
Sinds september 2021 is er in de schoolomgeving van SBS de Burgstraat een tweede proefop-
stelling van kracht. De maatregelen, uitgewerkt door de school, stad en buurt hebben als doel om 
een veiligere schoolomgeving te creëren voor de kinderen. 

Met deze nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van de resultaten van de tweede proefopstel-
ling en de evaluatie ervan en hoe het verder gaat. Het doel blijft om kinderen meer duurzame 
verplaatsingen te voet of met de fiets te laten maken. 

Wat vonden de kinderen, ouders en buurtbewoners van de tweede proefopstelling?

Uit de kinderbevraging blijkt dat de kinderen allemaal positiever zijn: 72% van de kinderen vindt het veili-
ger, 78% vindt de proefopstelling goed.  20% van de kinderen geeft aan dat ze op een andere manier naar 
school komen. Dit zijn vooral de kinderen die dichterbij wonen. 

De enquête bij de ouders en buurtbewoners laat zien dat de gemiddelde tevredenheid 6,3/10 is. De vraag of 
de proefopstelling een positieve invloed heeft op de ruimte en veiligheid voor de kinderen scoort gemiddeld 
6,75/10.  We zien dat er toch wel een verschuiving is naar meer voetgangers en fietsers.
Bij de vraag naar de definitieve inrichting van bepaalde maatregelen, krijgen de fietszone, de enkelrichting in 
Groenenheuvel en Burgstraat volledig schoolstraat meer dan 50%. De kiss and ride zones in Logen en Rijn 
scoren niet zo goed.
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De maatregelen zijn 
beter voor het milieu 

(leerling)

Het is veiliger fietsen en 
wandelen in de schoolstraat 

en fietsstraat  
(leerling)

De schoolstraat wordt  
(vaak) genegeerd 

(leerling, ouder en buurtbewoner)



Volgende suggesties en opmerkingen werden het vaakst gegeven: 

• Enkelrichting Groenenheuvel alleen tijdens schooldagen, niet in het weekend.
• Afsluiting schoolstraat moet beter, deze wordt soms genegeerd.
• Er is meer controle nodig.
• Ook de enkelrichting in Groenenheuvel wordt dikwijls genegeerd.
• Fietstraat / schoolstraat maken tot aan Hollestraat.
• Een betere controle op kiss and ride zones.

De volledige rapporten van de kinderbevraging en de enquête zijn terug te vinden op de projectpagina 
www.ideevoorgeel.be/veiligeschoolomgevingen.

 
Hoe gaan we verder?
De resultaten werden besproken door de werkgroep. Volgende voorstellen werden gedaan en deze werden 
goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen.

Vanaf 7 maart zijn gaan we verder met volgende definitieve maatregelen: 

Enkelrichting in Groenenheuvel, Burgstraat volledig schoolstaat en fietszone
samenvallend met zone 30

• Deze maatregelen werden algemeen als positief ervaren en blijven behouden in hun huidige vorm.
• Het voorstel om enkel een enkelrichting in Groenenheuvel te organiseren tijdens de schooluren kan   

niet volgens de wegcode. Dit zou niet wettelijk zijn.
• De schoolstraat en de fietszone worden niet uitgebreid tot aan Hollestraat. Voorbij de bocht van    

Groenenheuvel heeft men niet meer het gevoel in een schoolomgeving te zijn. Het fysiek afsluiten    
van de schoolstraat ter hoogte van Hollestraat zou ook moeilijk te organiseren zijn. Vandaar dat de    
huidige situatie wordt aangehouden.

• Het rechts parkeren in Groenenheuvel blijft ook behouden.
• De afsluiting van de schoolstraat aan de Logen zal geoptimaliseerd worden door het plaatsen van    

een slagboom.

Gebruik parking chiro en ontmoetingscentrum

Uit de enquête blijkt dat de parking niet veel gebruikt wordt, slechts door een beperkt aantal ouders. Omdat 
het een veilig alternatief is om de auto te parkeren, blijft het gebruik toegestaan.

Afschaffing kiss and ride zones op Logen en Rijn

Er wordt in de enquête aangegeven dat de kiss and ride zones niet voldoende kunnen gebruikt worden 
omdat er steeds auto’s geparkeerd staan. Als de politie aanwezig is, gaat het beter, maar zij kunnen ook niet 
dagelijks aanwezig zijn.
De kiss and ride zones in de huidige vorm worden daarom afgeschaft. Als u uw kinderen toch op Logen of 
Rijn wil laten uitstappen zijn er een aantal inritten/onderdoorgangen waarvoor u mag stilstaan om de kinde-
ren te laten uitstappen.  U mag hier NIET parkeren.



Wat kunt u zelf doen? 
Aangepaste verkeerssituaties hebben altijd een gewenningstijd nodig. Toch zijn we ervan overtuigd dat de 
bovenstaande maatregelen bijdragen aan een veiligere schoolomgeving en naar de toekomst toe zullen 
zorgen voor een verschuiving naar meer duurzame manieren om ons te verplaatsen. Dit kan maar slagen als 
ouders, buurtbewoners, school en stad blijven samenwerken.

Daarom graag uw aandacht voor het volgende:

Vervul als volwassene een voorbeeldfunctie op het vlak van verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit:

• Respecteer de uren van de schoolstraat (ook al is ze niet fysiek afgesloten).
• Respecteer de enkelrichting.
• Volg de aanwijzingen van de gemachtigd opzichters.
• Als u toch parkeert in Groenenheuvel bij het einde van de schooltijd, geef de zwakke weggebruikers dan 

ALTIJD voorrang bij het verlaten van de schoolomgeving en rijd nadien stapvoets weg.

Voor het afsluiten en openzetten van de schoolstraat rekenen we momenteel op personeel van de school 
en de kinderopvang en 1 vrijwilliger die zich spontaan heeft aangeboden. We zijn nog altijd op zoek naar 
extra  vrijwilligers. 

• Woont u in de buurt? 
• Of hebt u even tijd bij begin of einde van de schooltijd (ook al is het maar 1 dag per week)? 

       Geef dan een seintje aan de school of aan het contactcentrum van de stad.  
       Vanuit de stad zorgen we voor een vrijwilligersovereenkomst en verzekering.

Zorg mee voor het creëren van draagvlak voor een verkeersveilige schoolomgeving. Respecteer 
zelf alle regels en spreek met elkaar over de voordelen van een schoolstraat op het gebied van 
verkeersveiligheid, gezondheid, gezondere lucht, minder lawaai,…   (lees hierbij ook het rapport ivm 
schoolstraten op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid – zie link op de projectpagina van 
Idee voor Geel)



Meer lezen?
Alle info over het project vindt u terug op  https://www.ideevoorgeel.be/veiligeschoolomgevingen/

Contactgegevens
De ingevoerde maatregelen zijn definitief. Dit betekent dat er geen formele evaluatie meer volgt. U kan 
terecht bij de school of stad via de onderstaande gegevens indien u toch nog opmerkingen wil doorgeven:

Contactgegevens school
• de.burgstraat@geel.be
• 014 56 64 40

Contactgegevens stad – contactcentrum grondgebonden zaken
• grondgebondenzaken@geel.be
• 014 56 62 50 


