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Beste ouders, grootouders, 
 
Een veilige schoolomgeving.  
Hierin lukken we samen.  

 

 Samen met de Ouderraad, Schoolbestuur, 
personeel en directie, deskundigheid van instanties 
die expertise hebben om in Vlaanderen  een veilige 
schoolomgeving te realiseren, na inspraak van de 
buurtbewoners, enz. werd besloten dat de 
Molenheide een ‘schoolstraat’ werd. 
 

 Er zijn oversteekouders aan het gevaarlijke kruispunt Nieuwmoerse Steenweg – 
Kievitstraat – Kalmthoutse Steenweg. Elk moment van oversteken wordt zorgvuldig 
door hen afgesproken en ze houden elkaar op de hoogte. 

 

 Aan het kruispunt van de Peerdsvenweg en de Kalmthoutse Steenweg staan er 
grootouders. Ook zij houden elkaar op de hoogte om te garanderen dat er steeds 
iemand staat om de kinderen veilig over te laten.  

 

 De oversteek aan Dr. Denissen aan de Nieuwmoerse Steenweg is steeds bemand. 
Een buurtbewoner en onze meesters en juffen garanderen de oversteek. 

 

 Er zijn ouders die fietspoolen. Prachtig. 
 

 Er zijn ouders die parkeren aan de kerk en die zich terdege bewust zijn van de 
kwetsbaarheid van kinderen in het verkeer en die niet parkeren of stilstaan in de 
onmiddellijke schoolomgeving (Molenheide, parking Wijkhuis). 

 

 De hekken van de schoolstraat worden consequent geplaatst en terug verwijderd. 
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Beter tijd zoeken  
en ergens te laat komen,  
dan een kind nooit of te nimmer te 
laten dromen… 
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 Onze Ouderraad zorgt voor fluobags, fietshelmen… Ze zien onze kinderen graag 
en willen dat kinderen gezien worden! 

 

 
 
 
 
 
Heel veel dank in naam van de kinderen en hun ouders! 
 
En toch… 
Zéér jammer en ik kan het niet begrijpen… Wie kan er tegen zijn aan de genomen 
maatregelen die de veiligheid van kinderen wil garanderen? 
Onbegrijpbaar, toch?! 
 
Ik wil er niet aan denken maar denk er vaak aan… 
Stel je maar eens voor.  
Er gebeurt een ongeval met ingrijpende gevolgen in de omgeving van de school voor het 
slachtoffer. 
 
Enkele denkbare, mogelijke maar te vermijden situatieschetsen: 
 

• Er wordt geparkeerd op de parking van het personeel wat ook een 
bufferzone is.  
Het is speeltijd. Een bal wordt op de parking gegooid. Een kind opent 
het poortje en holt achter die bal. Een auto komt de parking 
opgereden. Het kind ziet enkel de bal en geen gevaar en wordt 
aangereden…  
Om dit te vermijden: niet parkeren op de personeelsparking en 
ook niet even stilstaan en niet draaien en keren met de auto of 
jeep of bestelwagen… 

• De kinderen worden veilig naar de plaats aan de kerk gebracht door 
onze juffen en meesters. Een oma ziet al van ver haar kleinkind in de 
rij. Ze roept enthousiast naar haar kleinkind om naar haar en de auto te komen. Het kindje loopt blijgezind naar 
oma. Een auto draait richting Nieuwendijk. Het kind ziet de auto niet maar heeft alle aandacht gericht op oma. 
De auto kan een aanrijding niet voorkomen… 
Om zo’n situatie te vermijden: de kinderen afhalen aan de wachtplaats. Zie afbeelding hieronder: 
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• In de Molenheide worden fietsende kinderen en ouders voorbijgestoken door auto’s die vlug willen parkeren aan 
het wijkhuis, of die hun kinderen vlug willen afzetten, zo dicht mogelijk bij de poort van de school of op de parking 
van meesters en juffen. Fietsende kinderen wijken uit en belanden in de goot en in de berm en komen overstuur 
en gekwetst aan in school...  Aanrijding nog maar net vermeden! 
Dus: efkes met de auto langs de kerk rijden, parkeren op de parking en de kinderen rustig te voet naar 
de school brengen. 

• In de Peerdsvenweg mag niet geparkeerd worden. Toch wordt dit gedaan. ’t Gebeurt zelfs aan de twee kanten 
van de weg zodat een doorgang moeilijker wordt. De kinderen worden vlug naar de oversteek gebracht en 
hierna efkes vlug terug vertrekken. Een fietsende leerling van Berkenbeek wordt aangereden door een 
vertrekkende ouder die snel naar het werk moet. De leerling moet worden opgehaald door een ziekenwagen…  
Dus… Parkeren aan de kerk. Plaats is er en gevaarlijke situaties worden vermeden. 

• Parkeren op de Molenheide, parkeren op opritten van buurtbewoners, parkeren aan het dreefje vlakbij en naast 
de houten zitplaatsen grenzend aan het speelplein geeft veel drukte en is levensgevaarlijk. Dit in combinatie 
met parkeren aan het Wijkhuis en op de parkeerplaatsen die dienen voor mensen die een activiteit hebben in 
het Wijkhuis, geeft véél overlast door auto’s, bestelwagens, grote voertuigen…  
De rij van kinderen kunnen niet de route volgen om veilig over te steken. Een vrachtwagen rijdt achteruit en ziet 
niet dat de rij achter hem passeert… 
Om dit te vermijden: niet parkeren op de personeelsparking en ook niet even stilstaan en niet draaien 
en keren met de auto of jeep of bestelwagen… 

 
Ik wil geen enkel kind en ouder, grootouder verliezen in het zo genadeloze verkeer. 
Ik wil het verkeer in onze schoolomgeving bij de piekmomenten zo veilig mogelijk 
maken in het belang van de kinderen. 
Wie kan hier op tegen zijn? 
 
Wie is er verantwoordelijk wanneer er een ongeval zou gebeuren met een fatale 
afloop? Die verantwoordelijkheid ligt duidelijk in het kamp van ouders die hun eigen 
zin doen.  
Ik informeer en sensibiliseer al vele jaren alle ouders via de nieuwsbrieven! 
Het kan écht niet zijn: “Hier was ik niet van op de hoogte…” 
 
Beter tijd zoeken en ergens te laat komen, dan een kind (broers, zussen, ouders, 
grootouders, vrienden, …) nooit of te nimmer te laten dromen… 
 
 

 
 

Tot een volgende keer! 
 

Luc 
 


