
Startvergadering – Participatietraject Schoolomgeving
25-06-2019



Agenda

• Voorgeschiedenis
• Situatie vandaag - probleemstelling
• Doelen
• Wat is er al gebeurd
• Voorstellen
• Participatief traject
• Volgende stappen



Voorgeschiedens

• Wens om schoolomgeving aan te pakken na verbouwing
van Het Groene Dal

• Gevaarlijke situaties op Waversesteenweg (filmpjes op 
internet

• Doorbreken visieuze cirkel
• Toenemend sluipverkeer

Opdracht voor het studiebureau



Voorgeschiedens

• 2018 – 1ste voorontwerp

• Voorjaar 2019 – ter voorbereiding van deze vergadering
• 1ste opmerkingen van GO, ouderraad en meerderheid
• Aangepaste plannen door het studiebureau
• Bestuderen van verkeerstromen op grotere schaal

• Juni 2019 – start participatietraject



Faze 1 – Het Groene Dal (studiebureau)



Faze 2 – Volledige schoolomgeving



Situatie – ochtend sluipverkeer



Situatie – ochtend sluipverkeer



Situatie vandaag - woensdagmiddag



Doelen

• Voetgangers en fietsers kunnen zich veilig en vrij, van en naar school

• Zo weinig mogelijk oversteekplaatsen tussen schoolpoort en K&R zones

• Geen auto’s die kruisen voor de schoolpoort op spitsuren. 

• Stromen dienen zo eenvoudig mogelijk te zijn

• Auto’s maximaal weghouden van de scholen, maar scholen dienen toch nog 
steeds bereikbaar te blijven tot op aanvaardbare afstand

• Sluipverkeer uit de schoolomgeving houden

• Situatie zoveel mogelijk afdwingbaar (toegang onmogelijk beter dan situatie 
die gehandhaafd moet worden)
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Strategie om doelen te bereiken

• Verkeersstromen aanpakken - geen onnodig verkeer in de schoolomgeving

• Schoolomgeving herinrichten - zodat je visueel merkt dat je bij een school bent

• Gedrag van “gebruikers” beïnvloeden - met jullie hulp
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Omgeving Het Groene Dal

Verkeersstromen aanpakken



Situatie vandaag



Situatie vandaag - schoolspits



Voorstel 1 - schoolspits

• Geen doorgaand verkeer voor de 
schoolpoort

• K&R zonder oversteken:
• in Mousinstraat
• in Weemstraat (rechts)
• op Waversesteenweg

• Auto’s ontmoedigd om Weemstraat te
gebruiken, want verplicht grote omweg te
nemen.



Voorstel 1 - schoolspits

• Geen doorgaand verkeer voor de 
schoolpoort

• K&R zonder oversteken:
• in Mousinstraat
• in Weemstraat (rechts)
• op Waversesteenweg

• Auto’s ontmoedigd om Weemstraat te
gebruiken, want verplicht grote omweg te
nemen.



Voorstel 2 - schoolspits

• Geen doorgaand verkeer “voor de refter”
• Enkel lerarenparking

• Willem Matstraat afgesloten tussen school 
en woningen

• K&R zonder oversteken:
• in Mousinstraat
• in Weemstraat (links)
• op Waversesteenweg

• Auto’s minder ontmoedigd om Weemstraat
te gebruiken, want nog steeds vrij vlotte
doorgang



Voorstel 2 - schoolspits

• Geen doorgaand verkeer “voor de refter”:
• Enkel lerarenparking

• Willem Matstraat afgesloten tussen school 
en woningen

• K&R zonder oversteken:
• in Mousinstraat
• in Weemstraat (links)
• op Waversesteenweg

• Auto’s niet ontmoedigd om Weemstraat te
gebruiken, want nog steeds vlotte doorgang



Voorstel – buiten schoolspits

• Vaste borden blijven staan
• Kort stuk 1-richting W. Matstraat:

• helpt sluipverkeer weg te houden
• Maakt het mogelijk om de inrichting te

verbeteren, zodat controle overbodig
wordt

• Sluipverkeer ontmoedigd om Weemstraat te
gebruiken, want verplicht omweg te nemen.



Omgeving Het Groene Dal

Schoolomgeving herinrichten



Plannen van de herinrichting



Plannen van de herinrichting



Plannen van de herinrichting

Waversesteenweg: 
• zone 30
• Geen parkeerplaatsen op straat

• 2 plaatsen trekken meer auto’s aan
• K&R op parking Groene Dal

• 1x oversteken voor St-Clemens
• 0x oversteken voor Groene Dal



Plannen van de herinrichting

Zone schoolpoort – Mousinstraat:
• Woonerf
• Max 20 km/u
• Enkel parkeren of stilstaan in

parkeervakken
• Geen niveauverschil – geen

boordstenen: 
• de auto’s zijn “op bezoek” 

bij de voetgangers en
fietsers



Plannen van de herinrichting

Zone schoolpoort – Mousinstraat:
• Parkeervakken:

• Tijdens schooluren, voor
schoolpersoneel

• Buiten de schooluren, 
toegankelijk voor
buurtbewoners



Plannen van de herinrichting
Waversesteenweg - Mousinstraat: 
• Geen parkeerplaatsen op straat

• 2 plaatsen trekken meer auto’s aan
• K&R op parking Groene Dal

• 1x oversteken voor St-Clemens
• 0x oversteken voor Groene Dal



Plannen van de herinrichting

Waversesteenweg - Mousinstraat: 
• Doorgang voor voetgangers van K&R 

richting schoolpoort – tussen school en 
parkeerplaatsen

• Fietsers krijgen meer plaats als vandaag en 
hier gescheiden van voetgangers

• Auto’s in 1-richting aan max 20 km/u



Mousinstraat: 
• Doorgang voor voetgangers van K&R 

richting schoolpoort – tussen school en 
parkeerplaatsen

• Fietsers delen brede doorgang met 
voetgangers (naar schoolpoort) – of rijden 
weg van schoolpoort mee tussen de auto’s

• Auto’s in 1-richting aan max 20 km/u

Plannen van de herinrichting



Mousinstraat: 
• 8 Plaatsen Park & Ride

• 0x oversteken voor Groene Dal

Plannen van de herinrichting



Plannen van de herinrichting

Mousinstraat:
• Vervangen bestaande talud, 

door “groene” trappen



Mousinstraat:
• Vervangen bestaande talud, 

door “groene” trappen
• Rechte wand minder mooi

en technisch zeer risicovol

Plannen van de herinrichting



Willem Mat beneden- Weemstraat: 
• Buiten de schoolspits:
• Tweerichtings verkeer nog mogelijk buiten 

de schoolspits

• Tijdens de schoolspits nog enkele opties
• Voorstel 1: autovrije zone tijdens de 

schoolspits
• Voorstel 2: 1-richting van Weem- naar 

Mousinstraat

Plannen van de herinrichting



Willem Mat boven- Weemstraat: 
• Buiten de schoolspits:
• Tweerichtings verkeer nog mogelijk buiten 

de schoolspits

• Tijdens de schoolspits nog enkele opties
• Voorstel 1: afsluiten W. Matstraat
• Voorstel 2: autoluwe zone tijdens de 

schoolspits

Plannen van de herinrichting



Omgeving Het Groene Dal

Gedrag van “gebruikers” beïnvloeden



Gedrag van “gebruikers” beïnvloeden

• Participatief traject om
• De voorstellen nog te verfijnen en te verbeteren
• Tot een gedragen oplossing te komen

• Zorgen dat je je als kind, ouder of buurtbewoner veilig
voelt in de schoolomgeving is waar we SAMEN naar
moeten werken



Participatief traject

• Mogelijkheid geven om elke belangengroep inspraak te
laten geven:
• Mobiliteitsraad
• Buurtbewoners
• Ouders (via de ouderraden)
• Schoolbesturen
• Gemeenteraadsleden



Participatief traject

• 25-06-2019: 
• Startvergadering

• Nu tot 15-08-2019: 
• bedenktijd, vragen en antwoorden, opmerkingen verzamelen

• 15-08-2019 – 15-09-2019:
• Uitbrengen advies van elke belangengroep

• 15-09-2019 – 27-09-2019:
• Conclusies participatietraject + presentatie

• 30-09-2019:
• Start proefopstelling



Volgende stappen

• November 2019 - Januari 2020: 
• Evaluatie proefopstelling(en)
• Plannen heraanleg



Volledige schoolomgeving



Volledige schoolomgeving

• Na 15-09-2019:
• Opstart participatietraject volledige schoolomgeving

(verkeersstromen rond St-Clemensschool) 



Vragen en antwoorden

Vragen en antwoorden


