
Er verandert iets in de schoolomgeving van VBS top@punt 

Met deze nieuwsbrief brengen de school en het stadsbestuur u op de hoogte van wat er via 
testmaatregelen zal veranderen in de schoolomgeving om deze voor onze schoolkinderen 
veiliger te maken. We geven u ook graag mee hoe u hier zelf aan kunt meewerken.
Vanaf 20 september zult u merken dat bepaalde knelpunten met tijdelijke infrastructuur en 
verkeersmaatregelen worden aangepakt.
U kunt hieraan meewerken door alert te zijn voor deze maatregelen. Deze veranderingen 
vragen misschien een aanpassing aan uw gewoontes, maar hopelijk bent u snel mee en 
ziet u vooral de voordelen voor onze schoolkinderen, in het bijzonder de stappers en de 
trappers.
Tijdens de testfase (die loopt tot aan de kerstvakantie) krijgt u uiteraard inspraak en de kans 
om de maatregelen mee te evalueren. Laat uw stem horen en breng ons op de hoogte, 
zowel van de positieve gevolgen van de maatregelen als de punten die nog verdere 
aandacht vragen.
Als de evaluatie in december positief is, dan engageren de school en het stadsbestuur zich 
om de proefopstellingen om te vormen tot definitieve maatregelen.
Omdat een testfase vlotter verloopt als iedereen goed geïnformeerd is, geven we nog 
graag mee hoe de maatregelen tot stand zijn gekomen en wat de belangrijkste  
veranderingen zullen zijn. 
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Hoe zijn de proefmaatregelen tot stand gekomen ?

In december 2020 voerde de jeugddienst een bevraging uit bij alle kinderen over hun ervaringen op weg 
naar school en hun mening over de schoolomgeving. Hierbij gaf 72% van de kinderen aan dat ze liefst 
altijd te voet of met de fiets naar school willen komen. In werkelijkheid doet slechts 19% van de kinderen dit 
dagelijks. De overgrote meerderheid wisselt af tussen auto en te voet/met de fiets (37%) of komt steeds met 
de wagen (ook 37%).

37% van de leerlingen gaf aan dat ze het niet veilig vonden om naar school te komen. 

In een volgende fase hebben we een aantal onderzoeksvragen geformuleerd waarmee we samen met 
ouders, leerkrachten en buurtbewoners aan de slag zijn gegaan op een digitale participatieavond op 10 
maart. Ook via het online participatieplatform kon men voorstellen formuleren.

Volgende onderzoeksvragen werden voorgelegd:

• Hoe kunnen we het sluipverkeer in de Vogelzang aanpakken?

• Hoe kunnen we omgaan met het vele voet- en fietsverkeer tussen de 2 scholen?

• Hoe kunnen we het stilstaan en parkeren beter organiseren?

• Hoe kunnen we de weg naast Mc Donalds veiliger maken voor de fietser?

De oplossingen en voorstellen die uit de bus kwamen werden nadien door een expertengroep getoetst aan 
impact, wenselijkheid en haalbaarheid. Uiteindelijk werden een aantal proefmaatregelen voorgesteld aan 
het college van burgemeester en schepenen. Deze maatregelen gaan we nu de komende maanden testen. 
Parallel wordt er nog verder gewerkt aan bijkomende maatregelen die op een later moment in voege zullen 
gaan.

Welke proefopstellingen gaan we testen ?

• Enkelrichting in Vogelzang van Herentalseweg tot aan Steenovens.

• Parking wordt afgesloten aan de Vogelzang en is bereikbaar via de Antwerpseweg en Kerkstraat.

• Op het fietspad worden extra pijlen aangebracht om duidelijk te maken dat het een dubbelrichtingsfiets-
pad betreft.

Wat verandert er NIET?
• De verkeersregels en de wegcode blijven uiteraard steeds van toepassing en moeten – los van de 

proefopstellingen- steeds gerespecteerd worden

• Hoffelijkheid is tweerichtingsverkeer: van automobilist naar de zwakke weggebruiker toe maar ook 
omgekeerd. Toon als voetganger of fietser ook respect voor de andere weggebruikers.



Maatregel 1: Enkelrichting in Vogelzang van Herentalseweg tot aan Steenovens

Vogelzang is een sluipweg voor gemotoriseerd verkeer dat de Antwerpseweg en de verkeerslichten aan 
Geel Punt wil vermijden. Daarom wordt in Vogelzang in het gedeelte tussen Herentalseweg en Steenovens 
enkelrichting ingevoerd in de richting van Steenovens. Fietsers, bromfietsen klasse A en speed pedelecs 
mogen wel in de tegenrichting rijden.

Maatregel 2: Afsluiten parking aan Vogelzang, is bereikbaar via Antwerpseweg 
en Kerkstraat

Het in- en uitrijden van de parking naast de school zorgt voor voortdurende conflicten met voetgangers en 
de fietsers. Door het wegnemen van de paaltjes op het einde van de Kerstraat is de parking ook perfect 
bereikbaar via Antwerpseweg en Kerkstraat. Op deze manier worden de verschillende verkeersstromen uit 
elkaar gehaald en zal de veiligheid aan de ingang van de school verbeteren.

Maatregel 3: Extra pijlen op fietspad om duidelijk te maken dat het een  
dubbelrichtingsfietspad betreft.

Vogelzang heeft een fietspad dat in beide richtingen moet gebruikt worden. Om zowel aan fietsers als 
aan automobilisten duidelijk te maken dat het een dubbelrichtingsfietspad betreft zullen er dubbele pijlen 
worden aangebracht bij het begin en einde van het fietspad en ter hoogte van de zijstraten. 



Aan welke maatregelen werken we nog verder ?

Samen met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werken we aan ondersteunende  maatregelen op de 
Herentalseweg en Antwerpseweg.

Voor de Herentalseweg werken we aan een veilige oversteek van de Vogelzang naar Puntstraat en 
omgekeerd door middel van een middeneiland op de Herentalseweg.

Voor het kruispunt aan Geel Punt worden extra afslagstroken voorzien op Herentalseweg en Antwerpseweg 
om de doorstroming te verbeteren. Bovendien wordt het kruispunt conflictvrij gemaakt zodat zwakke weg-
gebruikers en gemotoriseerd verkeer elkaar niet meer kruisen.

Ook onderzoekt de stad of de gracht naast Mc Donalds kan ingericht worden als trage verbinding tussen 
Vogelzang en Antwerpseweg.

De parking naast de school zal ook opnieuw geasfalteerd en belijnd worden.

Vanaf het moment dat over deze maatregelen meer duidelijkheid komt, zal hierover verder gecommuniceerd 
worden.

Hoe gaan we de proefopstelling evalueren ?
In de eerste plaats zijn jullie als ouders, buurtbewoners,… de dagdagelijkse gebruikers van deze 
schoolomgeving.

Al jullie positieve ervaringen horen we graag via de schooldirectie, de ouderraad of via het contactcentrum 
van de stad. Maar aangezien het over testmaatregelen gaat, zullen er misschien ook dingen zijn die minder 
vlot verlopen. Ook deze horen we uiteraard heel graag van u.

Alle info over het project kunt u ook terugvinden op  

www.ideevoorgeel.be/veiligeschoolomgevingen

Contactgegevens school
• directie@vbstoppunt.be
• 014 58 81 19

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


