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Tiende Gentse schoolstraat in Hazenakker en
Ooievaarsnest in Gentbrugge

Op woensdag 27 februari 2019 gaat de tiende Gentse schoolstraat van start, in

Hazenakker 1 en Ooievaarsnest 3 in Gentbrugge.

Gent startte in 2012 als eerste stad in Vlaanderen met schoolstraten. Voor deze nieuwe

schoolstraat sloegen BSGO Gentbrugge, het Atheneum Gentbrugge en de ouders van de

basisschool de handen in elkaar. Vanaf woensdag 27 februari 2019 worden de straten

Hazenakker en het Ooievaarsnest (tot huisnummer 24) iedere ochtend en ook op

woensdagmiddag een half uur afgesloten voor alle inkomend gemotoriseerd verkeer.
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'Veiligheid onderweg naar school, is voor ons een topprioriteit. Dat bereiken
we niet alleen door te investeren in stap- en fietsinfrastructuur, maar ook door
de omgeving van onze scholen verkeersluw te houden. Ik hoop dat deze
tiende schoolstraat nog veel navolging mag kennen.'
— Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit

'Een schoolstraat is niet alleen goed voor de verkeersveiligheid, maar is ook
één van de concrete voorstellen vanuit Vlaanderen, "Paraat voor de
schoolstraat", om te komen tot gezondere lucht aan de schoolpoorten.'
— Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

De invoering van de schoolstraat moet bijdragen tot een verkeersveilige schoolomgeving. Met de

toegang tot de basisschool in Hazenakker en de toegangspoort naar het atheneum op de hoek

met Ooievaarsnest, is het daar bijzonder druk aan het begin en het einde van de schooldag. Een

schoolstraat helpt om de verkeerssituatie in de buurt van de school rustiger en veiliger te

maken.

Praktische regeling van de schoolstraat

De straten Hazenakker en het Ooievaarsnest (tot huisnummer 24) worden elke schooldag

afgesloten van 8 tot 8.30 uur.

Op woensdagmiddag worden de straten ook afgezet van 11.45 tot 12.15 uur.

Aan het begin en het einde van de schoolstraat staat er telkens een nadar om de straat af te

sluiten. Er is altijd een gemachtigd opzichter aanwezig om een oogje in het zeil te houden.

Tijdens het schoolstraat-halfuurtje mogen auto’s, moto’s of bromfietsen de straat niet meer

in. Bewoners die de straat uit moeten, kunnen dat uiteraard wel nog.

Het proefproject start op woensdag 27 februari 2019 en duurt tot aan de grote vakantie. In

juni kunnen de ouders, de leerkrachten en de omwonenden van de twee scholen het project

evalueren.

Voordelen van de schoolstraat



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.

Een schoolstraat biedt een waaier aan voordelen. Het zorgt voor minder chaos in de

schoolomgeving. De situatie is veiliger voor fietsers en voetgangers. De hulpdiensten kunnen de

school vlotter bereiken. De schoolomgeving wordt gezonder, met minder uitlaatgassen aan de

schoolpoort. Een schoolstraat zet vaak ouders en kinderen aan om te voet of met de fiets te

komen. Een schoolstraat zorgt ook voor een aangenamere sfeer aan de schoolpoort. 

Contact

Roel Vanderbeuren, kabinetschef van de schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en

Stedenbouw, Filip Watteeuw, gsm 0494 70 76 30, e-mail Roel.Vanderbeuren@stad.gent

Sabine Van Lancker, schoolconsulente, Mobiliteitsbedrijf Stad Gent, tel. 09 266 28 00,

Mobiliteit.scholenwerking@stad.gent
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Filip Watteeuw
Eerste schepen en schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw, stadhuis, Botermarkt
1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 94, e-mail schepen.watteeuw@stad.gent

Elke Decruynaere
Schepen van Onderwijs, Opvoeding, Gezinsbeleid, Outreachend Werk en Jeugd, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 78, e-mail schepen.decruynaere@stad.gent
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