
Er verandert iets in de schoolomgeving van Sint Dimpna 

De school en het stadsbestuur willen de schoolkinderen meer ruimte geven. Met deze nieuwsbrief brengen we u op de hoogte 
van de proefmaatregelen die we daarvoor vanaf 19 september nemen in de schoolomgeving. Deze proefopstelling pakt 
bepaalde knelpunten in de schoolomgeving aan.

U zorgt mee voor het succes van deze maatregelen. De proefopstelling zal een aanpassing vragen aan uw gewoontes, maar 
samen met u kunnen we de schoolomgeving veiliger maken voor onze kinderen, in het bijzonder voor de stappers en trappers.

Tijdens de testfase, die loopt tot aan de kerstvakantie, krijgt u uiteraard inspraak en de kans om de maatregelen mee te 
evalueren. Laat uw stem horen en breng ons op de hoogte van zowel de positieve gevolgen van de maatregelen, als de punten 
die nog verdere aandacht vragen.

Als de evaluatie overwegend positief is, dan engageren de school en het stadsbestuur zich om de proefopstellingen om te 
vormen tot definitieve maatregelen.

In deze nieuwsbrief leggen we uit hoe de maatregelen tot stand zijn gekomen en wat de belangrijkste veranderingen zijn. 

Hoe zijn de proefmaatregelen tot stand gekomen? 

In 2021 voerde de jeugddienst een bevraging uit bij alle kinderen over hun ervaringen op weg naar school en hun mening over 
de schoolomgeving. De bevraging werd zowel uitgevoerd bij de lagere school als bij de middelbare scholieren (via Smartschool) 
omdat deze schoolsites verbonden zijn met elkaar. 

• Hierbij gaf 90% van de lagere schoolkinderen aan dat ze liefst altijd te voet of met de fiets naar school willen komen.  
In werkelijkheid doet slechts 33% van de kinderen dit dagelijks. 

• Een overgrote meerderheid wisselt af tussen auto en te voet/met de fiets en 21% komt steeds met de wagen. 
• 48% van de leerlingen gaf ook aan dat ze het niet veilig vonden om naar school te komen. 
• Bij de middelbare scholieren komt de meerderheid met de fiets, te voet of met het openbaar vervoer, 17% komt met de 

wagen. 59% procent van de scholieren vindt de schoolomgeving niet veilig.

In een volgende fase organiseerden we een participatieavond waarop ouders, leerkrachten én buurtbewoners waren 
uitgenodigd. We formuleerden een aantal onderzoeksvragen waarmee we samen aan de slag zijn gegaan.

Volgende onderzoeksvragen werden voorgelegd:

• Hoe kunnen we het veiliger maken voor de fietsers en voetgangers?
• Hoe kunnen we het stilstaan en parkeren beter organiseren? 
• Hoe kunnen we de trage verbinding achter Laar verbinden met de Gasthuisstraat of J.B.-Stessensstraat?

Basisschool ST.-Dimpna 
NIEUWSBRIEF 1  | VEILIGE SCHOOLOMGEVING  



De oplossingen en voorstellen die uit de bus kwamen werden nadien door een expertengroep afgetoetst aan de wenselijkheid, 
impact en haalbaarheid. Uiteindelijk werden een aantal proefmaatregelen voorgesteld aan het college van burgemeester en 
schepenen. Deze maatregelen gaan we de komende maanden testen.

Rond de trage verbinding zal in de toekomst nog verder gewerkt worden door de verschillende diensten in samenwerking 
met het ziekenhuis. Dit onderzoek vraagt veel meer tijd en bijkomende middelen en wordt nu niet meegenomen in de 
proefopstelling.

Welke proefopstellingen gaan we testen?

• De straat Laar wordt volledig afgesloten aan het St.- Dimpnaplein voor gemotoriseerd verkeer (24u/24u en 7d/7d), fietsers 
en voetgangers hebben wel steeds doorgang. 

• De inrichting van een schoolstraat in Laar tussen St.-Dimpnaplein en de achteringang van het ziekenhuis tijdens volgende uren: 
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: 8 tot 8.45 uur en 15.15 tot 16 uur 
Woensdag: 8 tot 8.45 uur en 11.50 tot 12.30 uur

Waarom deze specifieke maatregelen?

Uit de bevraging en de participatie bleek dat het grootste probleem de auto’s zijn die in het Laar komen. Zij hinderen fietsers en 
voetgangers en zorgen voor onveilige situaties bij het op- en afrijden van de parking of bij het stilstaan op de rijbaan. Tijdens de 
werken in het voorjaar waarbij het Laar ook was afgesloten, werd de schoolomgeving als rustig en veilig ervaren. Daarom willen 
we verder bouwen op deze piste met deze proefopstelling.

Het afsluiten van Laar heeft volgende voordelen voor de toekomst:
• Als Laar wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, geeft dit mogelijkheden naar een efficiëntere en 

veiligere lichtenregeling. Omdat er 1 tak wegvalt voor gemotoriseerd verkeer, wordt het mogelijk om 
vierkant groen in te voeren op het kruispunt: hierbij kunnen alle fietsers en voetgangers tegelijkertijd 
de weg gewoon kruisen, gemotoriseerd verkeer moet even wachten. Op die manier wordt contact 
met gemotoriseerd verkeer vermeden en kunnen dodehoekongevallen mogelijk voorkomen worden. 
We bekijken met AWV of er ook tijdens de proefopstelling al een aangepaste lichtenregeling kan 
geïnstalleerd worden.

• Doordat op het St.- Dimpnaplein de afslagstrook naar het Laar wegvalt komt er meer ruimte vrij voor 
veilige fietspaden op het plein en extra groen. 

• Het afsluiten geeft ook de mogelijkheid om de schoolsite via een pleinfunctie te verbinden met de site van de oude 
tekenschool. Dit kan dan een aangename verblijfsomgeving worden voor de buurt en de school.

Wat verandert er vanaf 19 september?

Maatregel 1: Afsluiten van Laar aan het St.-Dimpnaplein   
Enkel voetgangers en fietsers zullen vanaf St.-Dimpnaplein nog het Laar kunnen inrijden. Gemotoriseerd verkeer kan de 
straat enkel in-en uitrijden via Laar/Eikevelden. Ter hoogte van de parking wordt nog een keermogelijkheid voorzien door de 
middenberm.

Maatregel 2: Schoolstraat tussen St.-Dimpnaplein en achteringang ziekenhuis
In een schoolstraat is de openbare weg voorbehouden voor voetgangers, fietsers en speedpedelecs. Tijdens de uren van de 
schoolstraat is de straat NIET toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer. 

Uitzonderingen:
• Prioritaire voertuigen die hun zwaailicht aan hebben, mogen de schoolstraat wel inrijden. 
• Bewoners of huurders van een garage kunnen een vergunning aanvragen voor het in- en uitrijden van de schoolstraat tijdens 

de hierboven aangegeven uren. 
• Reeds aanwezige voertuigen mogen ook steeds uitrijden. 

De schoolstraat wordt aangeduid met een bord C3 met een onderbord “schoolstraat”.

Wat betekent dit concreet?
• Fietsers, speedpedelecs en autobestuurders die in een schoolstraat rijden, moeten dit stapvoets doen.
• Autobestuurders moeten de doorgang vrijlaten voor voetgangers en fietsers en hen voorrang verlenen, zo nodig stoppen.
• Autobestuurders mogen de  voetgangers en fietsers niet in gevaar brengen of hinderen. 

Buiten de schoolstraaturen blijft de straat gewoon voor iedereen toegankelijk. 

Ondersteunende maatregelen

 

schoolstraat

Voor het afzetten van de kinderen gebruikt u best  
volgende locaties:
 

• parking Kogeka en parking Delhaize in  
 Amandus-De-Vosstraat

• Laar ter hoogte van achteringang ziekenhuis

Bijkomend is het ook mogelijk om de parking van  
het ziekenhuis te gebruiken:  

• hier kunt u maximum 30 minuten gratis parkeren
• u kunt dan de doorsteek maken vanaf de parking naar 

de speelplaats van de middelbare school om zoals 
aangegeven hieronder de lagere school te bereiken.



Wat kunt u als (groot)ouder zelf doen?

• Kom liefst zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar school. Het draagt bij tot een veilige en gezonde schoolomgeving. 
De kinderen oefenen elke dag hun evenwicht, coördinatie en motoriek en het zorgt voor een gezonde geest in een gezond 
lichaam. Ze bouwen bovendien ook meer zelfvertrouwen en onafhankelijkheid op. 

• Parkeer bij voorkeur op de parking van Kogeka en leg de laatste meters te voet af. Neem voor de kleinsten bv. een loopfiets 
mee, zo kunnen ze de afstand op een leuke manier afleggen en oefenen ze hun motorische vaardigheden elke dag. 

• Respecteer de uren van de schoolstraat. Kom bijvoorbeeld niet zeer vroeg wachten in de auto in de namiddag om nadien 
snel te kunnen doorrijden. Zo hindert u de kinderen die te voet of met de fiets komen. Bevindt u zich toch in de schoolstraat, 
wacht dan zeker met doorrijden tot alle kinderen de schoolomgeving veilig verlaten hebben. De politie zal hier ook op 
toezien.

• De schoolstraat zal elke morgen en namiddag afgesloten worden met een automatische slagboom ter hoogte van de 
achteringang van het ziekenhuis.

Hoe gaan we dit evalueren ?

De proefopstelling zal lopen tot aan de kerstvakantie met een evaluatie in de eerste helft van december.
U als ouder, buurtbewoner… bent de dagdagelijkse gebruiker van deze schoolomgeving. Al uw ervaringen, zowel positieve als 
negatieve, horen we graag via de schooldirectie, de ouderraad of via het contactcentrum grondgebiedszaken van de stad. 

Contactgegevens school
• sdg.basisschool@kogeka.be
• 014 58 91 30

Contactgegevens stad – contactcentrum grondgebiedszaken
• grondgebiedszaken@geel.be
• 014 56 62 50 

Alle info over het project kunt u ook terugvinden op
www.geel.be/veilige-schoolomgevingen


