
 15 maart 2019, 11:00 (CET)

Mariakerke krijgt er twee schoolstraten bij op
maandag 18 maart 2019 om 8 uur
Beste lezer

Graag nodigen wij u uit voor de opening van twee nieuwe Gentse schoolstraten. De 11de en 12de

Gentse schoolstraat, voor twee afdelingen van Sint-Lieven Kolegem (Mariakerke), worden op

maandag 18 maart 2019 om 8 uur officieel geopend.

Programma

8.05 uur: De Nieuwkolegemlaan (ingang lagere school) wordt voor de eerste keer afgesloten.

Alle kinderen vormen samen een ‘fluo applausketting’: alle kinderen komen in fluo naar

school en sluiten telkens aan bij de ketting. Zo ontstaat er een steeds langere erehaag voor alle

kinderen die aankomen op school.

8.10 uur: De Ernest Vanhaevermaetestraat (ingang kleuterschool) wordt afgesloten

9 uur: Toneeltje voor kleuters waarin de werking van de schoolstraat wordt gedemonstreerd

De opening gebeurt in aanwezigheid van schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw en schepen van

Onderwijs Elke Decruynaere.

Praktisch
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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.

Het Sint-Lievenscollege - Sint-Lieven Kolegem bestaat uit een kleuterschool in de Ernest

Vanhaevermaetestraat en een lagere school in de Nieuwkolegemlaan in Mariakerke. Aan beide

afdelingen wordt er gestart met een schoolstraat, en wordt de straat aan de start en aan het

einde van de schooldag een halfuurtje afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Auto’s, moto’s of

bromfietsen mogen dan de straat niet meer in. Bewoners die in het afgesloten deel wonen,

kunnen uiteraard nog de straat uitrijden.

Het proefproject start op maandag 18 maart 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.

U bent van harte welkom.

 

Met vriendelijke groeten

Dienst Communicatie Stad Gent

 

Contact

Roel Vanderbeuren, kabinet schepen 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

Lees hier meer over de Gentse schoolstraten

https://stad.gent/mobiliteit-openbare-werken/mobiliteit/plannen-projecten-subsidies-cijfers-scholenwerking/scholenwerking/schoolstraten
mailto:Mobiliteit.scholenwerking@stad.gent
mailto:roel.vanderbeuren@stad.gent
http://www.stad.gent/
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