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Voor behandeling in de gemeenteraad van 23/11/2020
Indiener : Anne Delvoye
Vraag/interpellatie (omschrijving) : Buurten met schoolstraten in
Mechelen
Toelichting
Ik las in de pers dat enkele scholen (opnieuw) van start gaan met een nieuw proefproject als
schoolstraat. Het doel is duidelijk:de leefkwaliteit in deze straten verbeteren en het creëren van een
veiligere schoolomgeving.Bijvoorbeeld: Voor één van die proefprojecten wordt de Boetestraat
verkeersvrij gemaakt. Alleen bewoners, handelaars en eigenaars van garages en standplaatsen mogen
er nog door met een bewijs. De betonblokken verdwijnen en op de Battelsesteenweg komt er een kiss
& ride-zone.
Het lijkt op zich allemaal een goed project die de veiligheid ten goede komt. En ik begrijp ook dat het
de bedoeling is om de mensen aan te sporen om zoveel als mogelijk te voet of met de fiets naar school
te komen.
Anderszijds wordt mij door bewoners van de straten in de nabijheid gemeld dat het probleem zich
verplaatst naar andere straten.
In het specifieke geval van de Boetestraat lijkt het er alsmaar meer op dat de ouders hun wagen
parkeren in de Kapelleblokstraat en dan via de voetweg naar de schoolpoort gaan.
Echter moet er bij het wegrijden via de Auwegemvaart op de vaartdijk gedraait worden, waardoor hier
zowel fietsers als voetgangers in gevaar worden gebracht. Bovendien is de aansluiting van de
Kapelleblokstraat naar de Battelsestw. ook niet echt de meest veilige.
Een schoolstraat in combinatie met een kiss en ride zone is goed, maar vooral voor leerlingen vanaf de
lagere school. Voor kleuters is een kiss en ride niet optimaal. Mij lijkt de combinatie met een
buurtparking wel een oplossing.

Vraag:
Werden de buurtbewoners van de omliggende buurt van de school aangeschreven en/of
gehoord na het eerste proeftraject uit 2016 in deze buurt?
Is het de bedoeling om de situatie in de omliggende straten ook in kaart te brengen?

Kan er bij het organiseren van een schoolstraat gezocht worden naar een plek op
stapafstand in de buurt waar een buurtparking mogelijk is en waar de ouders van de
kleuters die met de auto worden afgezet, (tijdelijk) kunnen parkeren?

Datum 17/11/2020

Naam: Anne Delvoye

* indiening uiterlijk 5 dagen vóór de vergadering (voor een vergadering op maandag is dit uiterlijk op
woensdag vóór de dag van de zitting van de gemeenteraad vóór 18.00 uur), bij voorkeur vroeger
teneinde de administratie toe te laten het voorstel te onderzoeken.
De indiening dient in samenspraak met- of door -de fractieleider ingediend te worden, ten einde de
beperking op basis van de grootte van de fracties van het aantal in te dienen vragen per zitting, te
kunnen bewaken:
- Fracties met minder dan 2 leden: maximaal 1 vraag per zitting;
- Fracties met minder dan 5 leden: maximaal 2 vragen per zitting;
- Fracties met minder dan 10 leden: maximaal 3 vragen per zitting
- Fracties met meer dan 10 leden: maximaal 5 vragen per zitting.
(Toepassing artikel 10 §4 van het Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, goedgekeurd in
zitting van 29 april 2019)
Formulier als bijlage mailen naar gemeenteraad@mechelen.be

