
Resultaten van de evaluatie
proefopstelling veilige
schoolomgeving Geel Punt

Completion Rate: 75.3%

 Complete 110

 Partial 36

Totals: 146

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

ouder 50.0% 61

grootouder 4.1% 5

leerkracht/directie/medewerker school of kinderopvang 3.3% 4

buurtbewoner 61.5% 75

ander, nl. 4.1% 5

2



Count Response

2 Steenovens 24

2 Steenovens 45, Geel

2 Vogelzang 13

2 Vogelzang 20

2 Vogelzang 43

2 Vogelzang 43, 2440 Geel

2 Vogelzang 48

2 Vogelzang 76

2 Vogelzang 94

1 Puntstraat 41A

1 Puntstraat 44a

1 Steenovens 18

1 Steenovens 28 Geel

1 Steenovens 37

1 Steenovens 53

1 Steenovens 57

1 Steenovens, 37

1 Velveken 108

1 Vogelzang

1 Vogelzang 65

1 Vogelzang 17

1 Vogelzang 1a, 2440 Geel

1 Vogelzang 22

2. Wat is uw adres?
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1 Vogelzang 23

1 Vogelzang 24

1 Vogelzang 25

1 Vogelzang 27

1 Vogelzang 29

1 Vogelzang 36

1 Vogelzang 37

1 Vogelzang 39

1 Vogelzang 41

1 Vogelzang 42

1 Vogelzang 44

1 Vogelzang 47

1 Vogelzang 49 /2440 Geel

1 Vogelzang 52

1 Vogelzang 58 Geel

1 Vogelzang 58a

1 Vogelzang 60A/2

1 Vogelzang 60a

1 Vogelzang 65

1 Vogelzang 69

1 Vogelzang 71

1 Vogelzang 71 2440 Geel

1 Vogelzang 73a

1 Vogelzang 75

Count Response
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1 Vogelzang 76, 2440 Geel

1 Vogelzang 77a

1 Vogelzang 77a, Geel

1 Vogelzang 80

1 Vogelzang 82

1 Vogelzang 84

1 Vogelzang 84 Geel

1 Vogelzang 87

1 Vogelzang 96

1 Vogelzang, 51

1 Vogelzang, 61

1 Vogelzang, 66 2440 Geel

1 Vogelzang, 74

1 Vogelzang, 84a

1 Vogelzang, 86a

1 Vogelzang65

1 vogelzang 3

1 vogelzang 30

1 vogelzang 60 bus 1

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 6.3

Total Responses 119
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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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Statistics  

Min 0

Max 61

Average 7.1

Total Responses 119
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5. Hoe ging uw kind meestal naar school voor de invoering van de
proefopstelling?

9% te voet9% te voet

29% met de fiets/step29% met de fiets/step

22% met de auto22% met de auto

39% niet van toepassing39% niet van toepassing

Value  Percent Responses

te voet 9.4% 11

met de fiets/step 29.1% 34

met de auto 22.2% 26

niet van toepassing 39.3% 46

  Totals: 117

andere, nl. Count

Totals 0
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Count Response

4 Parking school

2 Parking naast de kleuterschool

1 Aan de bomen parking

1 Grote parking langs de school

1 Grote parking naast kleuterschool

1 Op de grote parking naast de school

1 Op de parking

1 Op de parking naast de Vogelzang

1 Op de parking naast de school

1 Op de parking van de school

1 Op de parking.

1 Op het pleintje naast de school

1 Parking Vogelzang

1 Parking naast school

1 Parking naast schoolgebouw 64

1 Parking van de school

1 aan de school zelf mijn kinderen eren gaan in westerlo naar school

1 op de parking naast de school

1 parking

1 parking school

1 parking school

1 vogelzang 81, gras

6. Waar parkeerde u uw auto?
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7. Hoe gaat uw kind meestal naar school sinds de invoering van de
proefopstelling?

9% te voet9% te voet

28% met de fiets/step28% met de fiets/step

21% met de auto21% met de auto

42% niet van toepassing42% niet van toepassing

Value  Percent Responses

te voet 9.3% 11

met de fiets/step 28.0% 33

met de auto 21.2% 25

niet van toepassing 41.5% 49

  Totals: 118

andere, nl. Count

Totals 0
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Count Response

2 Aan de kerk

2 Parking school

1 Aan de bomen aan de school

1 Aan de kerkplein zo snel mogelijk de drukte voor te zijn

1 Grote parking langs de school

1 Grote parking naast de kleuterschool of aan de kerk

1 In de Vogelzang naast het fietspad

1 In de straat langs de kant

1 In de straat na de veiligste oplossing te zoeken voor mijn voertuig als chauffeur

1 In de straat van de school

1 Op de parking naast de Antwerpseweg

1 Parking Vogelzang

1 Parking kerk punt

1 Parking naast school

1 Parking naast schoolgebouw 64

1 Steenovens

1 op parking Mc Donald, in de Steenovens

1 parking

1 parking Mc Donalds

1 parking school

1 vogelzang

1 vogelzang 81, gras

1 zie vraag 9

8. Waar parkeert u uw auto?
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9. Welke testmaatregelen moeten er volgens u zeker definitief worden
ingevoerd?(meerdere antwoorden zijn mogelijk)
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enkelrichting in
Vogelzang

afsluiten parking aan de
kant van Vogelzang

extra belijning op het
fietspad

geen enkele maatregel
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Value  Percent Responses

enkelrichting in Vogelzang 67.0% 75

afsluiten parking aan de kant van Vogelzang 45.5% 51

extra belijning op het fietspad 48.2% 54

geen enkele maatregel 14.3% 16
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Count Response

1 - Enkelrichting in Vogelzang enkel tijdens de schooluren is voldoende. 's Avonds en
tijdens schooluren zie ik het nut er niet van in. - Sluipverkeer van de Antwerpseweg
rijdt nu razendsnel via Steenovens. Regelmatig snelheidscontroles op het eerste
stuk na Vogelzang zou mogen... - Een veilige oversteek aan de Antwerpseweg
voorzien of via lichten aan Mc Donalds ook afslaan naar links toelaten.

1 - Het staat al vermeld dat jullie ermee bezig zijn, toch wil ik de verbinding tussen
Antwerpseweg en vogelzang aan McDonald's nog aanhalen, zoals jullie weten is
die zeker voor verbetering vatbaar qua veiligheid voor fietsers. (Ook enkel richting
of een toch eeen deel ervan? Een veilige fietsstrook tot aan de lichten voorzien,
momenteel is er geen veilige weg tot aan de verkeerslichten voor fietsers en
voetgangers) - Ook de lichten om de oversteek naar de klaverhei te maken zorgen
regelmatig voor gevaarlijke situaties (vrachtwagens/auto's die nog doorrijden en
daarbij geen oog hebben voor de fietsers terwijl ze al groen licht hebben om over te
steken). - Het kruispunt aan het begin van de Antwerpseweg met Herentalseweg
blijft een zeer gevaarlijk punt en dit niet alleen voor de jonge kinderen, ook als
volwassene blijft het moeilijk om veilig over te steken. Deels door de overgang van
1 naar 2 baan vakken hebben automobilisten niet altijd oog voor fietsers of
voetgangers die wel groen

1 - de parking aan de kant van Vogelzang openstellen tijdens weekends en vakanties
- links op de rijbaan laten parkeren in de buurt van Vogelzang 81 zodat
instappende kinderen het verkeer op fiets- en voetpad in beide richting niet
hinderen - herinrichting toegang parking aan Antwerpseweg (verhoging
zichtbaarheid, bord dat in- en uitrit parking aankondigt, eventueel aanleg korte
invoegstrook richting flyover, wegwerken hobbelige overgang Kerkstraat-parking

1 - enkel plaatselijk verkeer - lichten oversteekplaats Antwerpseweg ter hoogte van
Renault garage - parking open aan beide kanten

1 1) De gevaarlijke verkeerssituatie in Vogelzang is nu gewoon verschoven naar
Steenovens. Ter hoogte van Steenovens is de doorgang verboden. Gevolgen:
Steenovens is nu een sluipweg geworden: er wordt VEEL te snel gereden om de
verloren tijd in te halen, huisdieren worden aangereden, gevaarlijk voor de zwakke
weggebruiker, veel meer (zwaar) verkeer. 2) Dringend meer politiecontrole in de
Steenovens aub om de wegpiraten aan te pakken. 3) Eenrichtingsverkeer in
Vogelzang (tot aan Herentalsebaan) tijdens de schooluren. 4) Maak van Vogelzang
een straat uitgezonderd plaatselijk verkeer. De meerderheid van de chauffeurs
probeert gewoon de drukke Antwerpseweg te omzeilen.

10. Heeft u nog suggesties ter verbetering?
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1 1/ Nog duidelijkere aanduiding fietspad bij begin straat aan kant Antwerpseweg.
Heel veel fietsers rijden rechts van de weg de straat in en blijven rechts rijden i.p.v.
links op fietspad te rijden. Gevaarlijk wanneer je als bewoner achteruit van je oprit
rijdt want je verwacht daar geen fietsers. Idee: rode fietsstrookaanduiding over de
weg van rechts naar links daar om dit te verduidelijken ? 2/ ter hoogte van Mac
Donalds staan er geregeld wel eens auto,s of zelfs vrachtwagens geparkeerd op
fietspad. Kan er daar bv niet een fiets symbool op fietspad geschilderd worden ?
Dit is immers super gevaarlijk als er schoolgaande kinderen voorbij gefietst komen
en daar op rijweg moeten rijden.

1 Aan de Antwerpseweg duidelijk aangeven dat er geen doorgang is naar de
Herentalseweg. En vooral: MAAK HET VOOR DE BUURTBEWONERS VEILIG OM DE
ANTWERPSEWEG OVER TE STEKEN. DOOR LICHTEN TE PLAATSEN ! En de Mc
Donalds is veel te slecht toegankelijk op een veilige manier. Ik begrijp niet dat daar
ooit op die plaats een vergunning is voor verleend. De ruimte is daarvoor veel te
beperkt.

1 Al het verkeer komt nu door Steenovens, en ze rijden geen 50km per uur. Als
Antwerpseweg druk is komen ze altijd langs Steenovens gereden, met volle
snelheid

1 Al het verkeer komt nu door steenovens met grote drukte en grote snelheden tot
gevolg om toch maar de verloren tijd van om te rijden in te halen

1 Alles terug naar het normale desnoods met blokken voor het te snel rijden, meer
controles . Dit is in mijn ogen niet veiliger voor de kinderen. Heel de straat staat vol
met autos als de school gedaan is langs het voet/fietspad kinderen lopen op het
midden van de weg om in te stappen had graag foto's doorgestuurd om het te
laten zien . Het is in mijn ogen niet veiliger zowel voor kinderen die door
steenovens moeten als kinderen die moeten passeren aan mcdo al die autos rijden
op dezelfde moment zelfde richting als de kinderen . Voor de bewoners van de
straat is het ook steeds helemaal rond rijden ook in de weekends ,vakanties
avonden . Terijl het ook enkel kan op de begin en einduren van de school zoals op
veel plaatsen nu gebeurt .

1 Als Vogelzang enkelrichting zou blijven is er voldoende ruimte om een soort kiss-
and-ride zone te voorzien aan de schoolgebouwen. Eigenlijk gebeurt dit nu al
spontaan maar soms is dit gevaarlijk door openslaande deuren of overstekende
kinderen op het fietspad. een duidelijke inrichting met bv. een zone met hekken of
iets dergelijks tussen de straat en het fietspad zou er voor kunnen zorgen dat de
ruimte voor fietsers niet ingenomen wordt.

1 Als je de parking via de Antwerpseweg verlaat (situatie zoals vandaag in
testperiode) is het ondoenbaar om terug naar het centrum van Geel te rijden.
Automatisch kom je terug in de Volgelzang terecht om terug te keren.

1 Ander stuk vogelzang ook enkelrichting. En eventueel andere kant. Veel ouders
parkeren zich nu ook in de Steenovens. Hier zou ook een oplossing voor moeten
gevonden worden.

Count Response
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1 Beter nazicht op de naleving van de enkelrichting. Elke dag kom ik er zelf tegen die
onvrijwillig/vrijwillig tegen de rijrichting in rijden. Op alle tijden van de dag. 9u, 14u,
17u, 20u, 23u, ... Wat me ook opvalt dat er veel bewoners die in dat stuk wonen de
enkelrichting aan hun laars lappen. Frustrerend voor de bewoners die wel alle
moeite doen om rond te rijden en de enkelrichting te respecteren.

1 Betere afscheiding wat fietspad en voetpad is. Aan de overkant van de straat kan
het ook verbeterd worden.

1 Betere controle/boetes voor wie de eenrichting/snelheidsbeperking niet
respecteert. Eventueel versmallingen in de straat zodat dit beter gerespecteerd
wordt en visueel duidelijker is. De straat heeft op dit moment niet het uitzicht van
een eenrichtingstraat. Oversteken van het fiets/voetpad naar ons huis blijft
gevaarlijk omdat er een rij auto's geparkeerd staat vlak naast het fiets/voetpad. Er
rijden voortdurend auto's af en aan die je daardoor niet goed kan zien en die jou
helemaal niet zien.

1 Betere en veilige oversteek van de Vogelzang richting Geel centrum. De doorgang
afsluiten van de MC Donalds naar de Vogelzang.

1 Betere signalisatie vanaf antwerpseweg

1 Bussen en auto's laten parkeren op de parking naast de school, ouders parkeren in
het wilde weg op de rijbaan en laten kinderen uitstappen tussen het verkeer,ouders
komen zelfs in de foute richting hun kinderen ophalen "levensgevaarlijk". Dit
scenario herhaalt zich meerdere malen per dag. Indien de parking terug open zou
gaan is er wat meer verkeer maar wel veiliger voor de kinderen denken we.

1 De Vogelzang is veel gevaarlijker geworden nu. De auto's parkeren op straat,
kinderen al dan niet op voetpad...chaos . Deze situatie is gevaarlijker geworden.
Plaatsing verkeersdrempels zou veel beter zijn . Parking open houden via
Vogelzang, drukte neemt toe Antwerpse weg.

1 De auto's laten parkeren aan de andere kant aan de vestiging 2e/3e graad. Nu is dit
heel gevaarlijk als je als fietser passeert wegens openslaande deuren.

1 De auto´s staan steeds op de straat geparkeerd, omdat de parking afgesloten is.
Hierdoor lopen de kinderen tussen de auto´s door en schieten ze openeens uit het
niets voor een auto uit, veilig? Ik kan de oprit niet eens af als ik wil vertrekken
omdat de auto´s ervoor staan geparkeerd. Wanneer je op de parking wil rijden
moet je eerst de diepe putten doorstaan die er zijn aan de oprij plaats. Ik als
buurtbewoner moet steeds rondrijden langs andere wegen om na een werkdag
thuis te geraken, denk dat hier betere oplossingen voor zijn dan deze
eenrichtingsstraat zoals blokken, meer controle (die gebeurde nu ook zeer weinig
waardoor er nog steeds auto´s in de verkeerde richting reden), straat voor
buurtbewoners of afzetten tijdens de schooluren zoals andere scholen al doen. Ik
ben vroeger zelf 10 jaar hier naar school geweest en heb nooit een onveilig gevoel
gehad. Dat zou ik nu wel hebben omdat alle auto´s op straat staan en je er niet
eens voorbij kan zien... De straat is er enkel onve

Count Response
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1 De enkelrichting maken tem de parking naast de school zodat we vanaf renault
(vogelzang)naar de parking kunnen rijden. Dit zorgt ervoor dat er niet nog meer
drukte langs de antwerpseweg moet en via de lagere school , waardoor er dan
weer file is op de geelseweg. De kinderen van de lagere school zou ik aan de kant
van de lagere school laten wandelen naar de kleuterschool waar ze recht voor de
school kunnen oversteken. Daardoor moeten de autos die de parking verlaten enkel
kijken naar fietsers die op het fietspad rijden. De ouders die op de kinderen
wachten van de lagere school kunnen samentroepen aan het schoolgebouw
waardoor ze het zicht niet meer ontnemen van de chauffeurs die van de parking
afrijden. De situatie nu met de parking is zeer gevaarlijk om met de auto de
antwerpseweg terug op te rijden.

1 De hele Poiel verlichten en lijnen trekken aangezien dit nu een 'doods'weg is. Al het
vervoer wat voorheen rechtdoor reed neemt nu de Poiel. Alle kinderen, in dit geval
oudere kinderen zijn blijkbaar niet belangrijk. Die worden nu in het donker
gepasseerd met 70 km per uur door honderden auto's..... !

1 De proefopstelling is zeer goed, alleen zou ik graag hebben dat de parking langs de
vogelzang open blijft. Nu parkeren de autos gewoon op straat en is veel
gevaarlijker voor in en uitstappen van de kinderen. Langs de antwerpseweg is het
altijd file rijden! Dank

1 Dit is perfect zoals het nu is. Ik heb enkele jaren geleden mijn kinderen net voor een
aanstormende auto kunnen redden. Gelukkig. Deze auto had niks te zoeken in de
straat en wilde gewoon zo snel mogelijk richting Herentals geraken. Dit is met deze
opstelling voorkomen. Dit terugdraaien zou een grote stap terug zijn. Ook aan de
uitrit van de parking aan Vogelzang zouden sommige ouders andere kinderen van
het kruisende fietspad maaien. Dit kan nu ook niet meer. Proficiat met deze stap
voorwaarts!

1 Doodlopende straat maken aan de vluchtheuvel van de mcdonalds. Dan komen er
enkel nog mensen die er wonen. En een bord met plaatselijk verkeer. Maat dan wel
controle op doen.

1 Door boom- of plantvakken en/of bloembakken aan te brengen met daartussen
afgebakende parkeervakken zouden een aantal zaken verbeterd kunnen worden
aan de proefopstelling: 1. De wagens zouden op een aantal plaatsen verplicht
kunnen worden aan de linkerkant van de baan te parkeren zodat geen conflicten
ontstaan tussen opengaande autodeuren en passerende fietsers/voetgangers. 2.
Door boom-/plantvakken en/of bloembakken aan te brengen kan de as van de
rijweg een aantal keer verschoven worden waardoor de weginrichting minder
uitnodigt tot te snel rijden. Het kan ook ontmoedigend werken om de Vogelzang in
de verkeerde richting in te rijden. 3. Extra bomen/bloembakken/... zorgen voor extra
groen in de Vogelzang wat het algemeen uitzicht van de straat kan bevorderen.

Count Response
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1 Een betere afsluiting van de enkelrichting. Er waren bij de start van de
proefopstelling stemmen uit steenovens en poeiel dat het verkeer zich verplaatst
had naar daar. Dit was ook merkbaar door de vele autos die steenoven indraaide
omdat ze niet verder konden in Vogelzang. Ikzelf heb de indruk dat dit ondertussen
terug genormaliseerd is. Eventueel kan er nog een telling uitgevoerd worden in
steenovens en worden vergeleken met vroegere tellingen want meten is weten ;)
Bij de uitrit van de parking langs antwerpseweg zorgen dat er niet meer kan
geparkeerd worden links tussen de bushalte de uitrit. Als hier een vrachtwagen of
zo staat wordt het zicht wel eens belemmerd.

1 Enige probleem is het terug op de Antwerpsesteenweg komen van de parking na
het afzetten of ophalen van de kinderen. Dit is meestal tijdens de spits op de
Antwerpsesteenweg. Sommige ouders halen halen halsbrekende manoeuvres uit
om terug richting centrum Geel te kunnen rijden.

1 Enkel zone 30 tijdens begin en einde schooldag

1 Enkele richting vogelzang, laat toe de parking te heropenen aan deze kant.
Wanneer de parking toch gesloten zou blijven: niet meer laten parkeren langs de
Antwerpseweg zodat het zicht onbelemmerd blijft bij het uitrijden. Extra strook
creëren zodat wagens op een veilige manier kunnen keren aan het kruispunt met de
Herentalse weg

1 Enkelrichting in de vogelzang heeft enkel nut indien er veel meer politiecontrole
gebeurt of er een camera gehangen wordt, zoniet zie ik deze regel puur als
pestgedrag naar de bewoners die zich wel aan de regels houden en mag deze regel
van mij onmiddellijk stopgezet worden. 15 minuten in je voortuin gaan staan
volstaat om minstens 5 overtreders te zien. Indien geen extra politiecontrole, dan
graag elektronische borden die enkelrichting alleen activeren tijdens schooluren
zoals ze onlangs in Mol aan een school ingevoerd hebben. Wat de parking inrit kant
vogelzang betreft, waarom maak je geen ingang/uitgang in het midden van de
parking in vogelzang, dan heb je meer als zicht genoeg op fietsers en voetgangers
die van links of rechts komen. Nu parkeren alle wagens langs de straatkant bij
begin of einde school wat volgens mij voor veel gevaarlijkere situaties zorgt. Ingang
parking langs antwerpseweg probeert tijdens de spits sowieso iedereen te mijden
door de drukte op de antwerpsew

1 Enkelrichting invoeren voor ganse Vogelzang, in de richting van Herentalseweg
naar Antwerpseweg. MEER CONTROLE OP ENKELRICHTING +
SNELHEIDSCONTROLE. Wat met auto's die bij aanvang en einde van de school op
de baan en vluchtheuvel ter hoogte van de scholen parkeren om kinderen te
brengen en te halen? Hierdoor is er veel op en af gerij, wordt er langs alle kanten
overgestoken wat de fietsers en voetgangers hindert. Na schooltijd blijft het
kruislings passeren van voetgangers en fietsers erg gevaarlijk. Kan een aanpassing
van de schooluren hierin iets betekenen? Bijvoorbeeld school aan herentalseweg 5
minuten later gedaan? Opkomen op antwerpseweg na verlaten van parking
kerkstraat: zichtbaarheid verhogen. Nu slechte zichtbaarheid door geparkeerde
voertuigen, bushalte, reclameborden,.... parkeerstrook ter hoogte van
appartementen als invoegstrook gebruiken?

Count Response
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1 Enkelrichting tijdens de week en schooluren zeker geen probleem mee

1 Er rijden nog steeds veel fietsers op de rijbaan, komende van de Antwerpseweg.
Voor velen is het niet duidelijk dat ze bij de afslag Vogelzang, de straat eerst
moeten oversteken om zo op het fietspad te komen. Eventueel op schoolvrije dagen
de parking wel openstellen langs de kant van de Vogelzang? Het verkeer is fel
verminderd in de Vogelzang en ze rijden ook minder snel.

1 Er zijn nog teveel fietsers die geen gebruikmaken van het fietspad.

1 Ervoor zorgen dat de wagens niet stilstaan tot op de Herentalseweg zoals nu
regelmatig het geval is! Dit is perfect te voorkomen door een verbod in het eerste
gedeelte van de straat tot aan het zebrapad. Zo zijn de auto's verplicht om verder
dan het zebrapad te rijden. Erop toezien dat de auto's aan de verkeerslichten van
McDonalds wel degelijk naar rechts zijn ipv rechtdoor of links af te draaien. Erop
toezien dat de auto's aan de verkeerslichten van de komende van de Antwerpseweg
richting fly-over daar niet meer kunnen terugdraaien richting centrum. Dit
veroorzaakt opstoppingen en gevaarlijke situaties!

1 Eventueel duidelijker een ruime kiss&ride zone aanduiden

1 Graag meer controle op het na leven van het éénrichtings verkeer en dit op het
einde van de Vogelzang aan de Herentalseweg. Ook graag meerdere
verkeersborden met de aanduiding waar het fietspad zich bevind, het is zeer
frustrerend dat je dagelijks met het feit geconfronteerd wordt dat de mensen niet
weten dat er een fietspad is, er is nog een groot deel dat gewoon aan de overkant
op de weg fietst, terwijl bijna het grootste fietspad van Geel zich in de Vogelzang
bevind.

1 Het afsluiten van de parking aan de vogelzang zorgt ervoor dat je een heel
gevaarlijk punt maakt aan de Antwerpseweg. Ik zie niet in waarom de doorgang van
de parking naar de Vogelzang niet open mag, je kan er alleen maar uitrijden
richting de Mc. Donalds gezien het eenrichtingsverkeer dat ik zeker zou behouden.
Je vermijd dat al de auto's van de parking op één punt op de Antwerpseweg moeten
en moeten keren aan de lichten wat levensgevaarlijk is. Ik hoop dat hier toch ook
rekening mee gehouden zal worden!

1 Het eenrichtingsverkeer heeft een nadeel voor de kindjes: toegenomen verkeer op
doorsteek vogelzang en antwerpseweg ter hoogte van McDonald's. Dit is gevaarlijk
voor kinderen die aan overkant antwerpseweg wonen. In het naar school rijden
draaien er meer auto's van vogelzang naar McDonald's wat de kinderen de pas
afsnijd (ze draaien daar vlak voor naar links het fietspad op). In het naar huis rijden
staan er dan weer meer auto's aan te schuiven aan de rode lichten van McDonald's
naar antwerpseweg waar kinderen moeten tussen wachten. Puur vanuit
veiligheidsoogpunt voor de kindjes maakt het eenrichtingsverkeer niet zoveel uit,
enkel bij de grote school steken de kindjes de straat over en voor de rest is er een
breed voetpad. Wat wel een verschil maakt is de parking afsluiten, aangezien er
dan geen verkeer meer het voetpad kruist waarop alle kindjes lopen.
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1 Het zicht op de Antwerpsesteenweg verbeteren bij het uitrijden van de Kerkstraat,
door de glas en kledingcontainers te verplaatsen ook de aanwijsborden naar de
zaal.

1 Het éénrichting verkeer nog duidelijker aangeven en thv de Herentalseweg ook
blokken zetten zodat men er daar niet zo gemakkelijk uit kan. Als buurtbewoner zie
ik dagelijks nog auto's in de verkeerde richting (snel) rijden. De parking ook beter
afsluiten, de afsluithekken worden heel gemakkelijk en veel verplaatst om toch met
de auto langsdaar te passeren. Het is al veel veiligere voor de schoolgaande
kinderen, maar de echte evaluatie kan pas gebeuren als iedereen zich aan de regels
houdt, tegen de richting in rijden zorgt nog steeds voor gevaarlijke toestanden!

1 Hoe is het mogelijk dat een straat met 2 voetpaden en een breed fietspad een
éénrichtingsstraat wordt? Alle "sluip" verkeer wordt nu door de Poiel en Velveken
gedwongen waar er OOK fietsende kinderen zijn maar geen fietspad of voetpad.

1 Ik ben nu veel geruster als de kinderen naar school rijden. Geen knallend
sluipverkeer en geen auto's die voor de kinderen indraaien aan de parking.

1 Ik passeer als bewoner vaak aan het school als de kinderen ofwel aankomen ofwel
vertrekken. Op geen enkel moment heb ik er een onveilige situatie gezien.
Automobilisten rijden steeds zeer traag en de schoolbegeleiding doet hun werk. De
straat enkel richting maken heeft er niet voor gezorgd dat er meer kinderen op
straat spelen of meer buiten komen, verder is het een zeer ingrijpende maatregel
om te nemen voor 2 korte momenten per dag (aankomen kinderen 's morgens en
ophalen na de middag).

1 Ik vind deze proefopstelling vooral een voordeel voor de bewoners van de
Vogelzang zelf maar niet voor de kinderen. Zij kregen een rustigere straat maar dit
was volgens mij niet het opzet van het project. De opzet is om de kinderen veilig
naar school te sturen. In het begin van de proefopstelling parkeerde ik mijn auto
rond de kerk. Daar was het nog gevaarlijker voor de kinderen. Daarna parkeerde ik
in de straat zelf maar dit is ook niet altijd evident en veilig. Ik zou voorstellen om
het pleintje op te rijden langs kant van de Antwerpseweg en te verlaten via de
Vogelzang.

1 Ik vind het bereiken van de parking langs antwerpseweg heel gevaarlijk. Je ziet
bijna niks van fieters aankomen en het is soms heel moeilijk om de parking te
bereiken

1 In het gedeelte tussen de Herentalseweg en de school een "kiss and ride" zone
maken op het ongebruikte linkse rijvak zodat de kinderen veilig op de linkse stoep
kunnen uitstappen?

1 In plaats van enkelrichting, gewoon permanent paaltjes aan het begin van de
vogelzang zetten. Op die manier kunt u nog via het straatje van de McDonalds en
via de Herentalseweg de Vogelzang betreden in 2 richtingen. Hierdoor wordt de
Vogelzang dan ook waarschijnlijk niet meer als sluiproute gebruikt.
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1 Indien enkelrichting voor ons blijft, werk maken van een veilige oversteek
Antwerpse weg richting geel centrum. Camera plaatsen zodat zij die enkel richting
negeren ook beboet worden. Nu gebeurt dat nog dagelijks en als men mensen
hierop attent maakt wordt dit gewoon genegeerd. Zelfs de ochtendploeg van Bpost
negeert dit verbod op de vroege ochtendronde.

1 Knip in straat met paaltjes zodat auto's geen doorgang meer hebben tegen de
enkelrichting in. Momenteel wordt het verbodsbord nog regelmatig genegeerd.

1 MEER controle op parkeren en SNELHEID. Nog veel bestuurders die enkelrichting
negeren. Camera hangen aan begin enkelrichting, 30 schilderen op de baan aan
begin Vogelzang. Dit is al weken geleden voorgesteld,maar geen enkele reactie op
gekregen.

1 Mc do straat richting Vogelzang afsluiten en lichten aan Renault garage om over te
kunnen steken

1 Meer controle, er rijden nog dagelijks te veel wagens verkeerd door de
enkelrichting. Ook nog iets doen aan de andere kant van de Vogelzang, wij wonen
nog steeds in het drukke en gevaarlijk gedeelte.

1 Meer controles ( rijden nog heel veel auto's door in de verkeerde richting, zelfs
vrachtwagens ! )

1 Meer controles op het juiste gebruik.

1 Meer snelheids- en andere controle's. Per uur rijden er systematisch een 10-tal
auto's de proefopstelling verkeerd in. Ook rijden mensen nog steeds te rap.
Snelheden van 70km/uur worden regelmatig vastgesteld.

1 Momenteel parkeren zeer veel auto's op straat wat voor mij een onveiligere situatie
is dan de situatie waarop iedereen op de parking ging staan. Vroeg of laat gaan er
accidenten gebeuren met kinderen die tegen autodeuren aan knallen met hun fiets
of step. De Antwerpsesteenweg is bovendien een al overbelaste en erg onveilige
toegangsweg. Positief is dat er minder sluipverkeer is door het eenrichtingsverkeer
in de Vogelzang. Het circulatieverkeer in de Steenovens is wel erg toegenomen.
Beter zou ik het vinden als er paaltjes komen in het midden van de Vogelzang ter
hoogte van de parking en op de parking (parking en Vogelzang in 2 stukken indelen)
zodat er geen doorgaand verkeer meer mogelijk is door de vogelzang. Het nadeel
van de auto's die het fietspad kruisen zou kunnen opgevangen worden met
verkeerslichten zodat beurtelings auto's van en op de parking kunnen rijden en
fietsers rustig kunnen doorrijden. Zo blijft het nut van de parking behouden (en
wordt niet heel de buurt belast
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1 Oplossing voor de opstopping gecreëerd aan het begin van de Vogelzang omdat
ouders zich daar positioneren voor het voetpad wachtend op hun kind. Het
bestemmingsverkeer voor verder in de straat kan niet (veilig) door en dat zorgt
soms voor opstopping op de Herentalseweg met alle gevolgen vandien. Een
mogelijkheid bestaat erin het voetpad te verleggen. Verder blijf ik graag pleiten om
de parkeerplaats te vergroenen ifv het hitte-eilandeffect en lokale infiltratie van
het afstromend regenwater te garanderen.

1 Park en ride stroken aan de scholen. Doorgang voor de parking, aan Antwerpseweg
breder maken.

1 Parkeerverbod (en stilstaan) op deel tussen bushokje en oprit parking
Antwerpseweg. Parkeerverbod (en stilstaan) op 1ste deel van Vogelzang, voor de
oversteekplaats.

1 Parkeerverbod tussen Geelseweg en eerste oversteekplaats (zebrapad) Dit geeft
meer ruimte aan de indraaiende auto's vanuit de Geelseweg en beter zicht op het
zebrapad.

1 Parking aan de vogelzang terug open stellen. Nu parkeren de ouders naast straat,
bij het openen van de deuren moesten kinderen ook al meermaals in de remmen.
Fietsstraat maken. Eenrichtingsverkeer behouden. Maar veel meer en intensieve
controle. Er wordt nog heel vaak in de 2 richtingen doorgereden. Als er niks aan
vast hangt, gaan mensen hun gedrag niet aanpassen.

1 Parking bereikbaar maken via vogelzang

1 Plaatselijk verkeer ipv enkelrichting in Vogelzang

1 Proefopstelling zorgde voor een éénrichtingsverkeer in de Vogelzang, maar de
opstelling was niet heel duidelijk genoeg volgens mij. Er reden nog auto's soms in
twee richtingen. Wel minder heen en weer verkeer in de Vogelzang wat positief is.
Negatief aan het eenrichtingsverkeer is dat de auto's dan allemaal langs het
straatje naast de McDonalds rijden om naar de Antwerpse weg te rijden. Zou het
niet mogelijk zijn om dit af te sluiten voor wagens die van de Vogelzang komen?
Iets verderop kunnen ze ook de Antwerpse weg bereiken (langs Renault)!. Straatje
naast de McDo is echt zeer gevaarlijk voor fietsende kinderen! wij fietsen hier
dagelijks langs met drie kleuters en andere bewoners van Leeks/StKristoffelstraat
gaven al aan dat ze hun kleuters niet laten fietsen omdat het te gevaarlijk is.
Auto's proberen hier soms ook nog met hoge snelheid nog net door het
groen/oranje licht te geraken...

1 Putten vullen daar waar vroeger de paaltjes stonden op de parking op te rijden.

1 Schaf die enkele richting af in de Vogelzang, deze heeft geen enkel nut en
veroorzaakt meer persoonlijke problemen voor ons dan voordelen. Beter de
Vogelzang volledig afsluiten aan de Renault garage om sluipverkeer te voorkomen.
Nu rijden ze als gekken door de Steenovens, welke slecht verlicht is ,met
gevaarlijke situaties als gevolg!
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1 Sinds de invoering moet ik steeds langs de Antwerpseweg rijden. Ik vind deze
drukke weg zeker niet veiliger. Zeker niet om terug in te voegen als je van de
parking komt en fietsers langs beide richtingen kunnen komen. Ik vind dit een zeer
gevaarlijke situatie.

1 Sinds enkelrichting staan er veel auto's op fietspad snel af te zetten. Is er is enkel
maar gevaarlijker en onpraktischer op geworden

1 Suggestie eenrichtingsverkeer verder doortrekken tot aan de McDonalds. Dan zal
er veel minder verkeer zijn in de Steenovens want de straat is drukker geworden en
onveiliger voor de fietsende en stappende kinderen. Suggestie inrijverbod aan
Antwerpseweg, Renault garage en Antwerpseweg McDonalds maar wel de
Vogelzang als tweerichtingsverkeer gebruiken. Zie als voorbeeld de
schoolomgeving van Ten Aard

1 Veiligheid voor kinderen is natuurlijk topprioriteit en wij hebben de luxe om veel
met de fiets te kunnen gaan werken,probleem is enkel dat er geen enkele veilige
manier is voor ons om met de auto richting Geel te moeten.langs mc donalds en
dan oversteken is niet wettig en langs einde Vogelzang en dan Antwerpseweg over
moeten steken is bijna niet meer te doen....

1 Verkeersvrij bij het begin en het einde van de schooluren

1 Vermits vele bewoners er last van ondervinden (de enkele richting), is het misschien
een idee om als consensus te komen met de school: rond start- en einduren van de
school 1 richting, anders gewoon zoals vroeger.

1 Volledige enkelrichting in de Vogelzang . Wij krijgen veel meer verkeer door onze
straat (Steenovens) .En er wordt aan hoge snelheid gereden . Graag een telling van
de auto's in onze straat .

1 Vooral 's ochtends vroeg (06.00) is er af en toe toch nog een automobilist die
doorrijdt. Een proefperiode met camera?

1 Wij wonen recht voor de school( Vogelzang 94).De ouders die er kinderen afzetten
zouden er beter aan doen van te stoppen NA de oversteekplaats.ze stoppen er nu
voor zodat het soms wel aanschuiven is vanaf Herentalseweg,Marja dan moeten ze
2x stoppen als er al andere kinderen aant oversteken zijn.Ook zou er strenger
moeten opgetreden worden aan de mensen die de eenrichting en de snelheid niet
respecteren,
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1 Zoals het nu is gaat het wachten zijn tot er een ongeval gebeurd. Het is heel
gevaarlijk om van de parking aan de kerk de antwerpseweg op te rijden. Het is mss
rustiger in de Vogelzang maar de veiligheid rond de school is niet verbeterd. Eerder
slechter

1 Zoals het nu is, is het miserie voor de mensen die richting Geel moeten. Daarom dat
die mensen zich naast et fietspad parkeren in de Vogelzang omdat het
levensgevraarlijk is om de Antwerpseweg over te steken met die drukte. Er lopen
nu ook mensen en kinderen over het fietspad. Zie nie echt verschil dan met vroeger.

1 auto's laten parkeren aan de linkse kant. (niet aan fietspad), kinderen openen de
deuren van de wagens zonder te kijken naar fietsers die komen.

1 de proefopstelling mag blijven als er ook uitgezonderd landbouw voertuigen door
mogen rijden ik woon in de vogelzang en dat is een grote handicap dat ik niet door
kan

1 enkelrichting vanaf Antwerpsesteenweg naar vogelzang en dit met uitgezonderd
bewoners . Mijn kinderen gaan in Westerlo naar school nu moeten wij een 30 tal
minuten vroeger vertrekken door deze enkel richtting .missch dat u beter
enkelrichting kunt maken uitgezonderd voor bewoners door middel van
nummerplaatherkenning zoals deze al actief is op de grote markt in Geel voor
lijnbussen .Dit is nog steeds een veilige omgeving voor de school gaande kinderen

1 meer controle op negeren van enkel richting

1 parking Vogelzang misschien terug openen: sinds afsluiten is er veel meer
fileparkeren in de Vogelzang en aan de kant van de Antwerpseweg is het op de
drukke momenten heel gevaarlijk en chaotisch.

1 plaatselijk verkeer dmv cameras

1 veilige oversteek antwerpseweg thv mcdonalds
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