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De schoolstraat, eerst in test, is nu definitief van toepassing in de 

Kerkstraat te Sint-Agatha-Berchem. 
 

Aan het einde van de testperiode werd de schoolstraat in de Kerstraat op 23 september geëvalueerd.  

Zoals van begin af aan werd aangekondigd, zou de schoolstraat een samenwerkingsproject zijn 

tussen de gemeentelijke autoriteiten EN de gebruikers ervan. 

Klaar om het avontuur voort te zetten... 
 

De schoolstraat, in de buurt van de Sint-Albertus & Sint-Jozefscholen, begon op 23 september en 

eindigde op 20 december laatstleden. Voor de einddatum werd er een tevredenheidsenquête 

verspreid onder de ouders, de Berchemnaren (inwoners of niet) en het schoolpersoneel.  

De resultaten van dit onderzoek (dat eindigde op 8 december), werden door Good Planet 

geanalyseerd en zijn over het algemeen positief.  

Veel Berchemnaren, leerkrachten, bewoners, ouders en leerlingen konden zelf hun mening geven 

over hun beleving van de schoolstraat: 168 leerkrachten, bewoners en ouders en 233 leerlingen 

gaven hun mening. 

De resultaten van het onderzoek tonen aan dat meer Berchemnaren voorstander zijn van het 

behouden van de schoolstraat na de test: 

- 42 van de 69 inwoners; 

- 50 ouders op 68; 

- 79% van de studenten. 

Na de vaststelling van de vele positieve aspecten - en de positieve uitwerkingen - heeft het College 

van Burgemeester en Schepenen dan ook besloten om de schoolstraat in stand te houden.  

"Het project stelt kinderen en hun ouders in staat om in betere veiligheidsomstandigheden naar 

school te gaan en zorgt voor verkeersvriendelijkheid tijdens de spitsuren. Deze inrichting, gekoppeld 

aan een plan om een permanente éénrichtingsverkeer in bepaalde delen van de straat in te voeren, 

vermindert het autoverkeer en laat ook alle scholen in de buurt toe om zich in betere omstandigheden 

te voet naar de nabijgelegen culturele centra te verplaatsen", voegt Thibault Wauthier, Schepen van 

Mobiliteit, er aan toe. 

"Zoals gevraagd door de schoolkinderen, hebben we besloten om de actie voort te zetten. De eerste 

effecten van de schoolstraat zijn hoopgevend omdat het de keuze van andere - meer actieve - 

vervoermiddelen mogelijk maakt: van de 51 automobilisten hebben 9 ervoor gekozen om zonder auto 



naar school te gaan. Vroeger kwamen 14 kinderen met de fiets, nu zijn het er 28. Het zouden er 43 

zijn als de veiligheidsomstandigheden in de andere straten zouden worden verbeterd.  

Als gevolg daarvan hebben we besloten om de veiligheid in de straten in de buurt van de school te 

verbeteren. De twee zebrapaden van de Groot-Bijgaardenstraat ter hoogte van de kerk en de J.-B. 

Vanderdrieschstraat worden binnenkort aangepast. Ook zullen we investeren in meer geschikte 

tijdelijke sluitingen. We behouden de twee agenten beschikbaar die de overgangen van de rijstroken 

rond de perimeter organiseren. De volgende stappen zijn opnieuw een ontmoeting met de school, de 

ouders en de bewoners om het project verder te verbeteren", besluit Thibault Wauthier. 

Ter herinnering: de schoolstraat is van toepassing in de Kerkstraat tussen de Dr. Ch. Leemansstraat 

en de Groot-Bijgaardenstraat op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.00 tot 8.30 uur en 

van 15.00 tot 15.30 uur en op woensdag van 8.00 tot 8.30 uur en van 11.45 tot 12.15 uur. De 

maatregel wordt onderbroken tijdens de schoolvakanties en op feestdagen.  

Contactpersonen: 

Joël RIGUELLE 

Burgemeester van Sint-Agatha-Berchem 

0475/82 37 79  - joel.riguelle@berchem.brussels 

 

Thibault WAUTHIER 

Schepen van Mobiliteit  

0490/52.43.05  - twauthier@berchem.brussels 

 

Mireille WALSCHAERT 

Verantwoordelijke dienst Communicatie 

02/464 04 85 – 0493/74 26 73  - mwalschaert@berchem.brussels 
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