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Schoolstraat – Basisschool Hazenakker en Atheneum Gentbrugge
Beste ouder,
Aan het begin en het einde van de schooldag is er heel veel beweging aan de schoolpoort. Er is een wirwar van auto’s die
manoeuvres uitvoeren en voetgangers en fietsers die tussen de auto’s door laveren. Dit creëert soms onveilige situaties.
Daar wil jullie school iets aan doen.
Na een positieve evaluatie van de eerste schoolstraten bij een tiental andere Gentse scholen, wil de Stad Gent samen
met de school het proefproject ‘schoolstraat’ opstarten aan de Basisschool Hazenakker en het Atheneum Gentbrugge.
We willen meer plaats geven aan voetgangers en fietsers en zo de veiligheid aan de schoolpoort verbeteren. Dat kan als
er geen auto’s tot aan de schoolpoort rijden. Voor uw school betekent dit dat de Hazenakker en het Ooievaarsnest (tot
aan huisnummer 24) bij het begin van de schooldag maximum een half uur afgezet worden voor gemotoriseerd verkeer.
Buren mogen de straat wel steeds uitrijden tijdens dit half uur.
Door de straat rustiger te maken, is er meer plaats voor voetgangers en fietsers. Dit kan het ideale moment zijn om uit te
testen hoe vlot het gaat om te voet of met de fiets naar school te gaan. Woont u dicht genoeg bij de school, dan is het
gezond en leuk om te stappen of te trappen. Ook het openbaar vervoer is vaak een goed alternatief. Als u uw kind(eren)
met de auto naar school brengt, zult u dus iets verder van de school moeten parkeren in een van de omliggende straten
en even wandelen naar de schoolpoort. Er is parkeermogelijkheid op de parking van sporthal Driebeek.
Concreet:
De Hazenakker en het Ooievaarsnest (tot huisnummer 24) worden elke schooldag afgesloten van 8.00 tot 8.30 uur. Op
woensdagmiddag worden de straten ook afgezet van 11.45 tot 12.15 uur.
Het proefproject start op woensdag 27 februari 2019 en duurt tot aan de grote vakantie. In de maand juni zal u als ouder
kunnen deelnemen aan de evaluatie van deze proefperiode.
Nog vragen?
Heeft u nog bijkomende vragen of bedenkingen? Dan kunt u terecht bij de directie van de scholen, Delphine Standaert
voor de basisschool Hazenakker (tel 09 210 51 50) of Sofie Vercoutere voor het atheneum Gentbrugge (tel 09 210 51 51).
U kunt ook steeds terecht bij het Mobiliteitsbedrijf via mail: mobiliteit.scholenwerking@stad.gent.

Met vriendelijke groeten,
Voor de burgemeester (bij
delegatiebesluit van 24 januari 2019)

Mieke Hullebroeck
Algemeen directeur
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