
Veilige schoolomgevingen in Gent

Het Gentse stadsbestuur investeert ook het komende jaar fors in veilige
schoolomgevingen. Gent voorziet een miljoen euro om de omgeving rond dertien
scholen opnieuw aan te leggen. De verkeerssignalisatie aan alle 161 scholen werd
gescreend. Waar nodig komt extra signalisatie.

'Gent maakt de laatste jaren een serieuze inhaalbeweging op het vlak van
wegenwerken. Veilig en aangenaam kunnen fietsen en wandelen is broodnodig,
dat geldt zéker voor de schoolomgevingen. Hoe meer ouders zich veilig voelen in
het verkeer, hoe meer kinderen te voet of met de fiets naar school komen.'

— Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Project veilige schoolomgevingen



Het Mobiliteitsbedrijf selecteerde, samen met de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen,
dertien schoolomgevingen die integraal worden heraangelegd. Een aantal werken zijn
voorzien voor dit jaar, andere zijn gepland in 2018. Het stadsbestuur trekt daar 1 miljoen
euro voor uit.

Aan welke scholen en schoolomgevingen zijn er werken voorzien?

Al gerealiseerd:
Schoolomgeving rond Stedelijke Basisschool De Letterdoos in de Gentstraat in
Oostakker: integraal heraangelegd
Schoolomgeving rond Vrije Basisschool Mariavreugde in de
Vroonstrallestraat/Hoevestraat en de Lange Velden in Wondelgem: de voetpaden zijn daar
al aangepakt. Het project voor het fiets- en wandelpad langs de tramlijn van de Lange
Velden zit in de ontwerpfase
Schoolomgeving rond IVIO Het Binnenhof in de Peperstraat: integrale heraanleg van de
omgeving en verbetering van de oversteek aan de schoolingang

Nog voorzien in 2017:
Schoolomgeving rond Stedelijke Basisschool Het Tandwiel in de Sint-
Bernadettestraat: aanleg van het fietspad (werken zouden eind 2017 starten)
Schoolomgeving rond Vrije Basisschool De Vuurtoren en Stedelijke Basisschool De
Klaverdries rond het Drongenplein: integrale heraanleg en aanbrengen van
fietssuggestiestroken (start eind 2017).

Voorzien voor 2018:
Schoolomgeving rond Freinetschool De Wingerd in de Neermeerskaai: aanleg van een
verkeersplateau en fietssuggestiestroken
Schoolomgeving rond Vrije Secundaire School Don Boscocollege in de Bollebergen
in Zwijnaarde wordt integraal heraangelegd
Schoolomgeving rond Basisschool ’t Groen Drieske in Gentbrugge: veiliger maken van
het kruispunt Voordries/Achterdries en aanleggen van voetpaden in de Achterdries
Integrale heraanleg van de schoolomgeving rond Edugo De Toren, Edugo Slotendries
en Edugo Glorieux in Oostakker
Integrale heraanleg van de schoolomgeving rond basisschool De Toverberg in Sint-
Amandsberg
Schoolomgeving rond Stedelijke Basisschool Sportschool en Vrije Basisschool
Sint-Gregorius in Gentbrugge: heraanleg van de Jules De Saint-Genoisstraat.
Schoolomgeving rond Het Kriebelhuis en De Boomhut in de Peerstraat: integrale
heraanleg in het kader van het project Nekkersputstraat
Schoolomgeving rond Freinetschool Het Prisma: integrale heraanleg in het kader van
het project Steenakker



Verkeerssignalisatie

De verkeerssignalisatie in de omgeving van 161 basis- en secundaire scholen werd
onder de loep genomen. Zo wordt bijvoorbeeld in veel schoolomgevingen de zone 30
beter benadrukt of komt er extra signalisatie in de vorm van een rode driehoek en twee
kindersilhouetten op het wegdek. Dat is niet verplicht, maar het maakt alle weggebruikers
erop attent dat ze in de schoolomgeving extra voorzichtig moeten zijn.
 

Verkeersveilige ingrepen

Recent gebeurden er ook heel wat verkeersveilige ingrepen in de buurt van scholen. Aan
de nieuwe Internationale School in de De Pintelaan werd een nieuw voetpad aangelegd
zodat kinderen en hun ouders veilig naar school kunnen wandelen. Het kruispunt
Zwijnaardsesteenweg-Vrijheidslaan-Koekoeklaan werd heraangelegd met nieuwe
fietspaden, zodat fietsende kinderen veiliger tot aan Freinetschool De Spiegel raken. Het
verkeersplateau ter hoogte van Methodeschool De Buurt in de Kartuizerlaan en de
Rodelijvekensstraat werd netjes in asfalt gegoten, wat meer comfort biedt aan
voetgangers en fietsers. Daarnaast krijgen de leerlingen van het Sint-Lievenscollege
Humaniora een tachtigtal extra fietsenstallingen in de buurt van hun school.

Informatie
Sabine Van Lancker (signalisatie), scholenconsulente Mobiliteitsbedrijf Gent, gsm 0470
21 16 96, e-mail sabine.vanlancker@stad.gent
Shari Vanhoe (project veilige schoolomgevingen), scholenconsulente Mobiliteitsbedrijf
Gent, gsm 0470 21 86 14, e-mail: shari.vanhoe@stad.gent

Bevoegd

 

De heer Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken,
stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09
266 50 97, e-mail:
schepen.watteeuw@stad.gent
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.
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