
Sinds september 2021 zijn er in de schoolomgeving van VBS top@punt testmaatregelen van kracht. Deze 
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 wat de proefopstelling en de evaluatie ervan hebben 
opgeleverd en hoe het verder gaat. We blijven de schoolomgeving bekijken door de ogen van het kind om 
hen zo meer duurzame verplaatsingen te voet of met de fiets te laten doen. 

Wat vonden de kinderen, ouders en buurtbewoners van de proefopstelling?
Uit de kinderbevraging blijkt dat de manier waarop kinderen zich verplaatsen grotendeels hetzelfde blijft.  
30% van de kinderen geeft wel aan dat ze op een andere manier naar school komen. Dit zijn vooral de 
kinderen van het 4-6e leerjaar.

We stelden de vraag of het nu veiliger is om naar school te komen en of de proefopstelling goed is. De 
meningen zijn hierover verdeeld, ongeveer 50% vindt het veiliger, de andere helft niet.
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Bij de parking is het 
veiliger, auto’s kunnen niet 

zomaar op straat 
(leerling)

We moeten helemaal 
rondrijden, het is druk op 

Antwerpseweg   
(leerling)

De enkelrichting wordt vaak
 genegeerd 

(leerling, ouder en buurtbewoner)



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 
7,1/10.  Ook hier zien we dat er geen betekenisvolle wijziging is in de manier waarop men naar school komt.

67% van de respondenten is voor een definitieve invoering van éénrichtingsverkeer, 45% wil dat de parking 
aan de Vogelzang afgesloten blijft.  

Volgende suggesties en opmerkingen werden het vaakst gegeven: 

• Enkelrichting alleen tijdens schooluren of uitgezonderd plaatselijk verkeer.

• Zichtbaarheid verbeteren bij aansluiting Kerkstraat met Antwerpseweg.

• Parking Vogelzang open in weekends en vakanties, dan heeft afsluiten geen zin.

• Links parkeren organiseren in de buurt van Vogelzang 81.

• Steenovens is nu een sluipweg geworden.

• Nog betere aanduidingen van het fietspad bij het begin van Vogelzang, velen rijden nog steeds gewoon 
op de rijbaan.

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

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

Vanaf 7 maart gaan volgende maatregelen van kracht:

Enkelrichting in Vogelzang van Herentalseweg tot aan Steenovens 

Deze maatregel werd als positief ervaren en blijft behouden omdat het ook een effectieve maatregel blijkt 
tegen het sluipverkeer.

• Deze maatregel is altijd van kracht. Enkel een enkelrichting tijdens de schooluren kan niet volgens de 
wegcode. Dit zou niet wettelijk zijn.

• De politie zal extra controleren omdat de enkelrichting nog te vaak wordt genegeerd.

• Ter hoogte van de Herentalseweg zal extra signalisatie aangebracht worden om duidelijk te maken dat 
het enkelrichting is.

Parking Vogelzang altijd open en parkeren aan de linkerzijde van de straat

Er werd meermaals aangegeven dat de parking tijdens weekends en schoolvakanties best open zou zijn 
omdat het afsluiten op deze momenten geen meerwaarde heeft.

De afsluiting van de parking kwam er om conflicten tussen zwakke weggebruikers en op- en afrijdend 
verkeer te vermijden. Deze conflicten doen zich slechts 2 keer per dag voor gedurende een korte periode. 
Daarom werd het volgende beslist:

• De parking staat altijd open aan de kant van Vogelzang. Ook de doorgang tussen Kerkstraat en parking 
blijft open.



• De parking wordt 2 keer per dag afgesloten gedurende 15 minuten:

 - ’s morgens van 8.30-8.45 u.

 - ’s avonds van 15.30-15.45 u.

 - op woensdagmiddag van 12-12.15 u.

Wat betekent dit?
• U kunt opnieuw via Vogelzang op de parking terecht wanneer u uw kinderen ’s morgens vroeger afzet 

(voorschoolse opvang) of ’s avonds later ophaalt (naschoolse opvang).

• Wanneer u uw kinderen vlak voor schooltijd brengt of vlak na schooltijd ophaalt, is de parking afgesloten 
op de hierboven vermelde tijdstippen.

• Parkeert u buiten deze tijdstippen toch op de parking dan kan u deze pas verlaten via Vogelzang als de 
zwakke weggebruikers gepasseerd zijn en de parking terug opengesteld wordt.  

• U kunt de parking wel altijd op- en afrijden via de Antwerpseweg.

Parkeert u op de rijbaan?
• Ter hoogte van de drempels bij de twee scholen, worden verkeersborden aangebracht die toelaten om 

aan de linkerzijde van de rijbaan op deze drempels te parkeren. 

• Aan de rechterkant wordt op twee plaatsen een stilstaan- en parkeerverbod ingevoerd.

• Door links te parkeren vermijdt u conflicten tussen zwakke weggebruikers en openslaande portieren. 

• Bij de vestiging nummer 81 kunnen de kinderen rechtstreeks de school binnenstappen zonder de rijbaan 
te moeten oversteken. 

• Bij vestiging nummer 64 kunnen de kinderen veilig oversteken op het zebrapad.

Verbeterde zichtbaarheid op de Antwerpseweg vanuit Kerkstraat 

Om de zichtbaarheid op het fietspad en de rijbaan te verbeteren werden volgende maatregelen al genomen:

• Verplaatsen van de glasbollen.

• Verplaatsen van het bord van het parochiecentrum.

Er wordt bekeken of volgende verbeteringen gerealiseerd kunnen worden: 

• Het doorzichtig maken van het bushokje (zit in een overeenkomst met een externe firma).

• Het aanbrengen van haaientanden zowel tegen het fietspad als tegen de rijbaan  
(Agentschap Wegen en Verkeer moet dit beslissen).

Volgende maatregel werd negatief geadviseerd door AWV:

• Een invoegstrook langs Antwerpseweg vanuit Kerkstraat (om geen precedenten te scheppen naar de 
andere talrijke in-en uitritten langs de Antwerpseweg). 



Sluipverkeer in Steenovens 

Uit de enquête blijkt dat de indruk leeft dat het sluipverkeer zich verplaatst heeft naar Steenovens.

De politie voerde nieuwe tellingen uit thv Steenovens 13 om te kunnen vergelijken met cijfers uit 2018. 

De resultaten tonen aan dat er lagere verkeersintensiteiten zijn in beide richtingen van Steenovens dan in 
2018. Mogelijk zochten mensen bij het begin van de proefopstelling wel hun weg via Steenovens, maar dat 
is nu niet meer het geval. 

Alle cijfers en verdere analyse vindt u terug op de projectpagina www.ideevoorgeel.be/vbstoppunt. 

Andere maatregelen waaraan verder gewerkt wordt

Zoals vermeld werd in de vorige nieuwsbrief werken we ook nog verder aan: 

• Een veilige oversteek van de Vogelzang naar Puntstraat door een middeneiland op de Herentalseweg 
en een aangepaste conflictvrije kruispuntregeling aan Antwerpseweg. AWV werkt momenteel aan deze 
plannen, een concrete timing is er nog niet.

• Een trage verbinding naast Mc Donalds: onderzoek heeft aangetoond dat dit mogelijk is. Het volledige 
stappenplan en kostenplaatje werd in kaart gebracht. Een eventuele realisatie kan ten vroegste in het 
najaar van 2022 aangezien volgende stappen eerst nog moeten uitgevoerd worden: beslissing door het 
bestuur, aanstellen landmeter voor opmetingsplan, onderhandelingen eigenaars, opmaak rooilijnplan, 
omgevingsvergunning aanvragen, ontwerp en aanstelling aannemer. 

Hoe evalueren we deze aangepaste maatregelen?
De komende maanden testen we deze aangepaste maatregelen. Tijdens deze periode horen we graag 
wat jullie er van vinden, dit kan via de schooldirectie, de ouderraad of het contactcentrum van de stad. 
Afhankelijk van de reacties bekijken we hoe we op het einde van het schooljaar de evaluatie organiseren.

Alle info over het project vindt u terug op www.ideevoorgeel.be/vbstoppunt.

Contactgegevens school
• directie@vbstoppunt.be
• 014 58 81 19

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


