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Perscommuniqué: 

Sint-Agatha-Berchem maakt zich op voor het nieuwe schooljaar:  
“No stress, laat je leiden op weg naar school” 

 
 
 
Na de zomervakantie en de periode van relatieve verkeersluwte in de gemeente moet, met het oog op de 
start van het nieuwe schooljaar, elk gezin zijn planning weer bijstellen om de kinderen tijdig op school te 
krijgen en zelf tijdig op het werk te geraken met naleving van de bewegwijzering en zonder de andere 
gebruikers op de weg of het voetpad te hinderen.  
 
Het uitwerken van die nieuwe planning gaat soms gepaard met dagelijkse stress en spanning. Om de ouders 
op weg te helpen heeft de Gemeente Sint-Agatha-Berchem een aantal voorzieningen uitgerold om van de 
start van dat nieuwe schooljaar in alle rust met de kinderen een bevoorrecht en aangenaam moment te 
maken.  
 
Sint-Agatha-Berchem telt op haar grondgebied over de verschillende netten heen immers niet minder dan 
14 kleuter- en basisscholen en één Nederlandstalige middelbare school; goed voor samen 3.100 leerlingen 
die allemaal op hetzelfde ogenblijk naar school moeten. We verwachten dan ook heel wat drukte op de 
Berchemse wegen, evenals aan en rond de scholen in de week dat het nieuwe schooljaar van start gaat en 
meer bepaald op maandag 3 september. 
 
Aan de oversteekplaatsen aan en rond de scholen tekenen een twintigtal gemachtigde toezichthouders 
present om kinderen en ouders te helpen bij het oversteken. Die toezichthouders zullen er het gehele 
schooljaar door aanwezig zijn en dus kun je maar beter meteen leren de aanwijzingen van die mensen, die 
er elke dag weer zijn om jullie veiligheid te garanderen, op te volgen. Ook de gemeenschapswachten tekenen 
present aan de schoolpoorten. Zij verdelen er die eerste dagen een preventiefiche met tips om jullie 
kinderen veilig naar school te brengen. Met het oog op extra veiligheid aan en rond de scholen binnen de 
gemeente, evenals aan het Dokter Schweitzerplein wordt ook de politieaanwezigheid hier versterkt. 
 
Tot slot wijzen we er nog op dat met het oog op een grotere zichtbaarheid voor de automobilisten en andere 
weggebruikers ook de bewegwijzering en de wegmarkeringen werden vernieuwd.   
 
We gaan er dan ook vanuit dat al die voorzieningen garant kunnen staan voor een zo zen mogelijke start van 
het nieuwe schooljaar. De boodschap die we graag meegeven luidt als volgt: “Laat je op weg naar school 
leiden door onze politieagenten, gemachtigde toezichthouders en gemeenschapswachten. En denk aan de 
veiligheid van onze kinderen!” 
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