
Sinds februari 2021 zijn er in de schoolomgeving van SBS de Burgstraat testmaatregelen van 
kracht. Deze maatregelen, uitgewerkt door de school, stad en buurt, brachten meer ruimte voor 
fietsers en stappers en hielden de auto gedeeltelijk weg. Dit 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?

Over het algemeen waren de reacties positief. Uit de bevraging bij de kinderen en ouders blijkt dat er meer 
kinderen te voet of met de fiets naar school zijn gekomen de afgelopen maanden. De schoolomgeving wordt 
als rustiger en veiliger ervaren. Er werd ook meermaals geopperd door de ouders om nog ambitieuzer te zijn 
en de schoolstraat nog uit te breiden. 

De buurtbewoners stoorden zich aan het feit dat de afsluitingen niet steeds consequent geplaatst of  
verwijderd werden. Ook stelden ze dikwijls vast dat (groot)ouders veel te vroeg kwamen om de kinderen  
op te halen en zich dan parkeerden in het gedeelte Burgstraat dat schoolstraat werd. Na het ophalen van  
de kinderen reden ze gewoon weg en hinderden daarbij de vele voetgangers en fietsers.
Niet alle maatregelen werden positief beoordeeld. Zo blijft er een gevaarlijk conflictpunt tussen fietsers en 
linksafdraaiende auto’s op het kruispunt Burgstraat met Groenenheuvel. Ook is er geen veilige oversteek 
vanuit Hollestraat naar Groenenheuvel en werd er gevaarlijk geparkeerd in de bocht van Groenenheuvel.
Vandaar dat er beslist werd om vanaf 13 september een nieuwe proefopstelling in te voeren.
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Ik ben niet meer zo 
bang om te fietsen 

(leerling)

Ik mag eindelijk alleen 
met de fiets
(leerling)

Hoe heerlijk veilig zou het zijn als we 
gans de Burgstraat schoolstraat maken? 

(ouder)



Wat blijft er behouden?
• De fietszone werd positief geëvalueerd en blijft dus behouden. 

• Ook het rechts parkeren in Groenenheuvel wordt bestendigd, alleen mag er (zoals vroeger) niet meer in de 
bocht geparkeerd worden. 

• De enkelrichting in Groenenheuvel blijft.

Wat verandert er vanaf 13 september?
Het concept schoolstraat wordt uitgebreid naar de volledige Burgstraat. Dit betekent dat de straat ‘s mor-
gens en ‘s avonds wordt afgesloten voor alle gemotoriseerd verkeer. Groenenheuvel blijft daardoor enkel-
richting omdat er anders keerbewegingen in de buurt van de school gemaakt moeten worden door auto’s, 
wat niet veilig is. 

Door deze maatregelen is de volledige schoolbuurt dus autovrij. De bewoners van Burgstraat en Groenen-
heuvel (tot aan Hollestraat) kunnen wel een vergunning aanvragen voor het in-en uitrijden van de straat 
tijdens de schoolstraaturen (ma, di, do en vrij: van 8.15 tot 8.45 uur en van 15.10 tot 15.40 uur  
en woe: van 8.15 tot 8.45 uur en van 11.50 tot 12.20 uur).

Ondersteunende maatregelen die genomen worden:
• Er komt een veilige oversteek vanuit Hollestraat naar Groenenheuvel en omgekeerd door middel van extra 

stoepverharding en een zebrapad.

• Er mag niet meer in de bocht van Groenenheuvel geparkeerd worden.

• Om het afzetten van leerlingen (enkel stilstaan en niet parkeren) in de buurt van de school te vergemakke-
lijken, worden er kiss & ride zones voorzien op Logen en Rijn

      

• Voor ouders die willen parkeren om hun kinderen mee naar school te begeleiden is er een afspraak met 
de Chiro St. Dimpna en het ontmoetingscentrum dat de asfaltvlakte op hun terrein langs de Logen gebruikt 
mag worden om te parkeren. Dit is ongeveer 300 meter wandelen tot aan de schoolpoort. Op Logen kun-
nen de kinderen veilig oversteken bij de gemachtigd opzichter aan Burgstraat. 

• Ter vergelijking: vanaf het kruispunt Hollestraat – Groenenheuvel is het ook 300 meter wandelen. 

• De parking van Delhaize kan ook gebruikt worden maar dit is verder wandelen, ongeveer 400 meter. De 
parking van de Chiro is dus het dichtstbijzijnde veilige alternatief om te parkeren.

Wat kun je als (groot)ouder zelf doen?
• Kom liefst zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar school. Het draagt bij tot veilige en gezonde 

schoolomgeving. De kinderen oefenen elke dag hun evenwicht, coördinatie en motoriek en het zorgt voor 
een gezonde geest in een gezond lichaam. Ze bouwen bovendien ook meer zelfvertrouwen en onafhan-
kelijkheid op. 

• Maak gebruik van de kiss and ride zones als u uw kinderen gewoon wil afzetten. Doordat deze zones vlak bij 
de schoolstraat gelegen zijn kunnen de kinderen op een veilige manier zelfstandig naar school stappen.

• Parkeer bij voorkeur op het terrein van de Chiro St. Dimpna en het ontmoetingscentrum en leg de laatste 
meters te voet af. Neem voor de kleinsten bv een loopfiets mee, zo kunnen ze de afstand op een leuke 
manier afleggen en oefenen ze hun motorische vaardigheden elke dag. 



• Respecteer de uren van de schoolstraat. Kom bijvoorbeeld niet zeer vroeg wachten in de auto in de namid-
dag om nadien snel te kunnen doorrijden. Zo hindert u de kinderen die te voet of met de fiets komen. Be-
vindt u zich toch in de schoolstraat, wacht dan zeker met doorrijden tot alle kinderen de schoolomgeving 
veilig verlaten hebben. De politie zal hierop ook toezien.

• De schoolstraat zal elke morgen fysiek afgesloten worden met een manuele slagboom aan de aansluiting 
van Burgstraat met Logen. Hiervoor zoeken we nog vrijwilligers. Woont u in de buurt of heeft u even tijd bij 
begin of einde van de schooltijd? Geef dan een seintje aan de school of aan het stadsbestuur. 

Hoe gaan we dit evalueren ?
Deze nieuwe proefopstelling zal lopen tot aan de kerstvakantie met een evaluatie eerste helft van december.

U als ouder, buurtbewoner… bent de dagdagelijkse gebruiker van deze schoolomgeving. Al jullie ervaringen, 
zowel positieve als negatieve, horen we graag via de schooldirectie, de ouderraad of via het contactcentrum 
van de stad. 

Alle info over het project kunt u ook terugvinden op  

www.geel.be/veilige-schoolomgevingen

Contactgegevens school
• de.burgstraat@geel.be
• 014 56 64 40

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


