Beste Ouder,
Vanaf maandagmorgen 19 april wordt een volgende actie uit het gemeentelijk
fiets- en circulatieplan van mei 2017 uitgevoerd: een testfase: de schoolstraat.
WAT IS EEN SCHOOLSTRAAT?
Een schoolstraat is een straat nabij de school waar gemotoriseerd verkeer aan het
begin en einde van de schooldag niet toegelaten is.
WAAROM EEN SCHOOLSTRAAT?
Op die manier wordt gestreefd naar een gezonde en aangename schoolomgeving
met betere luchtkwaliteit, sociaal contact, beweging, duurzame verplaatsingen én
verkeersveiligheid.
WAAR KOMT DE SCHOOLSTRAAT?
In de Sint-Jansstraat, kant brandweerkazerne, wordt een proefopstelling voor een
schoolstraat ingevoerd. Deze straat wordt aan het begin en einde van de schooldag
gedurende 45 minuten afgesloten.

WANNEER ZAL DE SCHOOLSTRAAT VERKEERSVRIJ ZIJN?
Het gemotoriseerd verkeer is op schooldagen, van 08.15 uur tot 09.00 uur en van
15.30 uur tot 16.15 uur, niet toegelaten.
Op woensdag is de schoolstraat van toepassing van 08.15 uur tot 09.00 uur en
van 11.15 uur tot 12.00 uur.
De straat is tijdens deze uren enkel toegankelijk voor voetgangers, fietsers en hulpen nutsdiensten.
Bewoners kunnen met hun auto de straat steeds uitrijden, maar niet inrijden.
DE ‘BESTE’ MANIER OM NAAR SCHOOL TE KOMEN?
De ‘beste’ manier is die te voet of met de fiets of met de step of met de schoolbus,
want het is voor iedereen duidelijk dat de veiligste schoolomgeving die is met het
minste autoverkeer.
Dus, zou ik zeggen, moedig jouw kinderen aan om met de fiets of te voet naar
school te komen.
Natuurlijk is dat niet voor iedereen mogelijk, want het spreekt voor zich dat
sommige kinderen nog te jong zijn daarvoor of gewoonweg te ver van school
wonen.
WAAR ZIJN ER GOEDE ALTERNATIEVE PARKEERPLAATSEN?
Parkeer de auto iets verderop:
- in de Ganzenhofstraat
- parking kerkhof
- parking Neerstraat
Deze parkings liggen op 5 minuten wandelen tot aan de schoolpoort.

NOG ANDERE ‘PARKEERTIPS’?



Vóór 8.30u en vanaf 16.10u is het heel rustig in de buurt van de school en
op alle parkings (ook op de grote gemeentelijke parking)
Er is dagelijks gratis toezicht voorzien op de speelplaats van 8.00u tot
17.00u (op woensdagmiddag tot 12.40u) door een leerkracht.

DE TERMIJN VAN DE TESTFASE?
Wij testen onze schoolstraat van maandagmorgen 19 april tot en met 30 juni 2021.
Na de testperiode bekijken we samen wat goed was en wat beter kan. Bij een
positieve evaluatie, kunnen we nadenken over een definitieve invoering.
TOT SLOT
In samenwerking met jou en met het gemeentebestuur hebben we de voorbije jaren
al heel wat inspanningen geleverd om die veiligheid te verhogen en ook in de
toekomst zullen we dat zeker blijven doen.
Bedankt alvast voor jouw medewerking.
Voor meer informatie kan je een kijkje nemen op de website:
www.paraatvoordeschoolstraat.be

Met vriendelijke groeten,

Steven Verplancke
Directeur

