstraat 48

1 Burgstraat 52

1 Burgstraat, 46/7

1 GROENENHEUVEL, 41

1 Groenenheuvel 15

1 Groenenheuvel 20

1 Groenenheuvel 23 A

1 Groenenheuvel 25

1 Groenenheuvel 37A

1 Groenenheuvel 54

1 Groenenheuvel, 38

1 Hollestraat 17

1 Hollestraat 18

2. Wat is uw adres?
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1 Hollestraat 26

1 Hollestraat 41

1 Hollestraat 6

1 Hollestraat, 15

1 Rijn 25 A

1 Snepstraat, 12

1 burgstraat 35

1 burgstraat, 4 bus 7, 4bus7

1 burgstraat, 48

1 groenenheuvel 31

1 groenenheuvel, 14

Count Response
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3. Bent u in het algemeen tevreden over de proefopstelling
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Statistics  

Min 0

Max 10

Average 6.32

Total Responses 116
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4. Heeft de proefopstelling in het algemeen een positieve invloed op de
veiligheid en de ruimte voor de kinderen?
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Min 0
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Average 6.75

Total Responses 116
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5. Hoe ging uw kind meestal naar school voor de invoering van de
proefopstelling?

34% met de fiets/step34% met de fiets/step

32% met de auto32% met de auto

18% te voet18% te voet

16% niet van toepassing16% niet van toepassing

Value  Percent Responses

met de fiets/step 33.62% 39

met de auto 31.90% 37

te voet 18.10% 21

niet van toepassing 16.38% 19

  Totals: 116

andere, nl. Count

Totals 0
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Count Response

8 Groenenheuvel

6 Burgstraat

1 1ste deel Burgstraat of Groenenheuvel

1 Aan de bengelbende

1 Brugstraat of één van de aangrenzende straten

1 Burgstraat en groenenheuvel

1 Burgstraat of Groenenheuvel

1 Burgstraat of Rijn

1 Burgstraat, groenenheuvel

1 Gerststraat

1 Grasheuvel

1 Groene heuvel

1 Groeneheuvel

1 Groenstraat

1 In Burgstraat of Groenenheuvel

1 In de Burgstraat

1 In de Groenenheuvel

1 In de straat

1 Nergens- kiss&ride principe

1 Straat van school

1 burgstraat

1 groenenheuvel

1 in de groenenheuvel

6. Waar parkeerde u uw auto?
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1 parking leerkrachten

1 schoolomgeving

Count Response
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7. Hoe gaat uw kind meestal naar school sinds de invoering van de
proefopstelling 2?

40% met de fiets/step40% met de fiets/step

26% met de auto26% met de auto

17% te voet17% te voet

16% niet van toepassing16% niet van toepassing

1% andere, nl.1% andere, nl.

Value  Percent Responses

met de fiets/step 39.66% 46

met de auto 25.86% 30

te voet 17.24% 20

niet van toepassing 16.38% 19

andere, nl. 0.86% 1

  Totals: 116

andere, nl. Count

Met de fiets maar zonder begeleiding fietsen ze naar huis omdat het nu veiliger is 1

Totals 1
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Count Response

4 Gerststraat

2 Rijn

1 Burgstraat

1 Chiro

1 Fijn als er plaats is

1 Gersstraat of Logen Chirolokaal

1 Grasheuvel

1 Groeneheuvel, voorbij Hollestraat

1 Heel ver op de Rijn

1 Logen

1 Logen of rijn

1 Mannestraat

1 N 71

1 Nergens- nog steeds kiss&ride maar wel aan een drukke gevaarlijke weg nu

1 Op de Logen richting Kerk

1 Parking Chiro

1 Parking Logen

1 Parking chiro

1 Waar ik plaats vind

1 groenenheuvel. Meestal zijn we vroeg genoeg zodat burgstraat nog niet afgesloten is, dus voor ons

verandert er niks

1 op de Logen (indien mogelijk) of op een niet-conforme plaats in de Gerststraat

1 op de Rijn

8. Waar parkeert u uw auto?
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1 op e parking van de chiro

1 parking chiro

1 parking leerkrachten

1 wijde omgeving

Count Response
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9. Welke testmaatregelen moeten er volgens u zeker definitief worden
ingevoerd?meerdere antwoorden zijn mogelijk
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Value  Percent Responses

enkel rechts parkeren in Groenenheuvel 69.09% 76

Burgstraat volledig als schoolstraat 63.64% 70

enkelrichting in Groenenheuvel 56.36% 62

fietszone samenvallend met de zone 30 56.36% 62

gebruik van de parking van de chiro/ontmoetingscentrum 36.36% 40

kiss and ride zone in Logen 29.09% 32

kiss and ride zone in Rijn 28.18% 31

teruggaan naar de eerste proefopstelling 10.00% 11

geen enkele maatregel 2.73% 3
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Count Response

8 /

4 Nee

2 .

2 nee

2 neen

1 /

1 -

1 - Kiss and ride nemen de schaarse bewonersparkings in, - er wordt nu geparkeerd op de stoep van

de gerststraat, je kan soms niet met een buggy door.

1 - Parkeerplaatsen aanduiden door wegmarkeringen in de Groenenheuvel? - Meer professioneel

schoolstraat bord aan het begin van de burgstraat om op de weg te plaatsen

1 - geen kiss&ride in Groenenheuvel vanaf huisnummer 37 wegens heen en weer rijden van auto's

tegen fietsers in, - verplaatsen van parkeerbord vanaf huisnr 9 naar nr5 ivm gevaar in bocht tov

fietsers die richting burgstraat rijden, eea wegens te ruime bochtname door auto's die nu langs verst

geparkeerde auto te ruim hun bocht nemen en fietsers uit andere richting in de bocht in gevaar

brengen,

1 -de enkelrichting in Groenenheuvel is goed, maar in de weekends is ze overbodig. Ik weet dat het

geen evidentie is maar kan een tweerichting in de weekends overwogen worden want het rondrijden

en daardoor extra verkeer in Roggendries et aan de andere basisschool luchtballon is daardoor

zeker veel groter terwijl dat de éénrichting buiten in de weekends geen nut heeft.

1 1. Zebrapad aan Hollestraat is een winner! 2. Er rijden jammer genoeg nog heel vaak auto's voorbij

het verbodsbord dat geplaatst is aan de Hollestraat in de richting van de Burgstraat. Ik heb hier een

tijd geleden een zware frontale botsing maar nipt kunnen vermijden toen ik met mijn auto in de

juiste richting reed! 3. Het bord aan de Logen dat moet verhinderen dat auto's vanaf een bepaald uur

de Burgstraat inrijden, wordt meermaals vergeten of wordt vaak genegeerd. Verschillende

automobilisten rijden gewoon door de Burgstraat (niet altijd uit onwetendheid) en evenzeer wordt

er ook geparkeerd in het eerste stuk van de Groenenheuvel tijdens de uren dat men eigenlijk de

Burgstraat niet zou mogen inrijden. Naar mijn gevoel wordt er te laks omgegaan met de schoolstraat

en gelden de regels blijkbaar niet voor iedereen.

1 Akkoord, Burgstraat net voor de school is het veiliger maar Kinderen afzetten op de logen is

gevaarlijker en verlegt het probleem. Ik vind het niet oké om mijn kind aan een drukke straat af te

zetten en hem alleen op pad te sturen

10. Heeft u nog suggesties ter verbeteringen?
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1 Als bewoner van de Groenenheuvel straat is het héél lastig dat deze straat een éénrichtingstraat is

buiten de schooluren... Als je 's avonds of in het weekend de kinderen naar hun hobby brengt, moet

je steeds helemaal rondrijden en maak je het Sint-Dimpna plein onnodig drukker... grtn, Guy

1 Als iedereen zich naar de regels van enkel richting gedraagt is het een goede regeling, toch hebben

we al dikwijls problemen aan de bocht gehad omdat er een tegenligger aankwam, zowel als we met

de fiets en de aoutowaren

1 Auto's stonden niet altijd goed geparkeerd aan de kiss en ride langs de Rijn waardoor we niet altijd

veilig op het fietspad van de Rijn konden rijden.

1 Beslissing tot schoolstraat is zeer mooi, maar enkel nuttig en veiliger indien deze consequent wordt

toegepast. Te pas en te onpas staat het hek van de schoolstraat gewoon op de stoep en komen er in

volle eindtijd van de school toch auto's doorgereden. Dit is ook steeds meer zichtbaar aan het aantal

geparkeerde auto's in de Groenenheuvel. Dit is terug zoals vroeger, terwijl er in het begin van de

opstelling nauwelijks nog auto's geparkeerd werden in de Groenenheuvel. Jammer! En heel

verwarrend voor de kinderen.

1 Beste, Ik ben voorstander van een veilige schoolomgeving maar dan moeten er wel duidelijke

afspraken en een duidelijke communicatie gebeuren tav de ouders en buurtbewoners. Allemaal goed

dat de Burgstraat wordt afgesloten voor de veiligheid van de kinderen en dat dit een schoolstraat

wordt. Een schoolstraat mag niet ingereden worden tijden de uren die vermeld staan op het

verkeersbord in het begin van de straat . Jammer genoeg rijden er nog dagelijks wagens in en uit

tijdens de uren dat de schoolstraat afgesloten is ( ouders die hun kinderen komen ophalen ). De ene

dag is de schoolstraat afgesloten en de andere dag niet ... of wel doe je een proefperiode goed en

sluit je elke dag de schoolstraat of wel doe je ze niet . Er wordt dan een proefperiode opgestart zodat

de mensen gebruik zouden kunnen maken van een Kiss en ride zones op de Logen en op de Rijn .

Jammer genoeg nooit gebruik van kunnen maken omdat er steeds wagens geparkeerd staan op de

kiss en ride zones. Sinds dag 1 staat

1 Burgstraat als schoolstraat

1 Burgstraat volledig als Schoolstraat, volledig akkoord. Momenteel is er een uitzondering voor het in

en uit rijden van buurtbewoners met vergunning. Maar er zou ook een uitzondering mogen komen

voor andersvaliden (met bezit van een kaart) Buurtbewoners zouden op een gemakkelijke manier

tijdelijke vergunning moeten kunnen aanvragen. vb. voor een dringende levering of een herstelling.

1 Burgstraat volledig autovrij muv bewoners. Afsluiten van Burgstraat aan de kant van Logen.

1 De Burgstraat als volledig schoolvrij heeft een serieuze impact op de beschikbaarheid van

parkeerplaatsen, oa. ook in Groenenheuvel. Wij zijn niet in de mogelijkheid om met de fiets naar

school te komen dus de auto is een noodzakelijkheid. De 1ste opstelling biedt mijns inzien soelaas en

lijkt mij ook voldoende veilig voor de kinderen - hetgeen uiteraard van groot belang is.

1 De afsluiting voldoet eigenlijk niet helemaal. Er komen nog elke dag auto's doorgereden, vaak aan

hoge snelheid.

Count Response
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1 De bedoeling van de schoolstraat is heel mooi en nobel. Maar zonder controle valt het heel hard op

dat er weer meer en meer (groot)ouders in de Burgstraat parkeren. Auto's rijden gewoon de straat

in op uren dat het niet mag, ze parkeren op de vluchtheuvel en er wordt geen rekening gehouden

met zwakker weggebruikers. Als deze issues aangepakt kunnen worden zal ik als ouder gerust zijn

om mijn kinderen alleen naar school te gaan als ze hier oud genoeg voor zijn, maar anders niet. De

Burgstraat is voor hun namelijk het gevaarlijkste deel van hun tocht naar school als ze met de fiets

gaan. Het is heel jammer om te zien hoe mensen hun eigen gemak voorop blijven stellen in plaats

naar de veiligheid van de kinderen te kijken.

1 De enkelrichting in Groenenheuvel vind ik als bewoner minder interessant. Van de schoolstraat zelf

ondervind ik geen hinder als bewoner. Welke maatregel het ook wordt, graag een maatregel waarbij

er geen parkeerplaatsen van de bewoners afgenomen worden. Het is hier nu al moeilijk om parking

te vinden.

1 De fietser ook duidelijk maken dan er ook voetgangers zijn die ook recht hebben op veilig

verplaatsen, de kinderen op de fiets steken zonder te letten op voetgangers de straat over richting

groenenheuvel.

1 De huidige testmaatregelen zorgen er voor dat meer kinderen de logen moeten oversteken en voor

onveilige situaties in straten zoals de Gerststraat. En dit komt het kind niet ten goede.

1 De kids and ride is niet bestaande. Kinderen die met de auto naar school komen hebben daar amper

mogelijkheid toe. De straat wordt niet voldoende afgezet. Heel regelmatig passeren er auto's door

de straat en er wordt zelfs hard gereden. De kinderen die uit school komen verwachten dat verkeer

niet dus dat is levensgevaarlijk.

1 De stad engageert zich om de zone rond de school veiliger te maken, maar er zijn geen middelen

voor om dit te verwezenlijken. Er wordt vanuit de goodwill van mensen uit de omgeving gerekend

om de schoolstraat af te zetten. Als dit niet gebeurt, dan wordt de Burgstraat nog steeds gebruikt als

sluipweg. Ook wordt er dan meestal niet stapvoets gereden. In het begin was er politiecontrole,

maar de laatste twee maanden was hier niets meer van te zien. Mensen en kinderen mogen op straat

lopen, terwijl er wekelijks, zelfs dagelijks auto's met onaangepaste snelheid door rijden. Dit leidt tot

onveilige situaties. Het blijft onduidelijk voor de automobilisten die de Burgstraat als sluipweg

gebruiken. Vorige bijeenkomst werd afgeklopt om de enkele richting in de Groenenheuvel af te

schaffen, omdat de aanwezige buurtbewoners aangegeven hadden dat dit een zeer vervelende

situatie is, maar hier werd achteraf geen rekening mee gehouden. Als buurtbewoners genegeerd

worden en er geen deftige manier is

1 Denk niet dat dit te maken heeft met verkeersveiligheid maar het zou mooi zijn dat de parking ook

afgesloten kan worden nu er zoveel fietsen staan

1 Door de enkelrichting in de Groenenheuvel, zijn wij als bewoners genoodzaakt om telkens om te

rijden via de mannestraat (dan passeren we nodeloos de zeppelin) of via st-dimpna-plein (met o.a St-

dimpna lagere school, St-dimpna-college, SAIO). Dit alles kan opgelost worden met een vergunning

om in de groenenheuvel tegen de richting te mogen rijden, i.p.v een vergunning om in de burgstraat

te mogen rijden.

Count Response
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1 Een duidelijkere aangegeven Kiss en ride. Schoolstraat tot aan hollestraat (mensen parkeren al in

burgstraat en groenenheuvel soms al om 7u45 en voor of 14u30!!) Fatsoenlijke afsluiting van

schoolstraat. Fietsstraat duidelijk weergeven op de straat zoals Schuttershof. Uitbreiding blauwe

zone. Voor de rest: veel veiliger, dit is een enorme verbetering! Voor ons mag de Burgstraat

defenitief plaatselijk verkeer worden.

1 Eerste 50 m rechts van de Groenheuvel kiss en ride zone maken, inrijden via Logen en Burgstraat

eenrichtingsverkeer en fietsstraat

1 Eerste stuk Groenen heuvel Kiss end ride zone maken ! Burgstraat inrijden via logen en uitrijden via

Rijn

1 Er zijn te veel ouders die te vroeg naar schoolkomen. Maw; ze komen voor het tijdstip schoolstraat al

in de Groenenheuvel parkeren zodat ze niet ver moeten gaan. Is steeds met de fietsende kinderen

gevaarlijk kijken niet om bij vertrek met auto

1 Er zouden verkeerslichten moeten komen op het kruispunt van de Burgstraat met de Logen.

1 Fietszone verlengen tot aan de Hollestraat.

1 Geen

1 Geen verdere suggesties

1 Groenenheuvel schoolstraat tot de Hollestraat. Handhaving van de huidige maatregelen is

ondermaats: er wordt opnieuw geparkeerd op de vluchtheuvels en in de bochten. Afsluiting aan het

begin van de Burgstraat wordt tegenwoordig zelden geplaatst. Nu krijgen we het fenomeen dat de

ouders/grootouders dewelke hun (klein)kinderen komen halen al ruim op voorhand hun wagen in de

straten parkeren. Na schooltijd rijden zij weg waardoor het effect van de schoolstraat verdwijnt.

1 Het afzetten van de straat is zeker positief, maar ik merk op dat er de laatste weken heel veel

autobestuurders het bord negeren en alsnog de straat inrijden. De kinderen zijn het al zo gewoon

dat er minder of geen auto's in de straat rijden wat zorgt voor hele gevaarlijke situaties als er toch

een auto doorkomt. We weten dat het moeilijk is, maar dit zou toch beter opgevolgd moeten

worden.

1 Het is me niet duidelijk of parkeren in de bocht van Groenenheuvel nu mag of niet. De stippellijn is

half vervaagd. Graag niet laten parkeren in de bocht. Zeer gevaarlijk als fietser als je richting school

rijdt, aangezien de auto's in tegengestelde richting de buitenbocht moeten nemen en op het rijvak

van de fietser moeten rijden dan.

1 Het is nu aan de Hollestraat wanneer het slecht weer is, heel druk. Veel auto's draaien zich daar. De

tijdelijke opstelling als "Burgstraat Schoolstraat" wordt niet voldoende en correct toegepast. Dus na

de schooluren heeft dit weinig zin & hebben we hier al heel gevaarlijke taferelen gezien met auto's

en kinderen

Count Response
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1 Het is soms wat absurd dat je als buurtbewoner bij het naar huis komen vanaf pakweg Mol (woon-

werkverkeer) helemaal rond moet rijden op rustige momenten. Je maakt op die momenten de

drukke Rijn en Logen nog drukker.

1 Het parkeren aan de chiro en dan langs de grote baan (logen) naar school vind ik persoonlijk heel

gevaarlijk als je meerdere kindjes bij hebt.

1 Huidige opstelling is grote verbetering voor veiligheid van de kinderen. Ze kunnen nu grotendeels

zelfstandig naar school. Er is een merkbare gedragsverandering gebeurd ten voordele van de zachte

vervoersmodi.

1 Iemand aanwezig aan de oversteekplaatsen van Rijn en Logen ook aan het einde van School, auto's

rijden daar hard en stoppen dikwijls niet voor het zebrapad, dat is vooral gevaarlijk voor kinderen

die alleen naar huis terug keren!

1 Ik denk dat de zichtbaarheid van de schoolstraat nog duidelijker moet gemaakt worden. Het valt

namelijk niet zo hard op, waardoor er toch geregeld nog auto's voorbij het hek rijden (en dat kan

natuurlijk gevaarlijke situaties opleveren). Misschien dat dit in een definitieve opstelling wel

mogelijk is.

1 Ik merk op dat er nog heel geregeld (groot) ouders met de wagen door de schoolstraat rijden.

Sensibilisering blijft nodig om de burgstraat autovrij te maken wanneer school start/ stopt.

Eventueel toch wat meer zichtbaarheid van politie kan helpend zijn.

1 Ik vind de scope van het huidige onderzoek (te) eng (veilige schoolomgeving), waarbij voorbij gegaan

wordt aan andere aspecten (zoals comfort) en het bredere plaatje (veilige en comfortabele mobiliteit

voor de ganse buurt).

1 Kiss & ride in eerste deel Burgstraat?

1 Kiss en ride rijn is niet vrij zoals beloofd werd hierdoor werkt het systeem niet en dit geeft stress

1 Kiss en ride zone is een goed idee, maar wordt daar spijtig genoeg niet voor gebruikt. Daardoor is er

zelden plaats als je zelf wel wil 'kiss en riden"...

1 Kiss en ride zone vanuit Logen : als buurtbewoner heeft dat voor ons geen belang, maar bij slecht

weer( ijsweg, sneeuw....) zou men toch de kinderen dichter bij school moeten kunnen afzetten. Dan

toch auto's doorlaten? Maar ... wat is slecht weer en kan je dat verkeer dan soms wel, soms niet

toelaten: kan je dat in de praktijk organiseren? Tot slot: er is duidelijk minder verkeer bij de 2de

proefopstelling. Het is veilig.

1 Meer controle op doorrijdend verkeer!

1 Meer controle. En echt opschrijven van inbreuken en beboeten

1 Meer controle. Ik woon net aan de start van het eenrichtingsverkeer. Veel wagens rijden nog tegen

de richting in. Tegenliggers verwachten dit niet en kan tot gevaarlijke situaties leiden.

Count Response
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1 Meer opvolging van overtreders zou fijn zijn, de kinderen rijden nu de straat op als ze van de

fietsenparking komen en zijn niet altijd oplettend. Het is net op dat stukje dat er nog regelmatig

auto's passeren, ze draaien dan meestal de Groenenheuvel op.

1 Meer toezicht op het naleven van de regels. Het bord wordt meer niet gezet dan wel en er blijven

toch vaak auto's doorrijden op momenten dat het eigenlijk niet mag

1 Men moet als ouder steeds verder stappen. We wonen niet vlakbij de school en komen dus met de

auto. Ook de uren van school zijn enkele jaren geleden gewijzigd waardoor er s morgens steeds

minder tijd is en we later de school kunnen bereiken

1 Nee, het zebrapad ter hoogte van de Hollestraat is ook een grote verbetering. We zien 's avonds af

en toe wel nog mensen het enkelrichtingsbord in de Groenenheuvel negeren, maar daar valt weinig

aan te doen vrees ik.

1 Neen

1 Neen, wij zijn zeer tevreden dat de veiligheid in de omgeving van de school er zo op vooruit gegaan

is.

1 Niet parkeren in de bocht van de Groenenheuvel (ter hoogte van de schrijnwerker).

1 Op het wegdek in Burgstraat (t.h.v. kruispunt met Logen en t.h.v. kruispunt met Groenenheuvel) ook

de aanduiding van fietsstraat plaatsen zoals bv. in Schuttershof wel het geval is. Hierdoor zullen

bestuurders (hopelijk) meer rekening houden met de maximum snelheid van 30 km/uur en het feit

dat fietsers niet mogen voorbij gestoken worden. Een volledige heraanleg van deze

eenrichtingsstraat zou nog beter zijn, zodat er niet langer (te snel) in twee richtingen kan gereden

worden (door buurtbewoners met (klein)kinderen). Ouders en grootouders van schoolgaande

kinderen duidelijk maken dat ze geen politionele bevoegdheid hebben en ze dus vergunninghouders

niet hoeven uit te maken.

1 Ouders overtreden nog steeds het uitrijverbod! Staan om 14.30 al te wachten met draaiende motor.

Eens kind in wagen rijden ze weg terwijl dat zij dit niet mogen Door deze mensen kwam de

schoolstraat er, maar het zijn net zij die aan alles hun broek vegen!

1 Prima zoals het nu is. Veel veiliger.

1 Schoolstraat uitbreiden/ verlengen tot aan de hollestraat en niet stoppen achter de bocht.

1 Sinds de schoolstraat van start is gegaan hebben wij nagedacht over fietsen en een bakfiets

aangeschaft. Zodra alles geleverd is (babyzitje voor de jongste) zullen onze kinderen in de toekomst

met de fiets naar school gebracht worden ipv de auto.

1 Strenger toezicht op de fietsstraat in groenenheuvel. Veel meer kinderen op de fiets naar huis. En de

regels van een fietsstraat worden vaak niet negeleefd waardoor er soms gevaarlijke situaties

voorvallen.
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1 Stuk voor school als Schoolstraat laten behouden. Wel begin Burgstraat open doen dat je zo naar

groenenheuvel kan . Wij komen van mol elke morgend en wij moeten de auto echt ver op de Rijn

parkeren doordat het kiss en ride is voor de oude vewo en mijn kids zijn te klein om zelfstandig naar

school te gaan vandaar. Bij regenweer zijn we dus behoorlijk nat voor we aan het school zijn.

1 Tijdens Schoolstraat toch nog vaak auto's die passeren en parkeren op verhoogde verkeersdrempels

aan school... Misschien meer controle?

1 Tijdens schooluren ok. Buiten schooluren/vakantie is de eenrichtingssituatie in groenenheuvel van

geen enkele nut... dynamische verkeersborden bestaan!

1 Vanaf de bengelbende terug kunnen parkeren en mogen wegrijden. Fietsenstalling terug achter slot.

1 Veel meer controle van de politie op verborgen plaatsen want elke dag komen er terug auto's door

de straat Ik heb een aanvaarding gehad in de Burgstraat . Ik reed met mijn fiets de Burgstraat in

achter mij een auto die begon te toeten omdat ik niet snel genoeg fietste. Ik maakte de meneer er op

attent dat hij er met de auto niet door mocht Waardoor hij uit stapte en nog wat begon te roepen. Ik

merk dat als er geen agent staat er elke dag terug auto's door de straat komen en soms heel snel. Ik

wilde dit maar even laten weten voor de veiligheid van de school

1 Veel meer kinderen kwamen met de fiets/te voet naar school sinds het invoeren van deze

veranderingen. Ook wij komen veel consequenter met de fiets nu. Een veiliger klimaat is absoluut

noodzakelijk voor deze groter geworden groep van kinderen. Ondenkbaar om met deze drukte

opnieuw auto's door te laten tijdens de schoolmomenten. De schoolstraat moet duidelijker

afgesloten worden. Meer en meer auto's werden nonchalanter naar het einde toe, helaas. Ook

ouders zijn daarbij. Het warm houden van de regels en meer sensibilisering is zeker zinvol.

Fietsstraat moet tot aan de Holle Straat. Deze situatie is te onduidelijk voor kinderen en zorgt

bovendien voor gevaarlijke situaties door onvoorzichtige manoeuvres van chauffeurs. Blij met het

voetpad aan de Holle straat; een hele verbetering. Ik ben absolute voorstander van opstelling 2.

1 Verbodsbord begin Burgstraat niet opvallend genoeg. Er rijden soms nog auto's in. Soms als

voetganger/fietser gevaarlijk bij het passeren van de parking aan chiro lokaal. Fietsvakken naast de

school aanpassen. Bijvoorbeeld de kleinste kinderen het eerste vak geven enzovoort.

1 Verkeersdrempel of bloembakken plaatsen in de Groenenheuvel. We bemerken dat mensen hier na

de bocht echt gas durven geven.

1 Vind het levensgevaarlijk op mijn kind af te zetten op de logen of chiro. Als je ze op de groene heuvel

kunt afzetten dan zijn ze tenminste al van die drukke rij of logen af. Maak de eerste 50meter van de

groene heuvel een Kiss en ride zone. Als je van richting Retie komt, kan je nooit u kind op de Kiss en

ride zone afzetten want dit is in de andere richting. Mijn werksituatie is ook niet zo dat ik elke

ochtend tijd heb om 30 mij te gaan wandelen van de chiro naar het school en terug. Dit is veel te ver,

zowel wat tijd betreft als met zeer slecht weer.
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1 Volledige schoolstraat bevordert de veiligheid van de kinderen. vooral bij de oversteek tussen

groenenheuvel en de fietsenstalling Kiss and ride zone worden niet gebruikt zoals het moet. Staat

steeds volg gepakeerde auto's (niet enkel van ouders). Deze zone is ook niet duidelijk aangegeven.

Voor kleinere kinderen (bijv. oudere kleuters) is deze zone te ver van de schoolpoort om te

gebruiken zonder toezicht. Op deze moment is de kiss and ride zone onnuttig, terwijl zulke zone een

absolute meerwaarde kan zijn. Bezorgdheid: bij slecht weer gaat parkeren nog problemen geven

1 Voor mij is de 2de opstelling het best

1 Waarom maken we van de Groenenheuvel geen schoolstraat? Zoals de burgstraat, maar met

behoud van tweerichtingen. Indien de groenenheuvel een schoolstraat is, moeten we ook niet

vrezen dat auto's hier zouden keren en terugrijden, want die mogen er toch niet in.

1 Wanneer de Burgstraat afgesloten is voor verkeer, zijn er toch nog altijd auto's die er inrijden. Ik zie

dit zelf quasi dagelijks gebeuren. Dus het afsluiten voor verkeer vanuit Logen moet nog beter

gehandhaafd kunnen worden dan nu het geval is. Blijven vechten voor uitbreiding van de ring om

doorgaand zwaar verkeer de weren uit Logen zou verder bijdragen aan de verkeersveiligheid. Niet

alleen voor het Burgstraat schooltje, maar voor alle scholen in die zone.

1 Werken met palen in de grond bv. nu rijden de auto's er continu door. als er politie staat, niet, anders

ALTIJD

1 Zeker groenenheuvel bereikbaar maken voor wie er moet zijn(plaatselijk verkeer desnoods) De

schoolkinderen denken nu dat de ganse straat hen toebehoord ook na het einde van de fietsstraat

wat zeker niet het juiste signaal naar deze kinderen is. Wat als zij op andere plaatsen het verkeer

moeten trotseren. Suggesties oplossingen: -Nu staat er een persoon om de toegang tot burgstraat te

controleren. Dan kan je deze persoon evengoed gebruiken om het verkeer op het kruispunt

burgstraat/groenenheuvel te regelen, met voorrang aan de fietsers/voetgangers. En dan is de straat

altijd bereikbaar voor wie er moet zijn. -Maak groenenheuvel terug 2 richting verkeer , enkel voor

plaatselijk verkeer. (eventueel ook plaatselijk verkeer burgstraat) met controle daarop. -Sluit de

kruising af tss groenenheuvel en burgstraat. Kan in burgstraat enkel rechtdoor gereden worden en

naar groenenheuvel gaat er geen afdraaiend verkeer meer mogelijk zijn. -Maak burgstraat enkel

toegankelijk voor plaatseli

1 aangezien we maar minder dan 10minuten wandelen van school wonen, is elke dag te voet de

kinderen brengen en halen perfect haalbaar. Voor mensen die verderaf wonen kan ik de

testopstelling niet evalueren.

1 als de Burgstraat auto vrij is. dan creëert dat gevaarlijk situaties in de nabije straten. als je iets

verbiedt, moet je ook een alternatief aanbieden

1 fietsstraat/schoolstraat in groenenheuvel tot aan de hollestraat

1 i

1 indien iedereen de regels (schoolstraat) respecteert, ook al is er geen politie toezicht, is dit best een

veilige schoolomgeving.
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1 meeeeeeeeeer controle politie

1 prima zo
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