
Denk Mee bevraging Wortel: knelpunten en mogelijke oplossingen 

 

Kerkpad 

Parkeergedrag: kiss & ride vlak voor de poort is hinderlijk voor fietsers. 

Breder voetpad (ook in Sint-Janstraat) 

Enkele richting 

Sint-Janstraat: onaangepaste snelheid 

Parkeren op Vagebondplein en dan te voet  

OF schoolstraat invoeren  

OF enkele richting en snelheidsremmers 
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Worteldorp 

Toegang problematisch 

Parkeerstroken: max. 5 minuten parkeren 

Zebrapad aan apotheek levensgevaarlijk zonder oversteker 

Ook zebrapad aan kleuterschool is gevaarlijk. Auto’s stoppen niet. 

Ook aan de Nieuwe Buiten stopt zelden iemand. 

Fietsers op fietspad (schoolgaande jeugd vanuit Hoogstraten en ook snelle e-

bikes) stoppen heel vaak niet als kindjes (willen) oversteken bij zebrapad. 

Graag overstekers om 15u30 (en op woensdag om 12u) 

Aan frituur: bijna-botsingen door ouders die daar snel hun kind willen ophalen 

Twee ingangen niet meer gebruiken. Iedereen langs Kerkpad / Rooimans. 

En dan één oversteker voorzien aan bakker Gert. 

Vanuit Poeleinde: spookrijden met fiets over voetpad = niet ideaal + er staat 

een verkeersbord in de weg (om de scherpe bocht aan te duiden voor auto’s) 

Auto’s parkeren aan de apotheek op een stukje voetpad . Gevaarlijk als de 

school uit is, want dan moeten de kindjes om richting Poeleinde te gaan een 

stukje in tegengestelde richting over fietspad en er komen dan vaak grote 

groepen fietsers aan (schoolgaande jeugd vanuit Hoogstraten). 
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Vagebondplein 

Worteldorp oversteken bij einde Poeleinde is gevaarlijk want hardrijdende 

auto’s + daar staat geen opzichter. Meest veilig is om stukje tegen de richting in 

te fietsen en dan bij apotheek over te steken  

MAAR OOK NIET VEILIG: fietsers moeten een stuk op voetpad in Poeleinde, 

over een opstaande stoeprand, zou fijner zijn als er een verlaagde stoeprand 

zou zijn. 

Bocht bij De Guld is gevaarlijk voor fietsers als er een vrachtwagen of tractor 

aankomt. 
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Rooimans 

Autovrij tijden schoolspits: schoolstraat. Auto’s parkeren bij Boomkes. 

Bloembakken om snelheid af te remmen ter hoogte van de school. 

Voetpad te smal 

Fietspad of fietssuggestiestroken 

Autoverkeer later laten vertrekken, eerst de fietsers en voetgangers. 

Auto’s en jonge fietsers rijden door elkaar. 

Foutparkeerders o.a. voor opritten “het is maar voor 5 minuten” 

Er is geen plaats om (bak)fietsen te parkeren. 

Schoolomgeving accentueren 

Haag snoeien zodat voetpad iets breder wordt 

Zebrapad aan de school ligt niet logisch → niemand gebruikt het. 
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Boomkes 

Geen duidelijk voetpad/fietspad aan de Boomkes / ’t Slot. 

Indraaien bij de Boomkes vanuit Worteldorp: ipv een scherpe draai zijn er 

auto’s die al heel vroeg in de bocht de weg inrijden, met hoge snelheid 

Dicht aan één kant zodat er minder verkeer op kruispunt met Zandstraat komt. 

“Het knelpunt zit hem vooral aan het kruispunt Zandstraat/Rooimans. Er is verkeer van fietsers, 

vertrekkende ouders (vanuit Rooimans of vanuit Boomkes), maar ook vrachtverkeer (zagerij, 

loonwerker Zandstraat). Dit zorgt soms voor gevaarlijke situaties. De meeste deelnemers van het 

verkeer zijn rond het einde van de schooltijd wel erg op hun hoede, dus gelukkig nog nooit ernstige 

ongevallen voorgekomen.” 
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Algemeen 

Verplichte fietsoefeningen op school. 

30 km/u in ruime schoolomgeving 

Géén enkele richting in Sint-Janstraat en Pastorijstraat. 

Parkeerplaatsen weghalen ter hoogte van de school. 

 

 


