
Evaluatie 5 jaar schoolstraten in Gent

Naar aanleiding van vijf jaar schoolstraten liet het Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

een evaluatie uitvoeren. Resultaten tonen dat sinds de invoering van de

schoolstraat 42% van de respondenten met de fiets naar school komt en 40% met

de auto. Zowel ouders, personeel als buurtbewoners vinden de schoolstraat een

goed systeem. Wat kan er beter? De begeleiding aan de afsluiting van de

schoolstraat en de informatie over de werking ervan. De Stad Gent heeft 4

actiepunten klaar om daar op korte termijn aan te werken.

Positieve resultaten



Het Mobiliteitsbedrijf van de Stad Gent gaf de opdracht aan studiebureau Tractebel om na vijf

jaar de schoolstraten (de eerste 2 Gentse schoolstraten dateren van november 2012) te

evalueren. De huidige werking werd onder de loep genomen en er werd gepeild naar de

succesfactoren en verbeterpunten. Er werden zes schoolstraten geselecteerd en in totaal werden

er 553 enquêtes ingevuld door ouders en 104 door personeelsleden. Verder vulden 69

buurtbewoners de enquête in.

Sinds de invoering van de schoolstraat komt 42% van de respondenten met de fiets naar school

en 40% met de auto. Zowel ouders, personeel als buurtbewoners vinden de schoolstraat een

goed systeem.

“De respondenten geven aan dat ze sinds de start van de schoolstraat de
schoolomgeving als veiliger en aangenamer ervaren, maar ze vermelden ook
andere voordelen zoals meer sociaal contact. We willen als stad absoluut
verder blijven inzetten op veilige schoolomgevingen en de schoolstraat maakt
daar een belangrijk onderdeel van uit.”
— Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Respondenten geven ook aan dat leerlingenrijen veiliger begeleid kunnen worden en dat de

schoolstraten duurzaam woon-schoolverkeer stimuleren. Verder is er ook sprake van minder

lawaai, uitlaatgassen en chaos.

Verbetermogelijkheden

Eén op drie respondenten geeft aan dat er ook verbeterpunten zijn. Als verbeterpunten worden

vernoemd: de organisatie en begeleiding op de plaats waar de straat is afgesloten (foutief

parkeren, verkeersdrukte, verbale agressie) en de nood aan meer informatie over het

functioneren van de schoolstraat.

Actiepunten

Een schoolstraat zorgt voor een veiligere schoolomgeving, vereist maatwerk en kan enkel

functioneren als er samenwerking is tussen leerkrachten, ouders en de Stad. Prioritaire

veranderpunten zijn de ondersteuning en begeleiding van de hekbegeleiders en de uitbreiding

van de communicatie over schoolstraten. Daarom werkt de Stad Gent op korte termijn vier

actiepunten uit:



Uitbreiden van de verzekering voor vrijwilligers aan de schoolstraten.

Aantrekken van meer vrijwilligers voor de hekbegeleiding. De instrumenten hiervoor

worden onderzocht. Ook de gemeenschapswachten zullen hun steentje bijdragen vanaf 1

september.

Optimaliseren van de cursus gemachtigd opzichter die de vrijwilligers moeten volgen. Er

wordt extra aandacht besteed aan omgaan met (verbale) agressie.Dit gebeurt in samenspraak

met de politie.

De communicatie over schoolstraten versterken via de website van het Mobiliteitsbedrijf en

het Stadsmagazine. Naast de bestaande folder die een school kan meegeven aan ouders en

buren, is er nu ook een postkaart die de hekbegeleiders aan aandringende chauffeurs kunnen

meegeven. Daarop staan de uren waarop de straat wordt afgesloten en de alternatieve route.

Nieuwe schoolstraten?

Scholen die overwegen om een schoolstraat te starten, kunnen contact opnemen met de

scholenbegeleiders van het Mobiliteitsbedrijf via mobiliteit.scholenwerking@stad.gent

Informatie

Sabine Van Lancker, Scholenbegeleider Mobiliteitsbedrijf Stad Gent, tel. 09 266 29 87, e-mail

sabine.vanlancker@stad.gent

Roel Vanderbeuren, kabinet schepen Filip Watteeuw, tel. 09 266 50 94, e-mail

roel.vanderbeuren@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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