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Alle VIB’s**klaar voor het nieuwe schooljaar? 

Binnenkort gaat het nieuwe schooljaar van start en verplaatsen wij ons allemaal terug naar de 
schoolpoort.  
Voor gemeentebestuur Brasschaat is verkeersveiligheid rond de schoolomgeving een absolute prioriteit. 

Daarom geven we jullie graag een aantal tips en handige links. 

Veilig fietsen naar school met de digitale schoolroutekaart  

Kies je voor de fiets, dan kan je veilig op weg dankzij de digitale fietsroutekaart 

Route2School! Scan de QR-code of ga naar https://www.brasschaat.be/allemaal-

vib en stippel samen met je kind de veiligste fietsroute naar school uit.  

Deze kaart kwam tot stand dankzij de input van ouders, leerlingen en leerkrachten 

via de grootschalige bevraging Route2School in 2019.  Zodoende konden we de 

fietsroutes binnen onze gemeente in kaart brengen. De gemeente ontving ruim 

200 meldingen vanuit 20 verschillende Brasschaatse scholen. Samen met politie 

verwerkten we deze meldingen 1 voor 1 en konden we ook al heel wat knelpunten 

oplossen. Deze digitale schoolroutekaart wordt voortdurend aangepast wanneer een knelpunt of de 

weginfrastructuur is aangepast.  

Folder veilig fietsen in Brasschaat 

Veilig fietsen in Brasschaat, dat willen we iedereen bijbrengen. En jong geleerd is oud gedaan, dus we 

willen dat onze kinderen echte VIB’s* zijn. Daarom sloegen gemeente Brasschaat en Lokale Politie 

Brasschaat de handen in elkaar om verkeersveiligheid ook bij jonge fietsers onder de aandacht te 

brengen.  

Om de belangrijkste principes en verkeersregels in duidelijke taal uit te leggen aan leerlingen van het 4de, 

5de en 6de leerjaar, ontwikkelden we de folder “Veilig fietsen In Brasschaat”. Op deze leeftijd gaan 

velen voor de eerste keer zonder begeleiding, alleen of in groep naar school of naar hun hobby’s. Een 

belangrijk moment om alle verkeersregels en -situaties te overlopen. 

De folder geeft stap voor stap meer uitleg over de verkeersborden, de uitrusting van de fiets, specifieke 

verkeerssituaties, het Route2School project,… op het einde is er de heuse VIB-quiz. Hiermee testen 

leerlingen zelf of ze helemaal klaar zijn om de fiets op de springen en, zonder begeleiding, naar school te 

gaan.  

https://www.brasschaat.be/allemaal-vib 

*Verkeersveilig In Brasschaat 

*Very Important Brasschatenaar 
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Parkeren aan de schoolpoort. Zo doe je dat …  

Kom je toch met de wagen hou je dan aan deze regels: 

- Parkeer minstens 5 meter voor een zebrapad. Op die manier worden 

overstekende voetgangers en fietsers goed gezien! 

- Parkeer niet voor de garagepoorten van de buren, ook al is dat maar 2 

minuutjes. Andere ouders parkeren daar ook “maar” 2 minuutjes. Als we zo 

alles optellen, komen we al snel aan een half uur, terwijl die bewoners ook wel 

eens gehaast kunnen zijn om naar het werk te vertrekken, toch?   

- Om het parkeren aan onze schooltoegangen te vermijden, is de rijbaan ter 

hoogte van de schoolpoort onderverdeeld in rijvakken door de onderbroken 

witte middellijn afgebakend met verkeersbord A23. Hier is parkeren dus niet 

toegelaten. Zet je wagen gerust iets verderop, wandelen is immers gezond!  

- Parkeer op minstens 5 meter van een kruispunt.  

- Parkeer voor of na een verhoogd verkeersplateau of verkeersdrempel, niet erop.  

- Het zebra- en voetpad zijn voor voetgangers, het fietspad voor fietsers, de rijbaan voor auto’s. 

Hou je het zebra-, voet-,  fietspad dus vrij voor onze actieve weggebruikers? 

- Hinder geen andere weggebruikers door eventjes dubbel te parkeren. Fietsertjes moeten zo 

slalommen tussen de geparkeerde voertuigen. Dat is leuk op een hindernissenparcours, maar 

niet in de schoolomgeving.  

- Kom met de fiets naar school! Dan parkeer je wel vlak voor de schoolpoort en het is nog gezond 

ook. 

Heb je de groene zebra’s al gezien? 

Om de zichtbaarheid van de schooltoegangen te verbeteren worden alle zebrapaden ter hoogte van 

schoolpoorten letterlijk in de groene verf gezet. Deze optische verkeersdrempels hebben een 

verkeersremmend effect en verhogen de oversteekbaarheid van voetgangers. Daarnaast zal ter hoogte 

van de variabele borden zone 30 steeds het woord school op de rijbaan worden aangebracht. Op deze 

manier willen we de verkeersveiligheid aan alle schoolomgevingen verbeteren. 

We voorzien ze steeds aan belangrijke zebrapaden in schoolomgevingen. Giko/Gilo de Kaart, De Vlinder, 

De Wingerd (enkel woord 'school'), Sint Ludgardis, Sint Michielscollege (enkel woord 'school'), Gibo 

Mariaburg, Mater Dei Zegersdreef, Go Wonderwijs, Go Technisch Atheneum (KTA), Mater Dei MTH, 

Mater Dei Bethanië. Volgend jaar zijn de andere scholen aan beurt. 

Hierbij een voorbeeld aan Mater Dei Driehoek: 

 

 


