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Resultaten bevraging lagere school – 
mobiliteit Top@Punt 

1 Deelnemende leerlingen 
 

1ste leerjaar 2de leerjaar 3de leerjaar 4de leerjaar 5de leerjaar 6de leerjaar 
 

Totaal 

25 20 32 22 34 27 160 

 

2 Vraag 1: Hoe kom je naar school? 
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Hoe kom je naar school?

Figuur 1: Hoe kom je naar school - totaal 
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2.1 Waarom? 

Altijd met de auto Het is te koud om te voet of met de fiets te komen. 
We wonen te ver van de school. 
De auto gaat het snelst. 
“Kleine zus fiets te traag, dan zijn we sneller op school”. 
Het is veiliger. 
Als we niet met de auto komen, komen we te laat. 
Het is op weg naar het werk van de mama en/of papa. 
“De hond mag nog niet zo ver stappen” 
De straat is te druk om met de fiets te komen. 
 

Altijd met de fiets Fietsen is leuk. 
Gezond voor de benen. 
Het is tof en gezond. 
We wonen dichtbij. 
“Mama en papa moeten vroeg gaan werken, dan kan ik 
alleen met de fiets komen” 

Afwisselend fiets en auto “We gaan met de fiets als mama en papa meer tijd hebben” 
“Als we fietsen, hebben we een frisse neus” 
“Als mama moet werken, gaan we met de auto. Anders met 
de fiets” 
Bij slecht waar met de auto, anders met de fiets. 
Niet altijd zin om te fietsen. 
Als het warm is, gaan we met de fiets. Als het koud is met de 
auto. 
Ouders zijn gescheiden, fiets bij de ene, auto bij de andere. 
 

Altijd te voet We wonen dichtbij.  
 

afwisselend te voet en fiets Als de fiets kapot is, gaan we te voet. 

Afwisselend te voet en auto Geen resultaten 

Openbaar vervoer Geen resultaten 

Andere 8 kinderen gaan met de step naar school. 
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2.2 Verschil in leeftijden 
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Figuur 2 vraag 1: verschil tussen leerjaren 
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3 Hoe zou je naar school willen komen 

 

3.1 Waarom? 

 

Auto De auto is sneller. 
“In de auto kan je nog wat rusten” 
Lekker rusten. 
De auto is veel leuker. 
De auto is altijd warm. 
Je kan langer slapen. 
Ik ben te lui om met de fiets te gaan. 

Fiets Frisse neus. 
“Ik doe het graag” 
Fietsen is beter voor het milieu. 
Het is een mooie omgeving om te fietsen. 
Als je fiets ben je sportief, je hebt je beweging. 
Auto is niet leuk. 
“Heb al lang niet meer met de auto meegereden naar 
school” 
Fietsen is leuk. 
Je kan samen met vrienden fietsen. 

Te voet Het is gezond. 

auto
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fiets
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te voet
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openbaar 
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Hoe zou je graag naar school komen?

Figuur 3: vraag 2 Hoe zou je graag naar school komen 
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Wandelen is gezond. 
De school is dichtbij huis. 

Openbaar vervoer Het is leuk.  
Het is beter voor het milieu. 
Het is spannend. 
Trein is snel en makkelijk. 
Het is cool. 

 

3.2 Verschil tussen leeftijden 
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Figuur 4: verschil leeftijden - Hoe wil je naar school komen 



 

Datum  Marijn Van de Waeter 

Resultaten bevraging lagere school – mobiliteit Top@Punt 
  

 

 

   

 
 

 

Werft 20 - 2440 Geel | Tel.: 014 56 60 00 | www.geel.be  Pagina 6 van 12  

 
 

 

4 Vraag 3: is het veilig om naar school te komen?  
 

Figuur 5: Is het veilig om naar school te komen 

 

4.1 Waarom? 

Waarom is het wel veilig om naar school te 
komen? 

Het is niet zo een heel drukke straat. 
Met de auto ben je minder lang in het 
verkeer. 
Ik woon heel dicht bij de school. 
Er is een voetpad tot aan de school. 
Ik ken de regels heel goed. 
Auto’s gebruiken hun pinker. 
Er is een fietspad. 
Staf staat aan het fietspad! 
“Je moet altijd fluo zijn” 
Staf! 
 

Waarom is het onveilig om naar school te 
komen? 

We moeten de autosnelweg oversteken. 
We moeten langs gevaarlijke kruispunten. 
We moeten drukke straten oversteken. 
Het verkeer is zeer druk. 
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Is het veilig om naar school te komen?
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Er gebeuren veel ongevallen dichtbij huis. 
Andere weggebruikers respecteren de regels 
niet. 
Geen verkeerslichten/hulp bij het 
oversteken van de drukke weg. 
Auto’s en fietsers hebben samen groen licht. 
Auto’s rijden te snel. 
Auto’s gaan niet opzij. 
De weg naast de school is een sluipweg. 
Het is gevaarlijk aan de McDonalds 
De kruispunten aan de Antwerpseweg zijn 
gevaarlijk. 
De straat wordt gebruikt als binnenweg. 

 

4.2 Verschil leeftijden 
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5 Als je zelf iets zou aanpassen aan de schoolomgeving? Wat zou je 

aanpassen? 

5.1 Inrichting straat 

- Veel minder verkeer rond de school 

- Auto’s rustiger laten rijden 

- Straat rustiger maken voor fietsers 

- Meer zebrapaden en verkeerlichten 

- Een schoolstraat maken 

- Snelheidsremmer (heuvels) maken op de straat 

- Flitspalen in de straat zetten 

- Een voetpad gescheiden van het fietspad 

- De straat éénrichting maken 

- Een tunnel maken onder de Antwerpseweg 

5.2 Inrichting school 

- Parking maken aan nr. 81 

5.3 Organisatie 

- Politie aan de schoolpoort plaatsen 
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6 Resultaten diverse onderzoeken 

6.1 Belevingsonderzoek dienst jeugd – fictieve bustoer 

Tijdens een fictieve busrit, reden de leerlingen langs verschillende plaatsen locaties in Punt. Bij 

elke stop konden ze aangegeven welke gevoelens ze hadden bij deze plaats. Daarna werd er 

dieper ingegaan op de verschillende gevoelens en waarom leerlingen dit voelden.   

 

  
 

L2 25  leerlingen 

Blij Ik vind het leuk om daar met de fiets te rijden 
Ik vind het heel leuk. Als we er naartoe gaan, kunnen we heel snel op de 
baan rijden (soms met de auto, soms met de fiets) 

Ontevreden Ik ken iemand die hier bijna is omvergereden door een vrachtwagen 
De auto's rijden hier voorbij en dit is niet goed voor de lucht 
Er was zoveel mensen aan het rijden dat we bijna een ongeluk hadden met 
de auto 
De auto's rijden supersnel daar (fiets, auto) 
Mijn oma en opa zijn hier al 2x gebotst 
Ik heb hier ook al een ongeluk gehad 

Saai Niets om mee te spelen als ik in de file sta 
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Blij Enthousiast Ontevreden
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Blij Enthousiast Ontevreden

Boos Saai Bang
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Elke keer als wij langs de MC Donalds gaan, wil ik geen fieten maar mijn zus 
wel en dat moet ik wachten in de auto 
Soms lees ik in de file, dan wil ik dit terugleggen omdat ik dit al veel heb 
gelezen.  
Bijna alle kinderen  komen met de auto, de heflt met de fiets 
Moeilijk om te fietsen 
Auto's rijden te snel 
Ik heb er al bijna een ongeluk gehad en was wel blij dat er niets was 
gebeurd. 

 

 

L6  22 leerlingen 

Blij Geen idee, momenteel zie ik geen problemen. Ik kom hier vooral met de 
auto.  
Ik neem het padje van de MC Donalds. 

Ontevreden Het is heel stom gemaakt. Je kan er oversteken op verschillende plaatsen. 
Soms staat het hier helemaal stil. Fietsers moeten zich dan tussen de auto's 
bewegen.  
Auto's blijven afslagen aan de MC Donalds terwijl dit niet meer mag . Er is 
steeds veel verkeer.  
Als je met je fiets wil oversteken aan Van Roey. De auto's die afslagen van 
naast de MC Do hebben tegelijk groen. Auto's rijden veel te snel. Er wordt 
te weinig rekening gehouden met overstekende fietsers.  
Er wordt te snel gereden in het smalle wegje naast de MC Do.  
Er wordt over de parking van de McDonalds gereden met de fiets.  
Zichtbaarheid voor fietsers is te klein 

Saai Ik rij er maar af en toe langs maar zie hier weinig gebeuren. 

Bang Ik heb gehoord dat hier vaak ongelukken gebeuren. Ik vertrouw de situatie 
niet.  
Als fietsers groen hebben zijn er auto's die het rode licht negeren.  
Teveel actoren hebben tegelijk groen.  
Straat naast de McDonalds wordt gebruikt voor dubbel verkeer + fietsers. 
Het is hier veel te smal voor.  
Als het file is, zetten auto's zich op het zebrapad.  
Iedereen wil zo snel mogelijk thuis zijn. 

 

 



 

Datum  Marijn Van de Waeter 

Resultaten bevraging lagere school – mobiliteit Top@Punt 
  

 

 

   

 
 

 

Werft 20 - 2440 Geel | Tel.: 014 56 60 00 | www.geel.be  Pagina 11 van 12  

 
 

 

 

  
 

L2  25 leerlingen 

Blij Je zit fijn in de bus en kan praten met je vrienden 
Het is leuk als mama en papa over de verkeersdrempels rijden 
Het kan er heel rustig zijn 
Kinderen steken niet over aan de school, iedereen gaat van de parking 
Ik kom daar als het school gedaan is. 

Ontevreden Ik vind het niet leuk, we moeten wachten voor op de parking te rijden 
Als ik naar school kom met de fiets, laten de auto's ons niet door 

Boos Ik vind het geen leuke weg omdat het zeer gevaarlijk is om te rijden. Als er 
mensen van de parking komen gereden, zie je dit vaak niet als fietsers. Ook 
zien zij u niet afkomen.  
Ik denk dat we daar een poort moeten maken zoals bij de trein. Slagboom 
voor de parking 
Parking en snel rijdende auto's 

Bang Ik was aan het oversteken, er kwam een auto heel snel aangereden en had 
bijna mama aangereden. We waren nog net op tijd kunnen stoppen 

 

L6  22 leerlingen 

Blij De juffen en Staf helpen om over te steken.  
Ik weet dat ik al mijn vrienden ga zien als ik deze straat inrij 
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Enthousiast Ik kan hier snel rijden op de fietspad 

Boos Er wordt te snel gereden. Goed dat er iemand van de school staat. In het 
weekend staat er niemand.  
Te snel rijden. Er mag meer natuur geplaatst worden. 
Als ik 's avond door het straat kijk, rijden er vaak fietsers over de straat en 
er is een groot fietspad.  
Ze rijden hier hard.  
Aan de parking van de school, staan er vrachtwagens op de weg. Als je naar 
huis wilt rijden, moet je zelf op straat rijden. Door de vrachtwagens zie je 
aankomende auto's niet komen.  
Ik rij elke dag met de fiets en meeste mensen kijken niet uit. Als ze uit de 
parking komen gereden, rijden ze bijna de fietsers aan.  
Vrachtwagens gebruiken deze straat als sluipweg 
Auto's weten dat ze maar 30km/u mogen rijden maar negeren dit. 
Het voetpad wordt steeds smaller. Fietsers vragen om aan de kant te gaan 
maar je hebt geen plaats. 

 

6.2 Ouderbevraging – Top@Punt 

Tijdens de algemene ouderbevraging van de school zelf werden volgende zaken meegegeven 

over de mobiliteit in de schoolomgeving:  

- Vogelzang = sluiproute = gevaarlijk 17x 

- Graag meer toezicht van de wijkagent. 2x 

- De school en Staf doen er alles aan om het veilig te houden. Het zijn vaak de ouders en 

andere chauffeurs die het onveilig maken.  

- De school doet wat ze kan. Verkeer is er nu eenmaal.  

- Auto’s over fiets- en voetpad! 2x 

- De Gemachtigd Opzichter zou ook de fietsers en voetgangers moeten aanmanen tot 

stoppen zoals de wet voorziet bij het opsteken van bord C3. 

- Dikke pluim aan Staf in weer en wind paraat.  

- ’s Morgens is er gelukkig Staf die alles en iedereen met een grote glimlach helpt!  

- Vogelzang afsluiten ter hoogte van de Antwerpseweg. 

- Maak van de Vogelzang een éénrichtingsstraat voor aanvang en bij het einde van de 

school. 2x 

- De gemeente dient werk te maken van een veiligere verkeerssituatie. Het is 

onbegrijpelijk dat op de piekuren doorgaand en zelfs zwaar verkeer door de Vogelzang 

rijdt. Zonder enige vorm van terughoudendheid, laat staan respect. (2x) De school lost 

dit zo goed als kan op, maar de situatie is eigenlijk schrijnend.  

- Vragen jullie soms fietscontroles aan? 

 


