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1 Waar staan we in het traject veilige schoolomgeving? 
 

In september 2020 vond de participatieavond plaats om 4 onderzoeksvragen ivm de 
schoolomgeving te bespreken en te komen tot voorstellen rond een proefopstelling. Ook via 
het platform idee voor geel konden destijds ideeën doorgegeven worden. 

Na goedkeuring op het college van burgemeester en schepenen werd na de krokusvakantie 
2021 de proefopstelling ingevoerd met de volgende maatregelen:  

• Schoolstraat in Burgstraat vanaf Groenenheuvel 
• Enkelrichting Groenenheuvel van Burgstraat tot Hollestraat 
• Enkel rechts parkeren in Groenenheuvel 
• Fietszone (samenvallend met zone 30) 

 

2 Bevraging kinderen en opmerkingen tijdens proefopstelling  
 

Door de jeugddienst werd er terug een bevraging uitgevoerd bij de kinderen over hoe zij de 
proefopstelling ervaren.  

Tijdens de duur van de proefopstelling en in aanloop naar de participatieavond hebben we 
zowel positieve als negatieve reacties ontvangen. 

Een samenvatting van deze bevraging en de reacties kan je terugvinden in de bijgevoegde 
powerpoint. 

3 Evaluatieavond 22 juni 
 

Tijdens de bespreking komen geen bijkomende nieuwe elementen naar voor, aanwezigen 
ervaren dezelfde positieve gevolgen of dezelfde pijnpunten die reeds door de kinderen of 
melders zijn doorgegeven. 

Nadien worden de verschillende maatregelen overlopen om te bekijken hoe we daar naar 
volgend schooljaar mee omgaan. 
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3.1 Fietszone 
 

Op de fietszone werden enkel maar positieve reacties gegeven, dus het lijkt logisch om deze te 
behouden, het zou een evidentie moeten zijn in de schoolomgeving. 

Momenteel valt deze fietszone samen met de zone 30 schoolomgeving. Er komt de vraag om 
de fietszone te laten beginnen aan kruispunt Groenenheuvel x Hollestraat. 

Dit is OK voor de stad en politie en het voorstel zal op deze manier verder meegenomen 
worden . 

Voorstel:  Fietszone blijft behouden en wordt uitgebreid tot aan het kruispunt 
Groenenheuvel x Hollestraat. Er wordt bekeken of er geen fietslogo’s kunnen aangebracht 
worden op de rijbaan om de fietszone meer zichtbaar te maken in het straatbeeld 

 

3.2 Groenenheuvel enkel rechts parkeren. 
 

Het parkeren is nu rechts georganiseerd. Dit is aan de kant van de stoep en is het veiligst.  Het 
parkeren in de bocht en op plateau zou moeten vermeden worden door later bij een 
definitieve invoering bv de parkeerstrook of vakken af te bakenen. 

Voorstel: Rechts parkeren in de Groenenheuvel blijft behouden 

 

3.3 Burgstraat = schoolstraat 
 

Er heerst hier ook grote frustratie over de vergunningen (enkel UIT), het niet correct plaatsen 
van de hekkens en de (groot)ouders die te vroeg komen en binnen de schoolstraat parkeren 
en uitrijden. 

Tijdens de voorbereiding van de evaluatie heeft de expertengroep aangegeven dat bewoners 
ten allen tijde de schoolstraat (in welke vorm deze ook zal zijn) IN en UIT zullen mogen rijden 
mits vergunning. 

Er wordt aangegeven dat de vergunning best in de vorm van een kaart wordt afgeleverd die 
zichtbaar in de auto kan gelegd worden en snel controleerbaar is. Dit is voor de stad OK. 

Voorstel: Bewoners die in een schoolstraat wonen, krijgen een vergunning voor het IN en 
UIT rijden tijdens de uren van de schoolstraat. 



 

VERSLAG VAN VERGADERING 

 

Werft 20 - 2440 Geel | Tel.: 014 56 60 00 | www.geel.be 3  

 

Vraag is of de schoolstraat in zijn huidige vorm behouden blijft of wordt uitgebreid? 

 

3.4 Enkelrichting Groenenheuvel 
 

De enkelrichting is vervelend voor de bewoners maar over het algemeen wel positief. Wel is 
het zo dat de stroom fietsers ’s morgens in conflict komt met links afdraaiende auto’s vanuit 
de Burgstraat. Dit wordt door iedereen als gevaarlijk beschouwd. 

Er wordt ook snel gereden en de combinatie met het rechts parkeren maakt dat het 
oversteken vanuit Hollestraat naar stoep Groenenheuvel en vice versa als gevaarlijk wordt 
beschouwd.  

Vraag is om extra stoep en oversteekplaats te voorzien voor iedereen die vanuit Hollestraat en 
achterliggende straten komt. We zullen bekijken met de dienst openbare werken om het 
oversteken te beveiligen. 

Voorstel: Onderzoek naar veilige oversteekplaats van en naar Hollestraat 

 

Algemene discussie over schoolstraat en enkelrichting Groenenheuvel 

Er komt de vraag of de enkelrichting in Groenenheuvel moet behouden blijven, maar dit hangt 
samen met de vraag of de schoolstraat in zijn huidige vorm behouden blijft of wordt 
uitgebreid. Sommige ouders pleiten ervoor om nog ambitieuzer te zijn en de volledige 
Burgstraat schoolstraat te maken.  

Optie 1: schoolstraat blijft behouden in zijn huidige vorm. Dit impliceert dat de enkelrichting 
moet behouden blijven, want met een dubbelrichting kan men tot aan Burgstraat komen maar 
dan kan men niet meer weg en moet men keren.  

Optie 2: Burgstraat wordt volledig schoolstraat van Logen tot Rijn en Groenenheuvel blijft 
enkelrichting tot aan Hollestraat. Hierdoor is er geen conflict meer tussen fietsers en auto’s op 
het kruispunt Groenenheuvel x Burgstraat want buiten de bewoners mag niemand erin. Bij 
deze optie moeten alle bewoners van Burgstraat en Groenenheuvel een vergunning hebben 
voor het IN en UIT rijden aangezien ze steeds door een gedeelte schoolstraat moeten om hun 
eigendom te bereiken.  

Optie 3: Burgstraat wordt volledig schoolstraat van Logen tot Rijn en ook Groenenheuvel tot 
aan de Hollestraat. Net als bij optie 2 is het conflictpunt opgelost en krijgen alle bewoners van 
Burgstraat en Groenenheuvel een vergunning. Bij deze optie is er ook geen enkelrichting meer 
nodig in Groenenheuvel want tijdens de schoolstraaturen is er totaal geen verkeer en op alle 
andere momenten kan het perfect dubbelrichting zijn zoals vroeger. 

De aanwezigen lijken het meest gewonnen voor optie 3.  
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Deze optie zal verder bekeken worden door de stad, politie en de school naar praktische 
haalbaarheid voor een nieuwe proefopstelling vanaf 1 september. 

 

Er kwam nog een algemene vraag om het sluipverkeer in de straat te verminderen. Vraag tot 
een straat met enkel plaatselijk verkeer, of het afsluiten met verzinkbare paaltjes met badge, 
slagboom,…. Door zulke zaken te doen maak je er al een privéstraat van wat niet de intentie is 
van het bestuur om zulke straten in te richten in Geel. Het verkeer kan misschien ontmoedigd 
worden door maatregelen te nemen die de doorgang bemoeilijken en de snelheid naar 
beneden halen. Dit zal onderzocht worden naast het project veilige schoolomgeving. 

 

Er was ook de vraag of er in de straat geen blauwe zone kan ingevoerd worden omdat er veel 
mensen van Logen en Rijn ook in de Burgstraat parkeren. De stad wijst erop dat dit kosten met 
zich meebrengt voor mensen die - bij gebrek aan garage- een bewonerskaart moeten kopen 
voor de Burgstraat. Het risico bestaat dat de problematiek zich verschuift naar Groenenheuvel 
(tenzij we daar ook een blauwe zone maken). De stad zal een bevraging voorbereiden voor na 
de vakantie. 
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