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Ter attentie van: 

mevr. Timmers Katrien dhr. Wim Haest 

gemeenteraadsvoorzitter algemeen directeur 

p/a NAC 

Pastorijstraat 30 3530 Houthalen-Helchteren  

Houthalen-Helchteren, 17-10-2019  

Betreft: schriftelijke vraag BUUR-fractie – gemeenteraadszitting 24-10-2019  

             verkeersveiligheid schoolomgevingen 

             behandelaar: Stijn Van Dingenen   

Geachte voorzitter, algemeen directeur  

Als BUUR pleiten we voor een maximale verkeersveiligheid rond 
schoolomgevingen. Opvallend: bij de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar 
stond in zowat elk verkiezingsprogramma dat ook de andere partijen willen 
inzetten op die veilige schoolomgevingen, onder meer via de installatie van 
schoolstraten. Vandaag zijn we een jaar verder, maar we kunnen niet stellen 
dat er al veel initiatieven op dat vlak zijn ontwikkeld. 

Intussen gingen de scholen zelf met het thema aan de slag. Dat leidde in De 
Griffel recent tot een opvallende actie van de kinderraad. Het jeugdige volkje 
maakte eigenhandig een videoboodschap die duidelijk maakt aan eenieder dat 
ze pleiten voor een veiligere schoolomgeving. Ook andere scholen vragen 
steeds luider om acties. 

Als BUUR willen we dan ook opnieuw dit thema op de gemeenteraad ter 
sprake brengen. We vragen dat het gemeentebestuur snel overgaat tot actie. 
Heel concreet willen we hierbij ook twee voorstellen doen, voorstellen van 
proefprojecten in samenwerking met de betrokken scholen, ouderraden en 
buurtbewoners.  

- Is het gemeentebestuur bereid om in de schoolomgeving van De 
Schakel een tijdelijk parkeerverbod in te stellen en te handhaven 
zodat de toegangsweg tot de school en de aanliggende 
voetgangerszone gevrijwaard blijft van wagens?  

- Is het gemeentebestuur bereid om een proefproject op te zetten aan 
De Griffel en De Kleine Kunstenaar waarbij bij aanvang en einde van 
de schooldag tijdelijk een schoolstraat wordt ingericht? Die 
schoolstraat moet de Edelweisstraa en de Hortensiastraat t (ter 
hoogte van de schoolingangen) autovrij maken. Parkeren kan op het 
Lindeplein of de kiezelparking, omrijden kan via omliggende straten.  

Mits een doordachte samenwerking met de scholen, de ouders én de 
buurtbewoners zijn we er als BUUR van overtuigd dat projecten als deze de 
veiligheid én de gezondheid in deze schoolomgevingen zal verbeteren. We 
hopen dat dit gemeentebestuur deze projecten een kans wil geven. 

Graag vernemen wij een antwoord op deze vragen op de komende 
gemeenteraad.  

Onze dank alvast, 

Stijn Van Dingenen 
fractievoorzitter BUUR  

 



 
  


