verkeersbevraging 2019 -

46 deelnemers

1 - te voet naar school

vaststelling : Het zebrapad aan de wegversmalling wordt door 13 bevraagden gebruikt. Met de
parkeerplaats tussen de blokken is hier een potentiële groei mogelijk.

vaststelling : Het grootste deel van de voetgangers gebruikt het zebrapad aan de apotheek.

vaststelling : De voetgangers die van de richting Oude Baan komen moet oversteken aan het
zebrapad aan de Oude Brouwerijstraat.

vaststelling : Zo’n 20 gebruikers van het zebrapad aan de apotheek.

vaststelling : Een kwart van de deelnemers geeft de aanwezigheid van de gemachtigd opzichter niet
als reden aan om over te steken aan de Kamiel Huysmansstraat.
Wat zou je met betrekking tot te voet naar school komen als veilige en praktische ingreep /
maatregel / oplossing willen voorstellen?
- verkeerslicht of controle bij zebrapad aan de apotheek
- meer verlichting in de Stille Weg
- Veiligere oversteek aan Oude Brouwerijstraat. Het voetpad is er heel kort. Je ziet de auto's pas als
je bijna op straat staat. Auto's die vanuit de Nieuwstraat komen zijn heel onzichtbaar wanneer ze de
bocht nemen naar de oude Brouwerijstraat.
- Gemachtigd opzichter aan de apotheek. Controles op hardrijden in Kard. Cardijnstraat
- Ik zou liever het zebrapad aan de apotheker gebruiken als hier de gemachtigd opzichter staat.
- Meer zichtbaarheid dat hier een school is. Een opzichter aan het zebrapad aan apotheek en een
zone 30
- Verkeerslichten aan zebrapad
- Politie agent voor het oversteken
- Dat er iets gedaan wordt als je de hoek van de Oude Baan en Oude Brouwerijstraat aan het
zebrapad gezien er toch veel kinderen hier oversteken en de auto kijken niet naar rechts als ze uit de
Oude Brouwerijstraat komen en is soms gevaarlijk voor de kinderen
- Minderen snelheid in Kardinaal Cardijnstraat + meer sensibiliseren dat het schoolomgeving is.
- Toezichter aan het zebrapad aan de apotheek
- Versmalling voor slechts 1 voertuig aan de apotheker, een licht, een gemachtigd opzichter aan de
apotheker.
- De elektriciteitscabine is hinderlijk, geeft een slecht zicht om over te steken. De witte strepen van
het zebrapad zijn soms erg glad. Misschien 1richtingsverkeer voor auto’s aan de wegversmalling.
- Snelheid aanpassen wanneer de school begint/stopt.
- Licht
- Gemachtigd opzichter verplaatsen naar zebrapad aan apotheek.
- Aan de apotheker ook een gemachtigd opzichter plaatsen.
- Een opzichter op zebrapad tegenover Stille Weg. Onbegrijpelijk dat er vlak aan school geen veilige
oversteek plaats is.
- Verkeerslichten en verkeersdrempel aan het zebrapad en een deftig voetpad voor de kerk
- 30km per uur. Opzichter aan het zebrapad aan de apotheek.
- Verkeerslicht, zone 30, verkeersdrempel, gemachtigd opzichter
- Zone 30 met traject controle, hierdoor sla je 2 vliegen in 1 klap. Nl, dan gaan de weggebruikers die
Terhagen en Rumst als sluiproute gebruiken ontmoedigd raken door de trage doorvoer waardoor

tijdswinst niet meer mogelijk is, de traject controle zorgt voor een veiliger gevoel voor kinderen en
buurtbewoners. Het verkeerslicht zou ik pas in een later tijdstip inzetten als extra maatregel.
- Een vluchtheuvel en verkeerslichten aan het zebrapad t.h.v. de apotheek. En aan de kerk moet
ofwel een echt voetpad komen of een verkeersverbod. Nu moet je op straat lopen als je deze weg
kiest.
- De Stille Weg is reeds zo goed als verkeersvrij (kant kerkhof), maar toch zijn er nog ouders die hun
kinderen met de auto in de Stille Weg afzetten. Mijn kinderen mogen met hun tweetjes alleen door
de Stille Weg gaan, maar moeten daardoor zo dicht mogelijk tegen de haag lopen. Indien we vanuit
de Kamiel Huysmansstraat komen, steken we steeds bij de opzichter over omdat dit veiliger
aanvoelt. Auto's houden zich ook niet aan de km beperking.
- Vluchtheuvels langs beide kanten op minder dan 50 meter met knipperlichten zone 30 voor deze
heuvels
- Licht aan het zebrapad aan de apotheek
- 30 km per uur, een verhoging of verkeerslicht met knop om het op rood te laten springen
- geen verkeer in de Stille Weg van 8u10 tot 8u45 en van 15u15 tot 15u45
- Duidelijker aangeven dat er een school is door opvallende borden of kleuren.
- Veilige en praktische ingreep

2 - met de fiets naar school

vaststelling :

vaststelling :

vaststelling :

vaststelling :

vaststelling :
Wat zou je met betrekking tot te voet naar school komen als veilige en praktische ingreep /
maatregel / oplossing willen voorstellen?
- gekleurde fietsstrook op de Stille Weg
- Het fietspad stopt vanuit de Kapelstraat net voorbij het rond punt Korte Veerstraat. Men is dus
verplicht om ofwel op de rijbaan van de Kardinaal Cardijnstraat te rijden. Dit is in ochtendspits heel
gevaarlijk. Graag een fietspad daar. Want nu gaan we op het voetpad wat wettelijk niet mag met de
fiets omwille van veiligheid
- Opzichter/ politie agent
- Goede duidelijke fietspaden
- Fietspad aangeduid op de baan en een licht
- Versmalling aan blokken is veilig, auto’s moeten stoppen of vertragen.
- Een veilige oversteekplaats met verkeersdrempel voor de apotheker en duidelijkheid voor de kerk
van mij mag dat stuk asfalt weg en pleintje, groot voetpad van maken
- 30km. Opzichter aan het zebrapad apotheek.
- In sommige steden en dorpskernen worden wegmarkeringen aangebracht welke de automobilisten
kenbaar maken dat de rijbaan gedeeld word met fietsers. Samen met deze quick win, en een zone 30
met traject controle tevens een manier om de sluiproute A12 - E19 zwaar ontmoedigen.

- Idem als wanneer te voet
- Idem als vorig punt, te voet. Wij komen enkel met fiets op fietsdag. De Kardinaal Cardijnstraat is
voor de kinderen te onveilig om op de baan te fietsen.
- Langs elke kant parkeerverbod op 30 meter van het zebrapad voor de zichtbaarheid. Knipperlichten
zone 30 en flitspalen langs elke kant.
- goede fietsenstalling, veilig fietspad van dijk tot aan de Stille Weg
- 30 per uur, een verhoging, rood licht met knop

3 - met de auto naar school

vaststelling :

vaststelling :

vaststelling :

vaststelling : Een heel groot deel van de ouders parkeert in de Kardinaal Cardijnstraat. Een toch wel
klein deel maakt gebruik van de parking tussen de blokken.
Wat zou je met betrekking tot te voet naar school komen als veilige en praktische ingreep /
maatregel / oplossing willen voorstellen?
- Ter hoogte van de kerk moet er iets gebeuren aan geparkeerde wagens op het voetpad.
- Meer parkeergelegenheid. Ik zet mij vaak op de parking van het kerkhof.
- Opzichter
- Kiss and Ride zone aan de parking van de woonblokken.
- Enkelingen die toch nog de Stille Weg inrijden om kinderen af te zetten erop wijzen dat dit zeer
onveilig is.
- Kiss and ride zone ter hoogte van Stille Weg, met begeleiding tot aan school
- Een degelijke kiss en ride voorziening welke makkelijk toegankelijk is kan de verkeersveiligheid ten
goede komen. De ruimte voor de kerk zou hiervoor kunnen dienen mits de voetgangers niet worden
gehinderd. ( wegmarkering in de vorm van een zebrapad ) lijkt me de duidelijkste.
- Voor het oversteken aan de apotheek: een vluchtheuvel en verkeerslichten. Aan de kerk een
parkeerverbod en een echt voetpad.
- Deftige dubbele kiss & ride ter hoogte van de kerk maken.
- Kiss en ride achter de blokken of aan het kerkhof
- Tijdens de uren wanneer kinderen worden opgehaald en weggebracht kan het gedeelte van net
voor het zebrapad aan de blokken, tot aan het volgende kruispunt verkeersvrij worden gemaakt,
zodat iedereen die zijn of haar kind met de wagen naar school brengt, dient te parkeren op de
parking tussen de 2 blokken, en de zebrapaden verkeersvrij blijven.
- Mijn kinderen komen te voet.

4 - met de bus naar school

vaststelling : Heel weinig kinderen komen met de bus naar school. Bij het naar school komen of het
naar huis gaan wordt het zebrapad aan de apotheek gebruikt.
Wat zou je met betrekking tot te voet naar school komen als veilige en praktische ingreep /
maatregel / oplossing willen voorstellen?
- Licht om over te steken.
- Geen bruikbare ideeën van deze kant :-), ik weet wel dat er velen zijn die de bussen willen inhalen
waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.

