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Wat is een schoolstraat in Gent?
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Aantal schoolstraten sinds november 2012

•12 definitieve schoolstraten 

•1 schoolstraat gestopt na 2 schooljaren

•15 betrokken scholen

•3 doodlopende, 1 geknipte, 5 éénrichtingsstraten, 
3 tweerichtingsstraten

•3 X samenwerking basisschool en secundaire school
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Doel

oVerkeerschaos

❑Veiligheid

❑Luchtkwaliteit
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Aanleiding

•Verbouwingen van een school: smal voetpad
Buitenwijk: geen voetpad

•
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Kader

•Inname openbaar domein

•Wegcode
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Vooronderzoek

•Telling schoolverkeer en doorgaand verkeer

•

Parkeeronderzoek

•Specifieke functies in de straat
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Bezwaren

•Het probleem zal zich verplaatsen naar de straat 
ernaast.

•Het is te ver voor kinderen om een stukje te voet te 
gaan, zeker bij regen.

•Wat met leerlingen/leerkrachten met een beperking?

•Wat met bedrijven, vrije beroepen, toegang tot garages?

•Wat met openbaar vervoer?

•Er zijn geen parkeerplaatsen op wandelafstand.

•
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Knelpunten

•Engagement voor de school en ouders is groot.

•

De omgeving van de schoolstraat moet in orde zijn.

•
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Hoe overtuigen

•Er is een duidelijk probleem: filmpje, wedstrijdje

•

Ouders en buren op de voordelen wijzen

•Combineren met andere maatregelen b.v. ingang sluiten

•Voordeel van de twijfel gedurende proefperiode

•

Wat willen de kinderen?
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•

•
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Impressie van start schoolstraten
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Communicatie

•1. overleg met de school

2. duidelijke taakafspraken

3. kinderen, ouders, personeel en buren

4. opleiding gemachtigd opzichter

5. proefafsluiting
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Evaluatie

•Na proefperiode

•Enquêtes
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Evaluatie na 5 jaar schoolstraten

•Succesfactoren

➢- Er moet een reëel en erkend knelpunt zijn

➢- Samenwerking met partners is noodzakelijk

➢- Binnen een vast kader is maatwerk vereist

➢- Een schoolstraat impliceert ook een ondersteunend 
mobiliteitskader.
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Evaluatie na 5 jaar schoolstraten

•Verbeterpunten

➢- Extra communicatie

➢- Extra begeleiding aan de afsluiting: verzekering en 
opleiding

➢- Extra ondersteuning van de huidige hekbegeleiders: 
meer bepaald het werven en houden van 
vrijwilligers

➢
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Evaluatie na 5 jaar schoolstraten

•Conclusies

•- Verkeersveiligere schoolomgeving (85% van het 
personeel en 62% van de buren)

•- Modal shift: 6% van de ouders en 4% van het personeel 
veranderde van vervoerswijze => geen echt bewijs

•- Schoolstraten functioneren dankzij de samenwerking 
tussen enthousiaste/geëngageerde leerkrachten, ouders 
en schoolbegeleiders.

•- Extra engagementen van de stad zijn nodig om de 
schoolstraten een duurzame toekomst te verzekeren.

➢
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En nu u!

Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
Sabine Van Lancker, scholenconsulent
0470 21 16 96
sabine.vanlancker@stad.gent


