
Meer ruimte voor kinderen aan de schoolpoort

Van Poeleinde naar Rooimans: 
 lint van fietsstraten

Worteldorp:  
extra oversteekplaatsen

Rooimans:  
enkele richting

DE TESTFASE GAAT VAN START!
Begin dit jaar werd het project School-straten opgestart in Wortel. Het doel van 
dit project is een veilige en kindvriendelijke schoolomgeving, met veel ruimte voor 
fietsers en voetgangers. Het voorbije half jaar gingen leerlingen, leerkrachten, 
buurtbewoners en gemachtigde opzichters aan de slag om samen met het 
stadsbestuur en de lokale politie oplossingen te bedenken voor enkele knelpunten 
in de schoolomgeving.



 

Het resultaat van deze denkoefening gaan we nu uittesten.  
Vanaf eind augustus tot aan de herfstvakantie testen we een aantal 
veranderingen die meer ruimte geven aan fietsende en stappende kinderen. 
Nog niets is definitief. Na de testfase volgt een grondige evaluatie.

Een lint van fietsstraten met aangepaste voorrangsregels

Tellingen leren ons dat maar liefst driekwart van de kinderen te voet of met de fiets 
naar school gaat. Dat zijn indrukwekkende cijfers. Omdat we hen de nodige ruimte 
willen geven, worden volgende straten volledig of gedeeltelijk ingericht als fiets-
straat: Poeleinde (vanaf de kruising met de Ti Van Schellestraat), Kerkpad (volledig), 
Sint-Janstraat (vanaf de kruising met het Kerkpad), Worteldorp (stukje straat naast 
De Boomkes) en Rooimans (vanaf De Boomkes tot iets voorbij de school).

 Wat betekent dit?
 › In een fietsstraat mogen gemotoriseerde voertuigen geen fietsers inhalen.
 › Een fietser mag de helft van de rijbaan gebruiken aan de rechterkant  

of de hele rijbaan in een éénrichtingsstraat.
 › Er geldt een snelheidsbeperking van 30 km/u voor elke gebruiker.

LET OP! 
We kiezen ervoor om het 
verkeer op het fietslint 
steeds voorrang te geven, 
ook aan de kruispunten! Kijk 
goed uit aan elk kruispunt. De 
haaientanden en verkeers-
borden geven aan wie (geen) 
voorrang heeft.

Visualisatie van een kruispunt  
met gewijzigde voorrangsregel



 

Rooimans:  
enkele richting
In de Rooimans willen we enkel-
r ichtingsverkeer uittesten 
richting De Boomkes, met uit-
zondering van het eerste stuk 
tussen café De Nieuwe Buiten en 
de splitsing. Daar blijft verkeer in 
twee richtingen mogelijk. Fiet-
sers en bromfietsers mogen in 
de volledige straat in twee rich-
tingen rijden. Voor hen geldt de 
enkele richting niet.

Het invoeren van enkele richting 
zorgt ervoor dat we de rijbaan in 
de Rooimans kunnen versmal-
len ter hoogte van de school. Zo 
kunnen we daar een wachtruimte 
voor ouders creëren en/of een 
fietsenparking. De voetgangers 
die richting De Boomkes gaan, 
krijgen ook meer ruimte.

Worteldorp:  
extra oversteekplaatsen

 › In Worteldorp komt een extra zebra-
pad aan de Sint-Janstraat, richting 
Merksplas, zodat alle schoolgaande 
kinderen hier veilig kunnen oversteken. 
Deze oversteekplaats verbindt immers 
de twee delen van het fietslint.

 › De kinderen gaan voortaan langs twee 
veilige schoolingangen naar school: via 
het Kerkpad en de Rooimans. We testen 
of de schoolingangen langs de drukke 
gewestweg (Worteldorp) dicht kunnen 
blijven.

 › Omdat dit een cruciale oversteekplaats 
wordt, zullen de gemachtigde opzichters 
en leerkrachten hier de kinderen helpen 
oversteken.

 › Links en rechts van het nieuwe zebrapad 
hebben de voetgangers stap- en wacht-
ruimte nodig. Op de hoek van Worteldorp 
en de Sint-Janstraat kunnen daarom 
geen auto’s meer parkeren. Dankjewel 
om je auto iets verder te parkeren: aan 
de overkant (bij de Boomkes) of verderop 
in de Sint-Janstraat.

Visualisatie wegversmalling  
ter hoogte van de school

Visualisatie extra oversteekplaatsen



Wil je weten ...
 › hoeveel kinderen en volwassenen betrokken waren bij het vooronderzoek?
 › wat de kinderen onveilig vinden in de schoolomgeving?
 › hoe we tot deze testmaatregelen zijn gekomen?
 › hoe de andere kruispunten van het fietslint eruit zullen zien met de  

aangepaste voorangsregeling?
 › wat de volgende stappen in het project School-staten zijn?
 › hoe deze maatregelen geëvalueerd zullen worden?

 
 
Surf dan naar  
www.hoogstraten.be/school-straten  
of scan deze QR-code.

Meer info: SCHOOL-STRATEN
www.hoogstraten.be/school-straten
school-straten@hoogstraten.be

Wat kan je zelf doen?

Woon of werk je in Wortel? Wees dan extra alert 
voor de gewijzigde verkeerssituatie. De maatrege-
len vragen misschien een kleine aanpassing van je 
gewoontes. Hopelijk ben je snel mee en zie je de 
noodzaak ervan in voor fietsers en stappers.
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