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Veilige schoolomgeving aan de Wijze Boom 

Beste ouder 
 
Basisschool De Wijze Boom telt heel wat leerlingen. Dat zorgt ’s morgens en ’s avonds voor veel beweging 
aan de schoolpoort. In het doodlopend deel van de Sint-Baafskouterstraat (de ‘pijpenkop’) zijn die drukke 
momenten niet erg veilig en overzichtelijk. Daar wil de school iets aan doen.  
 
In het schooljaar 2016-2017 heeft de school samen met de Stad Gent al eens een proefproject ‘schoolstraat’ 
gehouden. Toen werd de pijpenkop elke ochtend en op woensdagmiddag afgesloten. De evaluatie van dit 
proefproject toonde aan dat er toen niet voldoende draagvlak was bij zowel ouders als personeel van de 
basisschool en het atheneum. Ook een aantal buren waren niet tevreden. 
 
Nood aan meer verkeersveiligheid rond de school 
Het voorbije schooljaar gaven het personeel en de ouders duidelijke signalen dat er toch iets moest 
gebeuren voor de veiligheid van de kinderen in de schoolomgeving. Er is een begeleidingstraject doorlopen 
met de lagere én de middelbare school. De directies én het oudercomité willen nu opnieuw een schoolstraat 
uitproberen. 
 
Inrichting van een schoolstraat 
Het doel van de schoolstraat is om meer plaats te geven aan fietsers en voetgangers. Zo wordt de straat 
rustiger en dat verhoogt de veiligheid aan de schoolpoort. Dat kan als er geen auto’s tot aan de schoolpoort 
rijden. Zeker als u niet al te ver woont, is het beter om uw kind(eren) te voet of met de fiets naar school te 
brengen. Ook het openbaar vervoer is vaak een goed alternatief. 
 
Als u uw kind of uw kinderen met de auto naar school brengt, zult u iets verder van de school moeten 
stilstaan of parkeren. Stilstaan voor een garagepoort om iemand te laten uitstappen, is toegelaten. Parkeren 
voor een poort mag niet. Het is uiteraard niet wenselijk om vlakbij de afsluiting van de schoolstraat te 
parkeren of om stil te staan in het midden van de rijbaan. De lokale politie houdt daarom vanaf de invoering 
van de schoolstraat een extra oogje in het zeil.  
 
Hoe werkt de schoolstraat? 
Vanaf maandag 24 september 2018 wordt het laatste deel van de Sint-Baafskouterstraat elke schooldag in de 
namiddag en ook op woensdagmiddag een half uur afgesloten worden voor alle inkomend gemotoriseerd 
verkeer. Hulpdiensten mogen natuurlijk wel altijd door. Aan het einde van de schooldag kunt u van 15 tot 
15.30 uur enkel te voet of met de fiets het laatste deel van de Sint-Baafskouterstraat in. Op woensdag is dit 
van 11.45 tot 12.15 uur. 



 

 
Proefperiode en evaluatie 
We starten met een proefperiode. De proefperiode loopt van maandag 24 september tot aan de 
kerstvakantie. In de laatste maand krijgt iedereen de kans om zijn mening te geven over de schoolstraat: 
ouders, leerlingen, personeelsleden én buren. Via een enquête wordt er dan gepolst of de schoolstraat kan 
worden verder gezet.  
 
Wilt u meewerken aan de schoolstraat? 
U kunt zelf meehelpen om van de schoolstraat een succes te maken. Als vrijwilliger staat u één of meerdere 
keren per week aan de afsluiting van de schoolstraat. Het is wel aangewezen dat u dan de opleiding 
gemachtigd opzichter volgt. Dat kan in Basisschool De Wijze Boom zelf, op donderdag 6 september van 16.30 
tot 19 uur. Interesse? Laat het weten aan de directie van de basisschool.  
 
Hebt u nog vragen? 
Voor meer informatie over dit proefproject kunt u terecht bij de directie van De Wijze Boom, mevrouw 
Wendy Dossche, tel 09 228 42 22 of bij de schoolconsulent van het Mobiliteitsbedrijf, tel 09 266 28 00.  
 
Wij danken u voor uw medewerking.  
 
Met vriendelijke groeten 
 
  Voor de burgemeester (bij delegatiebesluit van 21 

februari 2017) 
 

Mieke Hullebroeck   
Algemeen directeur  Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken 

 
 

Stad Gent – Mobiliteitsbedrijf | Stadhuis | Botermarkt 1 | 9000 Gent 

 Sint-Michielsplein 9 | 9000 Gent | 09 266 28 00 
 
Bus 3-17/18-38/39 

 

mobiliteit@stad.gent | stad.gent/mobiliteit |    

 
 


