De Springplank: nieuwe verkeerssituatie vanaf 1 sept. 2022
Streven naar “Een veilige schoolomgeving voor de kinderen” bracht ons vorig jaar tot het testen van
een schoolstraat.
Na een uitgebreide testperiode deden we een online evaluatie en dat brengt ons tot een aangepaste
situatie vanaf 1 september 2022.
Situatie vanaf 1 september







Schoolstraat wordt definitief ingericht
Parking aan St. Baaf blijft de aanbevolen parking. In functie van de veiligheid voorzien
we hier:
o Een wandelpad tussen de parking en Padbroekweg
o Verplaatsen zebrapaden op het kruispunt met Everselkiezel
Grasparking is opnieuw (tijdelijk) toegankelijk met een verplichte in- en uitrit
Parkeer- en stilstaanverbod in de bermen in de straten rond de school
Fietspad Everselkiezel wordt verlengd tot aan het kruispunt met Bavostraat en
Bovenstraat.

Elke weekdag van 8u tot 8u40 en van 15u tot 15u30
(op woensdag van 11u45 tot 12u30)

De schoolstraat is niet toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer, wel
voor voetgangers, fietsers, speed pedelecs en hulpdiensten.
Bewoners die wonen in de schoolstraat mogen door, mits zij een
vergunning hebben. Zij doen dit stapvoets, laten de doorgang vrij
voor voetgangers en fietsers, verlenen hen voorrang en stoppen
indien nodig.
Waar parkeren?
Parkeer bij voorkeur op de openbare parking aan parochiehuis Sint-Baaf.
De private parking op het grasveld is opnieuw toegankelijk. Weet dat dit tijdelijk is, gezien het
om een privaat perceel gaat. Verlaat je de grasparking, ga dan verplicht naar rechts zodat ook hier
de schoolpoort zo autoluw mogelijk blijft.
Parkeer niet in de bermen of op opritten van buurtbewoners. Tijdens de uren van de
schoolstraat geldt een parkeer- en stilstaanverbod in de bermen in de straten rond school. De lokale
politie zal streng optreden bij overtredingen.
Meer info
Uitgebreide info, inclusief resultaten evaluatie en stratenplan vind je in bijlage.
Bij verdere vragen over de schoolstraat kan je terecht bij mobiliteit@heusden-zolder.be .
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