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Betreft: Kerkstraat autoluw tijdens schoolperiode.
Geachte bewoner,
1 september, een belangrijke dag voor vele kinderen, de start van een nieuw
schooljaar…ongetwijfeld brengt dit terug meer drukte teweeg in de nabije omgeving van de
Sint-Hubertusschool, en dit vooral in de Kerkstraat.
Om deze gevaarlijke drukte te verminderen en vooral om iedereen, jong en oud op een
veilige manier door de Kerkstraat te laten passeren heeft het gemeentebestuur een nieuwe
toegangsweg gecreëerd naar de school. Deze weg situeert zich in het midden van de
Kerkstraat, rechtover de ingang van de Sint-Hubertusschool en is gemakkelijk te bereiken
via de nieuwe aangelegde parking in het binnengebied (naast de Carrefour). Op deze
parking met speciaal aangelegde Kiss & Ride zone, kunnen “de taxi’s” die de kinderen
naar school brengen, “parkeren”. Op deze manier zal automatisch de verkeerschaos in de
Kerkstraat verminderen en kunnen de kinderen rustig en veilig de school bereiken.
Echter, om de “taxichauffeurs” te sensibiliseren om zeker gebruik te maken van de Kiss &
Ride zone in het binnengebied is het noodzakelijk dat we op bepaalde tijdstippen de
Kerkstraat tijdens de schoolperiode afsluiten. Dit wil zeggen dat vanaf 1 september aan de
kant van de Antwerpsestraat een nadar zal geplaatst worden op volgende tijdstippen :
-

Van maandag t.e.m. vrijdag : aanvang van de school van 8u10 tot 8u30
Woensdag : einde schooldag van 11u55 tot 12u15
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag : einde schooldag van 15u15 tot 15u35
Tijdens de middagperiode geldt er geen afsluiting, daar de verkeersdrukte duidelijk
minder is.
De Kerkstraat uitrijden zal steeds mogelijk zijn.

Voorlopig werken we met een manuele opstelling door het plaatsen van een nadar in
afwachting tot het installeren van een automatische verdwijnpaal.
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Om deze nieuwe regeling samen met u te evalueren en verdere toelichting te verschaffen,
nodigen wij u graag uit op maandag 23 oktober om 20u. in de raadzaal van het
gemeentehuis.
Gelieve in de toekomst rekening te houden met deze korte tijdstippen. Vanzelfsprekend
geldt deze regeling enkel tijdens de schooldagen, op vrije dagen zal de straat heel de dag
toegankelijk zijn.
Wij begrijpen dat deze nieuwe verkeersregeling een aanpassing zal zijn voor iedereen en
waarschijnlijk nog verder zal moeten bijgestuurd worden. We hopen te mogen rekenen op
uw medewerking en begrip, zodat we samen kunnen werken aan een veilige
verkeersomgeving voor iedereen.

