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Kadering
Voorstelling school
Basisschool De Goudenregen is een school van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en is
gevestigd te Ganshoren. De grote meerderheid (92%) van onze leerlingen is afkomstig uit de directe
omgeving van de school en woont dan ook in eerder stedelijke context. Dit schooljaar tellen we 342
leerlingen van 2,5 jaar tot 12/13 jaar oud. De kinderen zijn verdeeld over 7 kleuterklassen en 12 klassen
in de lagere school.
Onze school gaf dit schooljaar vorm aan een werkgroep mobileit, werkgroep die aandacht besteed aan
de aanpak door de school van verkeerseducatie en die zich buigt over de problematieken die heersen
rond mobiliteit. De werkgroep bestaat uit de 3 leerkrachten, 2 ouders, een vertegenwoordiger van de
buurt en de directeur.
De school schonk de voorbije schooljaren aandacht aan de promotie van alternatieve
vervoersmiddelen en verkeersveiligheid. Die nadruk is er gekomen door de enorme druk die het
gebruikt van auto’s door de ouders teweegbrengt op de veiligheid aan de schoolpoort en het
welbevinden van de buurtbewoners.
Recentelijk onderzoek toont aan dat dit schooljaar ongeveer 60% van onze ouders hun kinderen
brengen met de wagen. Het hoogste concentratie aan verkeer vindt plaats tussen 8u00 en 8u30 en
15u00 en 15u40.
Verschillende initiatieven werden zowel door de school, steeds in samenwerking met de gemeente,
georganiseerd om het verkeer veilig te laten verlopen aan de schoolpoort:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vier dagen in de week is er een klaar-over of opzichter aanwezig op de kinderen veilig te laten
oversteken
Op regelmatige basis zijn buurtwachters aanwezig om ouders aan te spreken
Op initiatief van de school wordt regelmatig beroep gedaan op de politie om
verkeersovertredingen te verbaliseren
De schooldirecteur staat regelmatig zelf aan de schoolpoort om ouders aan te spreken omtrent
hun rijgedrag
Een Kiss- & ride zone werd aangelegd aan de school
Centraliseren van het verkeer in de Frans Vervaeckstraat om de Druezstraat te ontlasten
Verhuis van de vestiging De tuinen om het oversteken tot een minimum te beperken
…

Hiernaast voorziet de school een fietsenstalling om kinderen en ouders te stimuleren om meer met de
fiets te komen naar school. Het wisselende succes van dit initiatief vindt o.a. zijn oorsprong in de
fietsonveilige omgeving van de school.

Voorstelling problematiek
Ondanks de vele initiatieven die de school reeds ondernomen heeft blijft de verkeerssituatie aan de
school problematisch. De huidige organisatie van de straat nodigt ouders uit om, hoofdzakelijk door
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een gepercipieerd tekort aan parkeermogelijkheden om, maar al te vaak, over te gaan tot volgende
overtredingen:
•
•
•
•
•

Dubbel parkeren
Onregelmatig gebruik van de kiss- & ride zone
Zich parkeren voor de garages van buurtbewoners
Onregelmatige maneuvers uitvoeren
…

Deze handelingen zorgen ervoor dat enerzijds de veiligheid aan de schoolpoort in het gedrang komt,
maar anderzijds tevens dat het voorbijgaand verkeer hier tevens last van ondervindt. Overige auto’s
vermijden hierdoor de Frans Vervaeckstraat, wat weer een grotere druk legt op de aanpalende straten.
Hiernaast zorgt deze situatie voor een onveilige context voor ouders en kinderen die kiezen voor
alternatieve en milieuvriendelijke verplaatsingsmogelijkheden.
Zowel opzichters, buurtwachters als directeur hebben in de huidige context getracht om het tij te doen
keren, maar met wisselend een zonder langdurig succes. De werkgroep mobiliteit, in de naam van de
school, is dan ook van mening dat er structureel iets dient te gebeuren om aan deze problematiek een
antwoord te kunnen bieden. Het voorstel die werd uitgewerkt legt zowel de nadruk op infrastructurele
aanpassingen voor verkeersveiligheid met de wagen, als voor de creatie van een veilige omgeving voor
ouders die te voet of met de fiets naar school komen.

Voorstel aanpassingen
Aanpassing rijrichting Frans Vervaeckstraat (en aanpalende straten)
Door de rijrichting aan te passen in de
Frans
Vervaeckstraat,
de
Joseph
Druezstraat, De George Leclercqlaan en
een stuk van de Jean de Greefstraat geven
we vorm aan 2 lussen die complementair
zijn aan elkaar.
Deze aanpassing zorgt ervoor dat er maar
één plaats meer waar auto’s zich zouden
kruisen waardoor de drukte in de straten
aanzienlijk zal verminderen. Hiernaast
zorgt dit voor een veiligere omgeving om
zich te verplaatsen met de fiets. Tot slot
zijn we ervan overtuigd dat dit heel wat
voorbijgangers zal ontmoedigen om deze
straten te gebruiken om hoofdbanen
zoals te tentoonstellingslaan of de Louis
De Brouckèrelaan te vermijden
Aanpassing rijrichting (Zie bijlage voor grotere afbeelding)
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Herinrichting Frans Vervaeckstraat
Het aanpassen van de rijrichting van de Frans Vervaeckstraat biedt de mogelijkheid om ook de huidige inrichting van de straat in vraag te stellen.
De werkgroep mobiliteit maakte een schets met een aantal aanpassingen die de veiligheid van de kinderen garandeert, de verkeerslast voor buurtbewoners
vermindert en aandacht heeft voor fietsers, dit zonder de straat volledig af te sluiten voor het verkeer.

Steunbetuigingen & Bijlage
Op donderdag 14 februari werd een informatieavond georganiseerd door de school waarop zowel
ouders als buurtbewoners werden uitgenodigd. Op de infoavond werd de motivatie van de school om
dit project in te dienen toegelicht en werd de concrete vraag en voorstellen in kaart gebracht.
In bijlage kan u de steunbetuigingen terugvinden van:
•
•

Mr. Wim Jans, beheerder Internaat De Tuinen
Mr. …, opzichter van de gemeente

Hiernaast tevens:
•
•
•

De uitnodiging voor de infoavond op donderdag 14 februari ’19
Officiële aanvraag aan het college van schepenen van de gemeente Ganshoren
Plan aanpassing rijrichting

Ganshoren, 05/01/2019
Aan het College van Burgemeester en Schepenen
Aan de Schepen van Mobiliteit
Mevr. Magali Cornelissen
Betreft: aanvraag aanpassing rijrichting Frans Vervaeckstraat

Geacht College,
Onze school bekommert zich om de mobiliteitsproblematiek rond de school, problematiek die een
effect heeft op de veiligheid van onze kinderen en het welbevinden van onze buurtbewoners. Als
volwaardig lid van deze buurt wenst onze school zijn steentje bij te dragen tot de leefbaarheid ervan.
Onze werkgroep mobiliteit bestudeerde de problematiek en ontwikkelde een voorstel die tegemoet
kan komen aan de problemen die we ervaren.
Via deze weg dienen we een aanvraag in voor het aanpassen van de rijrichting in de Frans
Vervaeckstraat (en aanpalende straten) aan de Basisschool De Goudenregen te Ganshoren.
In bijlage kan u een dossier terugvinden waarin zowel de huidige sitautie van onze school, het
uitgewerkte voorstel, alsook de steunbetuigeningen van zowel de ouders van onze school, de buurt,
onze medewerker van de gemeente, alsook het Internaat De Tuinen zijn opgenomen.
We hopen alvast op jullie steun en medewerking te kunnen rekenen om dit schooljaar nog een testfase
te kunnen opstarten zodat, mits een positieve evaluatie, voor de aanvang van volgend schooljaar de
noodzakelijke infastructuree werken kunnen worden uitegevoerd.
U kan ons bereiken via sebastien.froeliger@degoudenregen.be of 02/421.54.00.
Ik wens u alvast te bedanken voor de aandacht die u zal schenken aan onze aanvraag.

Met vriendelijke groet

Sébastien Froeliger, directeur
Basisschool De Goudenregen
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Beste (groot)ouder, buurtbewoner, vriend, kinderen,
Als volwaardig lid van deze buurt wenst onze school zijn steentje bij te dragen tot de leefbaarheid
ervan. In kader van de campagne ‘Paraat voor de schoolstraat’ wensen we de mobiliteit rond te school
te verbeteren en streven we naar veiligheid, leefbaarheid, groen, schone lucht en stimulering van
het gebruik van openbaar vervoer en fietsen.

Hoe?
De werkgroep mobiliteit van onze school werkte een ambitieus plan uit waarbij de rijrichting van
straten rondom de school werden herbekeken. In dit plan werd aandacht besteed aan de veiligheid
van onze kinderen maar tevens aan de leefbaarheid van àlle buurtbewoners.

Jullie mening telt!
Omdat dit project een invloed heeft op het dagelijks gebeuren in onze buurt horen we graag uw
mening. Op donderdag 14 februari om 18u30 organiseert de school een informatiemoment waarbij
onze motivering en de vooropgestelde acties worden toegelicht.

Meer informatie? Neem zeker een kijkje op www.degoudenregen.be onder het luikje ‘mobiliteit’.

Wij hopen u alvast massaal te mogen ontvangen!

Vriendelijke groet
Het schoolteam

Wenst u deel te nemen aan de informatiesessie of kan u er niet bij zijn?
Steek dit strookje in de brievenbus of stuur een mail naar secretariaat@degoudenregen.be
Ik woon de informatiesessie bij
Ik woon de informatiesessie niet bij
Ik steun het project
Naam: .......................................................................................................................................................
Adres: .......................................................................................................................................................
U kan mij contacteren via: .......................................................................................................................
Frans Vervaeckstraat 47 1083 Ganshoren - 02/421.54.00 - secretariaat@degoudenregen.be

Cher voisinage,
En tant que membre du voisinage nous souhaitons également apporter notre soutien à une
atmosphère agréable dans le quartier. Dans le cadre du projet ‘Paraat in de schoolstraat’ nous
souhaitons améliorer la mobilité dans le quartier en prenant en compte des facteur comme le bien
être, la sécurité, la qualité de l’air et la promotion d’utilisation de transports alternatifs comme les
vélos.
COMMENT?
Le groupe de travail de notre école qui se penche sur la mobilité autour de l’école a établi un plan
ambitieux dans lequel nous revoyons les possibilités des voitures à se déplacer dans le voisinage. Ce
plan comporte notamment le réaménagement de certaine rues et introduction de plusieurs rues à
sens unique.
VOTRE AVIS NOUS INTERESSE!
Vu que ce projet aura un effet sur la mobilité et la vie dans le quartier, nous voudrions entendre
également votre avis. Pour se faire, notre école organise une soirée d’information le jeudi 14 février
à 18u30. Lors de cette soirée d’information nous souhaitons vous présenter notre projet et créer un
lieu d’échange.

Plus d’information? Le dossier se trouve sur notre site web www.degoudenregen.be sous ‘Projecten’

Nous espérons pouvoir vous recevoir en nombre.

Bien à vous,

L’école De Goudenregen

Vous souhaitez participer ou ne pouvez être présent?
Déposer ce document dans noter boite aux lettres ou faite-le nous savoir à l’adresse suivante :
secretariaat@degoudenregen.be
Je souhaite participer à la soirée d’information
Je ne serais pas participer à la soirée d’information
Je souhaite apporter mon soutien au projet de l’école
Nom: .........................................................................................................................................................
Adresse: ....................................................................................................................................................
Vous pouvez me contacter: ......................................................................................................................
Frans Vervaeckstraat 47 1083 Ganshoren - 02/421.54.00 - secretariaat@degoudenregen.be

