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Opstart schoolstraat

• Oproep naar gemeenten:
• Ga proactief aan de slag:

• Bekijk elke schoolomgeving: 
Hoe kan de gemeente meer ruimte voorzien voor voetgangers en fietsers 
rekening houdend met de 1,5 m regel?

• Mogelijke maatregelen:
• https://www.octopusplan.info/covid-19-heropstart-scholen/
• https://www.paraatvoordeschoolstraat.be/covid19-heropstart-scholen/
• https://www.publiekeruimte.info/tips-voor-een-covidproof-publieke-ruimte/
• https://fietsberaad.be/wp-content/uploads/Kadernota_Fietsverkeer-en-COVID-19.pdf
• https://www.fietsersbond.be/nieuws/fietsen-tijden-van-corona
• https://www.verkeeropschool.be/nieuws/advies-fietsen-naar-school-tijdens-corona/

• Kijk waar het mogelijk is om een schoolstraat in te richten, doe dit met een 
open vizier. 

https://www.octopusplan.info/covid-19-heropstart-scholen/
https://www.paraatvoordeschoolstraat.be/covid19-heropstart-scholen/
https://www.publiekeruimte.info/tips-voor-een-covidproof-publieke-ruimte/
https://fietsberaad.be/wp-content/uploads/Kadernota_Fietsverkeer-en-COVID-19.pdf
https://www.fietsersbond.be/nieuws/fietsen-tijden-van-corona
https://www.verkeeropschool.be/nieuws/advies-fietsen-naar-school-tijdens-corona/


Waarom schoolstraat?

• Bij begin/einde schooldag voor korte tijd GEEN doorgang van 
gemotoriseerd verkeer voor de schoolpoort.

• Vergemakkelijkt het naleven van de social distancing regel voor de 
schoolpoort: 
• Meer ruimte voor voetgangers en fietsers 

• Meer ruimte voor wachtende ouders op einde schooldag

• Geen zoekverkeer van auto’s 

• Minder geparkeerde auto’s



Opstart schoolstraat

• Verkort stappenplan:
• Gemeenten: https://www.paraatvoordeschoolstraat.be/wp-

content/uploads/2020/04/20200422-Kort-stappenplan-bestuur-schoolstraat-
na-Corona.pdf

• Scholen: https://www.paraatvoordeschoolstraat.be/wp-
content/uploads/2020/04/20200422-Kort-stappenplan-scholen-schoolstraat-
na-Corona.pdf

https://www.paraatvoordeschoolstraat.be/wp-content/uploads/2020/04/20200422-Kort-stappenplan-bestuur-schoolstraat-na-Corona.pdf
https://www.paraatvoordeschoolstraat.be/wp-content/uploads/2020/04/20200422-Kort-stappenplan-scholen-schoolstraat-na-Corona.pdf


Opstart schoolstraat
• Afbakening:

• Nadarhek/bloembak (geen specifieke voorwaarden voor aanbrengen 
signalisatie) - kan eventueel blijven staan:

• Steeds rechts van de rijbaan met duidelijke signalisatie:

WAT? HOE?

C3 bord 

Onderbord ‘Schoolstraat’ 

Onderbord uurregeling

Werflicht 

Mag een overschreven 
bestaand bord zijn, 
zolang het conform 
het verkeersreglement 
is, dus blauw met witte 
letters en cijfers.



Opstart schoolstraat

• Reglementering:
• Voor tijdelijke reglementering besluit nodig van het college van burgemeester 

en schepenen, op basis van artikel 130bis van de nieuwe gemeentewet. 

• Zelfs voor wegen in beheer van AWV.

• Indien maatregel permanent wordt, wel een aanvullend reglement nodig. 

Bij een gewestweg, toestemming nodig van AWV. 



Opstart schoolstraat
• Communicatie

• Zeer belangrijk!!
• Zorg dat lijn tussen gemeente en school kort is!!
• Op korte tijd iedereen inlichten:

• School: directie, leerkrachten, ouders en leerlingen 
• Buurt: bewoners, handelaars 

• Hoe?
• Bericht website school én gemeente
• Brief/flyer
• Affiches school, buurt, handelaar
• Reclamezuilen gemeente

• Vraag ondersteuning wijkagent

• Downloads via https://www.paraatvoordeschoolstraat.be/downloads/

https://www.paraatvoordeschoolstraat.be/downloads/


Poll vraag 



Voetgangers

• Parkeerplaatsen vrijmaken → wachtruimte creëren, verbreden van voetpaden
• Fietsparkeren op rijbaan toestaan
• Fietsen op rijbaan toestaan →fietspad wordt voetpad, snelheid rijbaan 

aanpassen
• Circulatie aanpassen → verbreding van voetpaden
• Wegversmallingen ter hoogte van de schoolingang→ doorgang 1 auto, 

vrijgekomen ruimte voor voetgangers en wachtende ouders
• Woonerf inrichten → volledige breedte rijbaan voor voetgangers
• Lichtenregeling  wijzigen→ langere groenfase voor voetgangers/fietsers
• Van 2 naar 1 rijstrook →tijdelijke voetpaden, wachtzones
• Belijning → waar stappen, waar wachten 
• Verwijderen/verplaatsen obstakels → sandwichborden ter hoogte van winkels, 

gevelparkeren van fietsen, wegsignalisatie op de rijbaan plaatsen ipv het voetpad



Advies 

• Scholen:
• Neem contact met gemeente via dienst mobiliteit of onderwijs om 

maatregelen te bespreken.

• Gemeenten:
• Ga proactief aan de slag!

Korte begeleiding of extra info→ Helpdesk Octopusplan

info@octopusplan.be of 03/270 06 33

mailto:info@octopusplan.be


Na Coronatijdperk

• Ga niet zomaar terug naar de situatie van voorheen
• Nood aan meer kwalitatieve openbare ruimte
• Bekijk welke maatregel definitief kan ingevoerd worden ten 

voordele van de zachte weggebruiker en in functie van duurzame 
mobiliteit

• Bekijk hoe een gemeente/school meer kan inzetten op 
kindvriendelijke en veilige schoolomgevingen:
• Word Octopusschool of Octopusgemeente -

https://www.octopusplan.info/octopusleden/
• Doe mee aan de campagnes zoals Strapdag -

https://www.octopusplan.info/campagnes/strapdag/
• Zet in op Schoolomgeving 2.0, de schoolomgeving van morgen -

https://www.octopusplan.info/visie/

https://www.octopusplan.info/octopusleden/
https://www.octopusplan.info/campagnes/strapdag/
https://www.octopusplan.info/visie/

