
 

 

Proefopstelling 
vanaf 4 november 2019

VERKEERSVEILIGE 
SCHOOLOMGEVING

Oktober 2019

De schoolomgeving verkeersveiliger en kindvriendelijker maken. Dat 
probeert de gemeente met het participatieproject Schoolomgeving te 
bereiken.

Rond de scholen moeten voetgangers en fietsers zich veilig en vrij 
van en naar school kunnen bewegen. Tevens wil de gemeente het 
autoverkeer ontmoedigen om dicht bij de scholen te komen. Met deze 
doelstellingen voor ogen, werd een nieuwe verkeersopstelling in de 
omgeving van Het Groene Dal uitgewerkt. Deze opstelling zal vanaf 
maandag 4 november (na de herfstvakantie) uitgetest worden.

Begin volgend jaar wordt de proefopstelling met alle betrokkenen 
geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. Het is de bedoeling om 
vervolgens de inrichting van de schoolomgeving aan te passen in 
functie van de definitieve maatregelen.

Proefproject Schoolomgeving Groene Dal:
om dit soort onveilige toestanden te voorkomen.

INFO:  
technische dienst 
 tel. 02 658 28 70 

technischedienst@hoeilaart.be

V.U.: Bram Wouters, algemeen directeur gemeente en OCMW Hoeilaart, Jan van Ruusbroecpark, 1560 Hoeilaart 

Niet op de openbare weg gooien.       Drukk. De Serrist, 02 657 03 04, info@serrist.com



DE PROEFOPSTELLING
Tijdens de schoolspits

• De A. Mousinstraat en een stukje W. Matstraat, vlak voor de school, 
worden afgesloten voor het doorgaand autoverkeer en voorbehouden 
aan voetgangers en fietsers (groene zone op luchtfoto). 

• Automobilisten die uit de Weemstraat komen, worden verplicht om 
langs de Sint-Annastraat en de J.B. Denayerstraat om te rijden. Zo 
worden ze ontmoedigd om de Weemstraat te gebruiken. 

• Vanuit de Willem Matstraat kan men de Weemstraat niet inrijden.
• De kinderen kunnen, zonder te moeten oversteken, gebruik maken 

van knuffelzones in de W. Matstraat en op de Waversesteenweg.

Tijdens de schoolspits
• Van maandag tot vrijdag worden deze drie 

parkeervakken in de Waversesteenweg 
ter hoogte van Het Groene Dal van 
7.30 tot 9 uur en van 15.30 tot 17 uur 
voorbehouden als knuffelzone voor de 
school, en is parkeren er verboden.

De schoolspits
Op schooldagen:

• ’s morgens tussen 8.00 en 9.00 uur;
• ’s middags tussen 11.45 en 12.25 uur (enkel op woensdag);
• ’s namiddags tussen 15.20 en 16.00 (niet op woensdag).

Buiten de schoolspits
• De W. Matstraat blijft ter hoogte van de A. Mousinstraat afgesloten voor 

het autoverkeer richting Koldamstraat. Het autoverkeer dat vanuit de  
W. Matstraat en de Weemstraat richting dorpscentrum wil, moet omrijden 
via de A. Mousinstraat.

• In de W. Matstraat is tussen de A. Mousinstraat en de inrit van Bouwbedrijf 
Jonné eenrichtingsverkeer van kracht (bergop).Tussen de Koldamstraat en 
de inrit van Bouwbedrijf Jonné blijft tweerichtingsverkeer mogelijk.

Permanent
• Om in de Waversesteenweg een 

veilige doorgang te garanderen, 
verdwijnen iets hoger dan de 
Sint-Clemensschool deze twee 
parkeervakken.

 


