
 

 

 

Veiliger schoolomgevingen voor Meise 
1. AANLEIDING 

Verschillende scholen hebben recent vragen geformuleerd om de schoolomgeving veiliger te 

maken voor kwetsbare weggebruikers en scholieren in de nabije omgeving van de scholen. Op dit 

ogenblik loopt er de mogelijkheid om bij de Vlaamse Overheid (Departement Mobiliteit en 

Openbare Werken MOW) een subsidie aan te vragen voor het veiliger maken van de 

schoolomgevingen. De subsidies zijn gericht op snel uitvoerbare maatregelen zoals 

verkeerssignalisatie en kleine infrastructurele maatregelen.  

Modaliteiten van de subsidie: 

 De projecten worden uitgevoerd in de schoolomgeving. Met schoolomgeving wordt een straal 
van 100 meter rond de schooltoegang bedoeld, of tot het eerste kruispunt aan beide zijden als 
dat verder ligt dan 100 meter. 

 De projecten zijn erop gericht de verkeersveiligheid van schoolkinderen te verbeteren. 

De gemeente kan 1 subsidieaanvraag per kalenderjaar indienen voor maximaal 10 

schoolomgevingen. Het maximale subsidiebedrag bedraagt 25.000 EUR per schoolomgeving; het 

subsidiepercentage bedraagt 50%.  

De gemeente Meise wenst een subsidiedossier in te dienen voor een aantal schoolomgevingen. Dit 

document beschrijft het voorstel voor aanpassingen ter beveiliging van de betrokken 

schoolomgevingen.  

2. DE LEERTUIN 

2.1. PROBLEEMSTELLINGEN 

- Chaos aan de voorzijde op de parkings Muze en Sporthal 

- Gevaarlijke situaties met in-en uitrijdende auto’s op parking Muze en sporthal.  

- Voorzijde wordt als Kiss-en Ride zone gebruikt ipv de achterzijde (parking zwembad). Deze 

parking zou moeten geoptimaliseerd worden om goed te kunnen functioneren als Kiss en 

Ride, zodat de voorzijde veiliger wordt voor fietsers en voetgangers (inrichting als 

schoolstraat) 

 

2.2. VOORGESTELDE OPLOSSINGEN 

De voorstellen voor de Leertuin werden reeds op 7/10/19 besproken met het Schepencollege. 

Concreet werd voorgesteld om de voorzijde aan de Muze te herinrichten en bij begin en einde van 

de schooltijd af te sluiten met een automatische slagboom. Ook zou de parking vooraan herschikt 

worden om de kwetsbare weggebruikers te beveiligen en ruimte te bieden voor een fietsenstalling. 
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Een tweede slagboom zou geplaatst worden tussen de Muze en de Sporthal teneinde ook overdag 

de parking Sporthal te kunnen gebruiken als speelplaats.  

Om de omgeving ook tijdens en buiten de schooluren veiliger te maken, kan een draadloos 

detectiesysteem op de parkeerplaatsen geplaatst worden. Als alle parkeervakken ingenomen zijn, 

blijft de slagboom dicht en verschijnt de tekst ‘volzet’ op een scherm aan de slagboom. Op deze 

manier wordt vermeden dat mensen de parking nog kunnen oprijden als deze volzet is en ze 

gevaarlijke parkeermaneuvers uitvoeren om terug te keren en de parking weer af te rijden. Dit 

vereist wel een badgesysteem voor bvb. muzikanten van de Leertuin en invaliden die daar 

regelmatig parkeren. Apcoa heeft de kostprijs van dit systeem geschat op 20.000 EUR + BTW. Dit 

systeem kan niet meer toegevoegd worden aan de subsidieaanvraag voor veilige 

schoolomgevingen, omdat het max. subsidiebedrag voor de omgeving Leertuin (voorzijde) reeds 

bereikt is.  

De parking aan het zwembad zou ook herschikt worden, teneinde de parkeervakken qua 

afmetingen te laten voldoen aan de geldende minimum afmetingen voor parkeervakken. Om de 

‘kusje-weg’ zone beter te laten functioneren werd er eveneens een voorstel uitgewerkt om de Kiss 

en Ride zone anders in te delen.  

 Er werd afgesproken dat er eerst overleg zou plaatsvinden met de school en de Muziekacademie. 

Intussen heeft er 2x een overleg plaatsgevonden. Dit leidde tot onderstaande (aangepaste) 

voorstellen: 

 

2.3. AANGEPASTE VOORSTELLEN 

2.3.1. SCHOOLSTRAAT BIJ BEGIN EN EINDE VAN DE SCHOOLUREN 

Het plaatsen van een automatische slagboom aan de ingang Brusselsesteenweg wordt positief 

onthaald. Hierdoor zouden de parkings vooraan niet toegankelijk zijn tussen 8u05 en 8u45 en 

tussen 15 uur en 15u45. Op woensdag is dat tussen 11u30 en 12u15.  

2.3.2. AFSLUITING PARKING SPORTHAL TIJDENS SCHOOLTIJD 

Er wordt voorgesteld om de 2de slagboom tussen parking Muze en parking Sporthal niet te plaatsen. 

Het opnemen van de parking in de speelplaats zone zou betekenen dat de ganse zone volledig 

afgesloten moet worden. Voetgangers zouden wel nog door kunnen, maar een vermenging met 

spelende kinderen is dan weer niet aangewezen. Teneinde de speelplaatsruimte toch te vergroten, 

wordt voorgesteld om de petanquebanen te verplaatsen naar de voorkant van het zwembad. Op 

deze manier zou de parking voor de Sporthal steeds bruikbaar kunnen blijven. (met uitzondering 

van begin- en eindtijden van de school. ) 

2.3.3. FIETSENSTALLINGEN MUZE EN SPORTHAL 

Het voorstel om een bijkomende fietsenstalling te plaatsen aan de linkerzijde van de parking Muze 

met daarachter een veilige doorgang voor voetgangers en fietsers wordt positief onthaald. Erfgoed 

heeft geen bezwaar tegen het plaatsen van een overdekte fietsenstalling voor het gebouw ‘Verloren 

Uurke’ ter vervangen van de autoparking.  
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De voorgestelde fietsenstalling aan het busvak net achter het Verloren Uurke wordt als onhandig 

gezien. Er wordt voorgesteld om de overkapping aan de ingang van de Sporthal ui te breiden en 

daaronder de fietsenstalling te vergroten. Deze kan ook door de scholieren van de Leertuin gebruikt 

worden.  

 

2.3.4. SAMENVATTING PARKINGS MUZE EN SPORTHAL 

Dit zou leiden tot volgende indeling: 

 

Figuur 1: voorstel herinrichting parking Muze 

2.3.5. KISS- EN RIDE ZONE PARKING ZWEMBAD 

Wat de herinrichting van de parking achter het zwembad betreft, wordt voorgesteld om de 

bestaande methode ‘Kusje weg’ niet te veranderen. De aanpassingen van de parkeervakken en het 

wegnemen van het busvak aan het zwembad worden positief geëvalueerd en kunnen het gebruik 
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van deze parking stimuleren en het Kiss-en Ride gebeuren naar een veiliger locatie te brengen dan 

nu het geval is aan de voorzijde.  

2.3.6. HERINRICHTING PARKING ZWEMBAD 

Door de herinrichting van de parking zwembad kunnen 4 extra parkeerplaatsen gecreëerd worden. 

Door het wegnemen van het busvak (nodig om de middelste parkeerplaatsen te kunnen 

opschuiven) kunnen de parkeervakken die er rechts van liggen, opschuiven naar links. Zo is er 

ruimte voor 1 extra parkeerplaats. De parkeerplaats rechts in de hoek is niet bruikbaar voor auto’s, 

maar kan ingericht worden als parking voor moto’s of bromfietsen. Het volstaat om links ervan 1,2 

meter vrij te houden zodat deze plaats voor moto’s toegankelijk blijft. De parkeerplaatsen recht 

tegenover het zwembad worden verlengd en kunnen wat naar rechts opschuiven. Daardoor is er 1 

extra parkeerplaats beschikbaar. De glasbollen kunnen daarnaast geplaats worden, waardoor er 2 

extra parkeerplaatsen ontstaan op de plek waar ze nu staan. Voor de kledingcontainer kan een 

nieuwe locatie worden gezocht. Op deze manier kan de parking zwembad niet alleen 

gebruiksvriendelijker worden gemaakt, maar ook 4 extra parkeerplaatsen bevatten. Zo kan deze 

beter functioneren als kiss-en ride zone.  

Er wordt voorgesteld om voetstappen te markeren als een vorm van nudging op de plekken waar 

voetgangers op de rijzone van de parkeerplaats moeten stappen. Deze leiden vervolgens naar de 

schoolingangen. Extra zebrapaden op de parkings wordt afgeraden.  

2.3.7. FIETSENSTALLING ZWEMBAD 

Aan het zwembad zou best ook een overdekte fietsenstalling komen op dezelfde locatie en ter 

vervanging van de huidige niet-overdekte fietsenstalling. Deze kan gebruikt worden door de 

leerlingen van de Leertuin.  

2.3.8. SAMENVATTING 

 

Figuur 2: voorstel nieuwe indeling parking zwembad 
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Volgende elementen kunnen opgenomen worden in de subsidieaanvraag schoolomgevingen: 

- Automatische slagboom aan Brusselsesteenweg 

- Fietsenstalling aan de ingang van de parking Muze 

- Aanleg fiets/voetpad achter nieuwe fietsenstalling 

- Fietsenstalling aan de ingang Sporthal (binnen de 100m van school Leertuin) 

- Fietsenstalling aan zwembad (binnen de 100m van 2de ingang Leertuin)  

- Verplaatsing 2 lichtmasten 

- Markeringswerken 

 

2.4. TE BESLISSEN 

Voorlegging aan het Schepencollege voor beslissing. Akkoord met … 

- het plaatsen van een automatische slagboom aan het begin van parking De Muze en het 

instellen van het schoolstraatprincipe?  

- Het plaatsen van een bezettingsdetectiesysteem op de parkings Muze en Sporthal.  

- het finaal bevestigen van eerder besproken en positief beoordeelde principe tot nieuwe 

inrichting parking Muze (fietsenstalling, doorgang fietsers en voetgangers, verminderen 

autoparkings)?  

- het plaatsen van nieuwe overdekte fietsenstallingen aan de Muze (voorkant), de sporthal 

(ingang) en het zwembad?  

- de herinrichting van parking zwembad met 4 extra parkeerplaatsen en optimalisatie van de  

Kiss-en Ride zone?  

- het markeren van ‘voetstappen’ op de parking zwembad?  
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3. SCHOOLOMGEVING OPPEM 

3.1. SITUERING 

 

Figuur 3: situering Schooltje van Oppem 

Er zijn 2 ingangen naar het schooltje. De hoofdingang (1) is op de Processieweg; een kleinere ingang 

(2) is er aan het begin van de Oppemkerkstraat, richting Kardinaal Sterckxlaan net voorbij het 

kruispunt met de Pastoriestraat en de Processieweg. Ten noorden van ingang 2 op de 

Oppemkerkstraat (zijde school) bevindt er zich een Kiss- en Ride zone voor ongeveer 5 wagens. 

Deze wordt enkel ’s ochtends gebruikt.  

3.2. PROBLEEMSTELLINGEN 

Volgende knelpunten werden gemeld bij het bezoek van de schoolomgeving Oppem. (Schooltje 

van Oppem): 

- De Processieweg is erg smal, zeker wanneer de schoolbus er ’s avonds kinderen ophaalt. Er is 

voor de schoolingang geen voetpad 
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Figuur 4: conflict schoolbus/voetgangers/fietsers in Processieweg 

- De hoek Oppemkerkstraat/Pastoriestraat is onoverzichtelijk voor voetgangers en fietsers 

 

Figuur 5: hoek Oppemkerkstraat/Pastoriestraat/Processieweg 
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- Begin Pastoriestraat is vrij chaotisch door auto’s die stoppen om kinderen op te halen of af te 

zetten in combinatie met dubbelrichtingsverkeer 

Tijdens de observatie ter plekke werden bovenstaande knelpunten ook effectief vastgesteld. Ook 

werd vastgesteld dat het voetpad op de Oppemkerkstraat aan de kant van de school erg smal is 

(ongeveer 80 cm)  (aan de Kiss-en Ride zone) en het oversteken van de Kardinaal Sterckxlaan enkel 

veilig kan voor voetgangers aan de verkeerslichten ter hoogte van de Strooistraat. Ter hoogte van 

de Oppemkerkstraat en de bushalte is de oversteek gevaarlijk wegens het drukke verkeer. Op deze 

plaats is de Kardinaal Sterckxlaan onlangs omgevormd tot zone 30.  

 

3.3. VOORSTELLEN 

3.3.1. VERLEGGING ROUTE SCHOOLBUS 

De schoolbus rijdt ’s ochtends vanuit de Oppemkerkstraat naar de Pastoriestraat en halteert ter 

hoogte van schoolingang 2. Dit functioneert goed, gezien er ’s ochtends een parkeerverbod is aan 

de Kiss-en Ride zone op deze plaats.  

Op woensdagmiddag of de andere dagen ’s avonds wordt er wel geparkeerd op de 

Oppemkerkstraat en rijdt de bus de Processieweg in op kinderen op te halen aan schoolingang 1.  

Het voorstel is om de Kiss-en Ride zone in de Oppemkerkstraat een 10-tal meter op te schuiven 

richting Kardinaal Sterckxlaan (en te verlengen tot aan de Kardinaal Sterckxlaan) en het 

parkeerverbod van ’s ochtends uit te breiden naar een half uur voor tot een kwartier na het eindigen 

van de school. Er komt dan een parkeerverbod tijdens deze uren. Enkel stationeren is nog 

toegestaan.  Door het opschuiven van de K+R zone is er aan de schoolingang 2 plaats om de bus te 

laten halteren. Op deze manier kan de bus ’s middags en ’s avonds dezelfde route volgen als ’s 

ochtends. De kinderen worden dan aan schoolingang 2 ipv 1 opgehaald voor de bus. Dit voorstel 

werd reeds met de Directie en het Oudercomité van de school besproken en ze waren hiermee 

akkoord.  

Op deze manier worden de conflicten met wachtende ouders, voetgangers, fietsers en de schoolbus 

in de Processieweg vermeden en er is dan ook geen noodzaak meer voor het aanleggen van een 

extra voetpad in de Processieweg.  
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Figuur 6: voorstel busvak en verplaatsen K+R zone Oppemkerkstraat 

3.3.2. HERLOCATIE PARKEERRUIMTE OPPEMKERKSTRAAT 

Door de ingreep beschreven onder nummer 3.3.1. zijn een aantal parkeerplaatsen, die momenteel 

bijvoorbeeld door de leerkrachten van de school gebruikt worden, niet meer permanent 

beschikbaar in de Oppemkerkstraat.  

Er wordt voorgesteld om deze parkeerplaatsen te compenseren op de Kardinaal Sterckxlaan 

rechtover de bushalte Meise Oppem kerk door middel van halfverharding of groenverharding van 

de berm. Er kunnen op deze locatie ongeveer evenveel parkeerplaatsen voorzien worden dan de 

huidige aan de Oppemkerkstraat.  (zie ook figuur 6) 

3.3.3. HERINRICHTING VOETPAD OPPEMKERKSTRAAT 

Het voetpad in de Oppemkerkstraat aan de zijde van de school is te smal om goed te kunnen 

functioneren voor het Kiss-en Ride gebeuren. Zeker indien de Kiss-en Ride zone opschuift richting 

K. Sterckxlaan zullen kinderen iets verder dan het schoolpoortje worden afgezet.  

Er is een mogelijkheid om dat voetpad te verbreden tot 1,5 meter mits inname van een deel van de 

talud en het plaatsen van een keermuurtje. De grond is eigendom van de school. Op deze manier 

kan het afzetten en ophalen van kinderen veel veiliger gebeuren.  

3.3.4. HERINRICHTING BOCHT OPPEMKERKSTRAAT/PASTORIESTRAAT 

(BINNENKANT BOCHT) VOOR VOETGANGERS 

In de binnenkant bocht Oppemkerkstraat/Pastoriestraat is er geen voetpad, ook niet tussen de 2 

zebrapaden. Ook aan de overzijde (buitenkant bocht) is er ook geen voetpad. Het resultaat is dat 

voetgangers geen andere mogelijkheid hebben dan zich te begeven op de rijbaan.  
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Daarom wordt voorgesteld om een verhoogd voetpad aan te leggen van 1,2 meter breed in de 

binnenkant bocht. Deze bocht zal hierdoor versmallen, maar is nog voldoende breed voor auto’s en 

de schoolbus. Het voetpad zou best beginnen bij het begin van de parkeerzone in de Pastoriestraat. 

Op deze locatie parkeren heel wat ouders dwars op de rijbaan en brengen vandaar de kinderen te 

voet naar de schoolingang. Het voetpad zou dan de hele bocht doorlopen tot aan het zebrapad in 

de Oppemkerkstraat. Voorbij het zebrapad zou er eveneens best een versmalling komen van de 

rijbaan zodat het zebrapad ook van de zijde van de Oppemkerkstraat beter beveiligd wordt.  

 

Figuur 7: schets aan te leggen voetpad binnenkant bocht 

Er zijn parkeervakken gemarkeerd in de Pastoriestraat. Deze bevinden zich, in tegenstelling tot de 

luchtfoto hierboven, aan de rechterkant de Pastoriestraat (richting K. Sterckxlaan) Om de aanleg 

van het voetpad in de bocht mogelijk te maken, wordt de bocht versmald. Vanaf het zebrapad kan 

het voetpad verder lopen op de plaats waar zich nu reeds verharding bevindt, buiten de rijbaan.  

Aan het begin van de Pastoriestraat (vanaf de bocht) tot de inrit van nr 1 dient een volledig parkeer- 

en stationeerverbod ingesteld te worden, teneinde nog voldoende vrije doorgang te hebben in de 

Pastoriestraat. Het gaat over 1 parkeerplaats, die op deze locatie bovendien niet wenselijk is, gezien 

de nabijheid van de bocht en het zebrapad.  
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Figuur 8: bovenaanzicht nieuw voetpad en parkeerverbod begin Pastoriestraat 

3.3.5. EENRICHTINGSVERKEER IN DEEL VAN DE PASTORIESTRAAT 

Momenteel zijn er conflicten tussen het verkeer dat parkeert in de Pastoriestraat (beide zijden), het 

doorgaand verkeer richting Kardinaal Sterckxlaan en het verkeer komende van de Kardinaal 

Sterckxlaan.  

 

Figuur 9: begin Pastoriestraat - smalle doorgang 
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Bovendien gebruiken een aantal vrachtwagens met bestemming het bedrijf Colorpa (huisnummer 

3) de Oppemkerkstraat om via de kerk van Oppem richting Pastoriestraat te rijden. Door de 

herinrichting van de bocht met het voetpad is deze beweging niet meer wenselijk. Ook zullen de 

conflicten tussen beide richtingen toenemen door de aanleg van het voetpad in de bocht.  

Begin oktober zijn er verkeerstellingen gebeurd, zowel in de Oppemkerkstraat als de Pastoriestraat. 

Daaruit blijkt dat de intensiteiten vrij laag zijn.  

Gemiddeld aantal / dag Fiets Auto Bestelwagen Vrachtwagen Totaal 

Oppemkerkstraat aankomend 20 183 35 20 258 

Oppemkerkstraat wegrijdend 27 186 18 7 238 

Pastoriestraat aankomend 38 159 40 19 256 

Pastoriestraat wegrijdend 44 305 36 16 401 

 

Om het aantal conflicten te beperken, ook op het kruispunt Oppemkerkstraat/Pastoriestraat wordt 

voorgesteld om de Pastoriestraat éénrichtingsverkeer te maken richting Kardinaal Sterckxlaan tot 

aan de parking van nr 3. Vanaf daar zou lokaal tweerichtingsverkeer mogelijk zijn tot aan de 

Kardinaal Sterckxlaan. Op deze manier kunnen vrachtwagens het bedrijf aan nr 3 nog bereiken 

zonder de Oppemkerkstraat nog te nemen. Het autoverkeer tot aan nr 3 zou dan enkel plaatselijk 

verkeer zijn (komende van de K. Sterckxlaan).  

Op het kruispunt Oppemkerkstraat/Pastoriestraat komt er dan nog enkel verkeer uit de 

Oppemkerkstraat (vanaf de K. Sterckxlaan) en vanuit het zuiden. Er komt geen (gemotoriseerd) 

verkeer meer uit de Pastoriestraat. Ook vanuit de Processieweg komt er geen gemotoriseerd 

verkeer, gezien deze straat reeds éénrichtingsverkeer is en bovendien uitgezonderd plaatselijk 

verkeer is. De voorrangsregeling wordt gewijzigd zodat de Oppemkerkstraat voorrang moet 

verlenen aan de Pastoriestraat en Processieweg. Daar komt geen gemotoriseerd verkeer meer, 

maar er is wel fietsverkeer op deze as. Op die manier wordt verhinderd dat het verkeer dat 

rechtdoor rijdt op de Oppemkerkstraat geen voorrang verleent en te snel door gaat rijden.  

Om het vrachtverkeer van het kruispunt weg te halen, wordt er op de Oppemkerkstraat en de 

Pastoriestraat tussen het kruispunt Oppemkerkstraat/Pastoriestraat en het bedrijf aan nr 3 een 

verbod voor doorgaand vrachtverkeer boven de 3,5 ton ingesteld.  

De Pastoriestraat zal door het instellen van gedeeltelijk plaatselijk verkeer drukker worden in de 

richting van de K. Sterckxlaan, maar enkel nog plaatselijk verkeer krijgen in de richting van Oppem. 

De Oppemkerkstraat zal iets drukker worden tussen de Kardinaal Sterckxlaan en de Processieweg 

(richting Pastoriestraat), maar veel minder druk worden in de andere richting. Enkel het (lokaal) 

verkeer komende uit het zuiden zal nog richting Kardinaal Sterckxlaan rijden, maar kan ook nog 

weg via de Pastoriestraat.  
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Figuur 10: Oppem - voorstel rijrichtingen en voorrangsregeling 

.  

3.3.6. FIETSSTRAAT NAAR DE SCHOOL 

Naast het veiliger maken voor de voetgangers, mogen ook de fietsers niet in de kou blijven staan. Er 

zijn geen fietspaden op de Pastoriestraat, Processieweg of de Oppemkerkstraat. Daarom wordt 

voorgesteld om de Processieweg en het deel van de Pastoriestraat dat éénrichtingsverkeer wordt, 

in te richten als fietsstraat voor fietsverkeer in beide richtingen. De Processieweg is de facto reeds 

een fietsstraat, gezien het qua breedte onmogelijk is om een fietser in te halen. Toch stel ik voor 

deze straat het statuut fietsstraat te geven, gezien de ingang van de school in deze straat en het feit 

dat hierdoor fietsen naar de school tot aan  de schoolpoort wordt gestimuleerd.  

In de Pastoriestraat mogen fietsers de rijbaan gebruiken en auto’s mogen fietsers niet inhalen, wat 

een bijkomend snelheidsremmend effect heeft. Het accentueert ook het gemengd verkeer aspect 

dat gebruikelijk is in een zone 30.  

Momenteel zijn er 52% snelheidsovertredingen op de max. snelheid van 30 km/uur. De V85 is 42 

km/uur. 
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Figuur 11: snelheidsmeting Pastoriestraat wegrijdend verkeer 

Indien na de invoering van de fietsstraat zou blijken dat de snelheid toch te hoog blijft, kunnen 

bijkomende wegversmallingen worden aangebracht, op voorwaarde dat ze de fietsers niet 

hinderen.  

 

 

Figuur 12: voorgestelde fietsinfrastructuur Pastoriestraat en Processieweg 

Er worden drie fietslogo’s voorzien die duidelijk aangeven dat dit een fietsstraat is, namelijk 1 net 

voorbij het kruispunt met de Kardinaal Sterckxlaan (richting Oppemkerkstraat), 1 aan het begin van 

de Pastoriestraat (net voorbij het kruispunt met de Oppemkerkstraat) en 1 aan het begin van de 

Processieweg.  
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3.3.7. VERPLAATSEN LICHTEN KARDINAAL STERCKXLAAN 

Momenteel staan er verkeerslichten met drukknoppen voor voetgangers op de Kardinaal 

Sterckxlaan ter hoogte van de Strooistraat. Er kwamen opmerkingen dat de locatie van deze lichten 

niet logisch is. De bushalte bevindt zich immers aan de overkant van de Oppemkerkstraat en in de 

Oppemstraat wordt ook geparkeerd om kinderen te voet naar de school te brengen. Het zou dus 

veiliger zijn om de verkeerslichten te verplaatsen van het kruispunt met de Strooistraat naar het 

kruispunt met de Oppemkerkstraat. Een offerte voor het verplaatsen van deze lichten is in 

aanvraag.  

 

Figuur 13: voorstel verplaatsen verkeerslichten 

3.4. SUBSIDIEAANVRAAG 

Volgende elementen kunnen opgenomen worden in de subsidieaanvraag veilige 

schoolomgevingen: 

- Verbetering voetpad Oppemkerkstraat 

- Aanleg voetpad hoek Oppemkerkstraat/Pastoriestraat 

- Markeringen fietsstraten 

- Verplaatsing verkeerslichten K. Sterckxlaan 

3.5. TE BESLISSEN 

Voorlegging aan het Schepencollege voor beslissing. Akkoord met … 

- het verleggen van de route schoolbus en de plaatsing van een busvak (begin- en einduren 

van de school) in de Oppemkerkstraat? 
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- het opschuiven en verlengen van de Kiss-en Ride zone in de Oppemkerkstraat richting K. 

Sterckxlaan en het instellen van een parkeerverbod in de volledige Oppemkerkstraat bij 

begin en einde van de schooltijden?  

- de verbreding van het voetpad in de Oppemkerkstraat (zijde schoolingang)? 

- het aanleggen van een voetpad binnenkant bocht Oppemkerkstraat/Pastoriestraat?  

- het instellen van een parkeerverbod in de Pastoriestraat van de bocht 

Oppemkerkstraat/Pastoriestraat tot huisnr. 1?  

- het inrichten van een fietsstraat in de Processieweg en de Pastoriestraat 

- het verplaatsen van de lichten aan de Kardinaal Sterckxlaan (voor voetgangers met 

drukknop) van het kruispunt met de Strooistraat naar het kruispunt met de 

Oppemkerkstraat aan het zebrapad naast de bestaande bushalte? 

- het instellen van éénrichtingsverkeer in de Pastoriestraat van de bocht 

Oppemkerkstraat/Pastoriestraat tot huisnr. 3?  

- het instellen van een verbod voor doorgaand vrachtverkeer in de Oppemkerkstraat 

(noordelijk deel) en de Pastoriestraat van de bocht Oppemkerkstraat/Pastoriestraat tot 

huisnr. 3? 

- het wijzigen van de voorrangsregeling aan het kruispunt Oppemkerkstraat/Pastoriestraat 

zodat de Processieweg en Pastoriestraat voorrang krijgen t.o.v. de Oppemkerkstraat?  
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4. WESTRODE 

4.1. SITUERING 

De Gemeentelijke Basisschool Klim Op bevindt zich aan de Jan Hammeneckerstraat te Westrode. 

Deze straat is ingericht als een zone 30 van net voor de kerk van Westrode tot net voorbij de school.  

 

Figuur 14: situering Klim Op Westrode 

Ter hoogte van de school tot aan de kerk heeft de rijbaan verschillende versmallingen en kleine 

breedtewisselingen gekregen teneinde de snelheid te remmen.  
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Figuur 15: bestaande inrichting schoolomgeving Westrode 

 

 

4.2. PROBLEEMSTELLING 

Net voorbij de schoolingang richting de kerk is er links voorbij de schoolingang een parking met 

dwars parkeren. Het dubbelrichtingsfietspad ligt vlak achter deze parkeerzone. Doordat het 

overblijvend gedeelte van de rijbaan te smal is om elkaar te kruisen (4,5 meter) , maken auto’s 

gebruik van het fietspad om elkaar te kruisen. Er is enkel een gootje dat visueel aangeeft dat het 

een fietspad is.  



 19 

 

Figuur 16: bovenaanzicht schoolomgeving Westrode 
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Figuur 17: foto conflicten fietsers/parkerende auto's/doorgaand verkeer 

Bovendien worden fietsers in gevaar gebracht door achteruit uitrijdende auto’s die de parkeerplaats 

verlaten.  

4.3. VOORSTELLEN 

4.3.1. INRICHTING FIETSSTRAAT 

Gezien het een zone 30 is en het onmogelijk is om het (smalle) dubbelrichtingsfietspad goed af te 

scheiden van de rijbaan en gezien de conflicten met uitrijdende auto’s, stel ik voor om de zone 30 

volledig in te stellen op gemengd verkeer en de inrichting van een fietsstraat te geven. Enkel de 

bestaande zone 30 wordt dan fietsstraat.  

De fietsers mogen dan de volledige rijbaan gebruiken (in beide richtingen). Het nu achter de goot 

liggende fietspad kan dan door voetgangers gebruikt worden.  

De overige delen van de Jan Hammeneckerstraat waar nu een snelheidsregime zone 50 geldt, wordt 

geen fietsstraat en blijft zone 50. 

4.3.2. DUBBELRICHTINGSFIETSPAD NAAR TWEE ENKELRICHTINGSFIETSPADEN 

Om de overgang naar fietspad naar fietsstraat vlot te laten verlopen, gebeurt deze bij het begin van 

de klinkerzone. Momenteel is er enkel een (te smal) dubbelrichtingsfietspad aan de zijde van de 

school. Dit zou betekenen dat fietsers bij het begin of het einde van de fietsstraat het verkeer 

dienen te kruisen. Om dat te vermijden stel ik voor om het voetpad aan de overzijde van de Jan 

Hammeneckerstraat in te richten als een gemengd fiets/voetpad (in het gebied van zone 50) zodat 

er aan beide kanten van de weg kan gefietst worden.  

De overgang van dubbelrichtingsfietspad naar twee enkelrichtingsfietspaden kan gebeuren ter 

hoogte van Pollareveld (in het zuiden), waar reeds een fietsoversteek bestaat en aan de andere zijde 

op de mini-rotonde aan het begin van de Westrodestraat.  



 21 

Het huidige voetpad dat dan omgevormd wordt naar een gemengd fiets- en voetpad is niet in 

optimale staat, maar er kan wel op gefietst worden. Het is aan te raden om dit nieuw gemengd 

fiets- en voetpad zo snel mogelijk her aan te leggen en waar mogelijk te verbreden.  

 

Figuur 18: Westrode - voorstel fietsinfrastructuur 
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4.3.3. ROOSTERS 

Aan de uitgang van de school zijn er twee roosterdeksels die gevaarlijk zijn voor in- en uitrijdende 

fietsers. De deksels ervan dienen vervangen te worden zodat fietsers er niet meer met hun wielen 

kunnen blijven inhaken.  

 

Figuur 19: 2 gevaarlijke roosters aan uitrit fietsers naar achterzijde school 

 

4.3.4. MARKERINGEN 

Het voorstel is om aan het begin en het einde van de fietsstraat een fietslogo te plaatsen om aan te 

duiden dat men een fietsstraat zone binnen rijdt. Ook de overgangen van de fietspaden naar de 

fietsstraten dienen met markering geaccentueerd te worden.  

Ook wordt er gevraagd om in het zijstraatje naar de achterzijde van de school logo’s aan te brengen 

die het onderscheid maken tussen de fietspaden en het middengedeelte dat bestemd is voor 

voetgangers. Blijkbaar zijn er regelmatig conflicten tussen voetgangers en fietsers.  
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Figuur 20: zijstraatje naar achterzijde school Westrode 

Het lijkt mij echter beter om de bestaande markering weg te halen en een middenlijn te markeren in 

het midden van het straatje. 1 zijde kan dan gebruikt worden door fietsers en 1 zijde door 

voetgangers. (in beide richtingen). Conflicten tussen beide richtingen zullen er nauwelijks zijn, 

gezien ’s ochtends dit wegje gebruikt wordt richting achterzijde en ’s middags of ’s avonds richting 

voorzijde. Met logo’s kan dan duidelijk de afscheiding tussen voetgangers en fietsers worden 

geaccentueerd.  

 

4.3.5. FIETSENSTALLINGEN 

1 van de twee overdekte fietsenstalling is versleten en de capaciteit van beide fietsenstallingen is 

onvoldoende. Ook zijn ze slecht uitgerust met wielklemmen ipv met beugels om het frame vast te 

maken. Het voorstel is om de oudste overdekte fietsenstalling af te breken en te vervangen door 

een volledig vernieuwde en grotere fietsenstalling.  

Hierdoor wordt het fietsen naar de school gestimuleerd.  
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Figuur 21: huidige staat van de oudste overdekte fietsenstalling 

Volgende elementen kunnen opgenomen worden in de subsidieaanvraag: 

- Markeringen fietslogo’s voor aanduiding begin van de fietsstraat  

- Nieuwe fietsenstalling school Westrode 

 

4.4. TE BESLISSEN 

Voorlegging aan het Schepencollege voor beslissing. Akkoord met … 

- het schoolgedeelte in te richten als fietsstraat? 

- het dubbelrichtingsfietspad in de rest van Jan Hammeneckerstraat om te vormen naar een 

zone met een enkelrichtingsfietspad aan elke zijde, ook te gebruiken door voetgangers? 

(Tussen Pollareveld en de Westrodestraat) 

- de voorgestelde markeringen? (fietsstraat en zijstraat) 

- de vervanging van de roosters?  

- de vervanging en uitbreiding van de versleten fietsenstalling met beugels ipv wielklemmen?  
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5. SINTE-MAARTENSCHOOL 

5.1. SITUERING 

 

 

Figuur 22: situering Sinte-Maartenschool 

De Sinte-Maartenschool is gelegenheid in de vijfhoek Limbosweg, Nieuwelaan, Bouchoutlaan, 

Brusselsesteenweg en Oudstrijdersplein. Eén van de schoolingangen bevindt zich op de 

Bouchoutlaan, die éénrichtingsverkeer is richting Nieuwelaan.  

 

5.2. PROBLEEMSTELLING 

Bij het begin- en einde van de school is er een chaotische toestand met conflicten tussen auto’s, 

fietsers en voetgangers op de Bouchoutlaan. Deze wordt gebruikt als Kiss-en Ride zone. Tijdens de 

week van de Mobiliteit was er een proefopstelling waarbij de Bouchoutlaan bij het begin en einde 

van de school werd afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Ouders gebruikten de 

Brusselsesteenweg om daar te parkeren en hun kinderen te voet te brengen of op te halen aan de 

schoolpoort.  

De Directie van de school is vragende partij om deze situatie te bestendigen en van de 

Bouchoutlaan een schoolstraat te maken die elke dag afgesloten is voor gemotoriseerd verkeer een 

half uur voor tot een kwartier na het begin en einde van de school.  
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5.3. VOORSTEL 

Om dit ordelijk te laten verlopen en fysiek het gebruik van de Bouchoutlaan te voorkomen wordt 

voorgesteld om aan de zijde van de Brusselsesteenweg een automatische slagboom te plaatsen. Er 

staan geen huizen in de Bouchoutlaan en het doorgaand verkeer wordt niet gehinderd door het 

afsluiten van de Bouchoutlaan. Wel is er een dienstingang van restaurant ‘Auberge Napoleon’ op de 

Bouchoutlaan. Er kan een badgesysteem voorzien worden voor de Auberge zodat zij toch de 

Bouchoutlaan steeds kunnen gebruiken. Eventueel kan er met hen overlegd worden of ze de 

Bouchoutlaan niet kunnen vermijden tijdens de afgesloten periode (2x 45 minuten per dag) en hun 

leveringen buiten deze periode kunnen regelen.  

Er is voldoende parkeergelegenheid langs de Brusselsesteenweg met voetpad en de carpoolparking 

aan de overzijde van de Nieuwelaan om een volwaardig alternatief te bieden aan de bestaande Kiss-

en Ride zone in de Bouchoutlaan.  

5.4. ADVIES POLITIE (RUUD LAUWERS) 

Advies inzake implementatie van een  "Schoolstraat" in de Bouchoutlaan te Meise. 

Wij kunnen dit positief adviseren op voorwaarde dat er: 

- Een testfase komt met verplaatsbare signalisatie ( naderhek met het verkeersbord C3 en 
onderbord met vermelding “Schoolstraat” ) 

- Bepaald wordt door de wegbeheerder wie de voorziene signalisatie zal plaatsen en 
weghalen 

- Een oplossing wordt geboden voor de Kiss-en Ride zone die door de invoering van de 
Schoolstraat niet meer bereikbaar zal zijn in de Bouchoutlaan 

- Een grondige evaluatie gebeurd na de testfase 

Als de testperiode positief geëvalueerd wordt, kan nadien een vastere oplossing geïnstalleerd 

worden om de schoolstraat af te sluiten: bv. rijzende paaltjes, een slagboom, een uitschuifbaar hek, 

een dynamisch verkeersbord,… 

5.5. ADVIES A2BMOBILITY 

Een slagboom is beter dan dynamische verkeersborden, die hoogstwaarschijnlijk niet altijd 

voldoende gerespecteerd zullen worden, zodat continu handhaving nodig zou zijn. Gezien de 

opstelling zonder problemen werd uitgetest tijdens de week van de Mobiliteit, lijkt me een 

bijkomende proefopstelling niet nodig.  

5.6. SUBSIDIEAANVRAAG 

Aankoop en plaatsing automatische slagboom 

5.7. TE BESLISSEN 

Voorlegging aan het Schepencollege voor beslissing. Akkoord met … 

- Omvorming van de Bouchoutlaan tot schoolstraat, beveiligd met een automatische 

slagboom. 

 



 27 

6. SAMENVATTING 

 

Door het uitvoeren van deze voorstellen, zal de gemeente Meise een aanzienlijke stap zetten in het 

veiliger maken van meerdere schoolomgevingen. Hierbij is er niet alleen aandacht voor de 

schoolomgeving zelf, maar tevens voor de nabije omgeving. Kwetsbare weggebruikers worden 

beter beschermd, hetgeen een positieve invloed heeft op hun veiligheid. De maatregelen kunnen 

evenwel ook een stimulans zijn om kinderen, al dan niet onder begeleiding, meer te voet of met de 

fiets naar de school te laten komen. Zo wordt ook de modal shift gestimuleerd. 

Er werd rekening gehouden met ouders die hun kinderen nog met de auto naar de school brengen 

of afhalen. Kiss- en Ride zones blijven bestaan, maar zullen zich in een aantal gevallen iets verder 

van de schoolpoort bevinden. Dit is naast de betere verkeersveiligheid ook een groot voordeel voor 

de luchtkwaliteit aan de scholen zelf en dus beter voor de gezondheid van de kinderen. Tevens werd 

aandacht besteed aan de omwonenden en eventueel doorgaand verkeer, teneinde onnodige hinder 

te voorkomen.  

Er is een subsidieaanvraag mogelijk in 2019 voor een aantal van de maatregelen. (Subsidie 50%). 

Het bekomen van de subsidie is afhankelijk van de analyse van de Vlaamse Overheid en het 

plaatsen van de infrastructuur binnen de 6 maanden na goedkeuring van het dossier.  

 

Dirk Dedoncker – mobiliteitsadviseur 

 

 


