
                   
 

Beste, 

We hoeven het jullie niet te vertellen: in de Koffiestraat heerst er een drukte van jewelste tijdens de 
begin- en einduren van de school. We hebben veel gebrainstormd over mogelijke acties om de 
situatie leefbaarder te maken. De stad, directies van de omliggende scholen en de ouderraad zijn tot 
een akkoord gekomen om een schoolstraat uit te testen. 

WAT is een schoolstraat? 

Het principe van een schoolstraat is dat schoolgaande kinderen en hun ouders die zich te voet of met 
de fiets verplaatsen voorrang krijgen. Gedurende een half uur voor en na het einde van de school 
wordt de straat autovrij gemaakt. Er is dan enkel doorgaand verkeer mogelijk te voet of met de fiets. 
De bewoners kunnen echter wel de straat uitrijden. Op deze manier proberen we een veilige 
schoolomgeving te creëren. 

WANNEER komt er een schoolstraat? 

De schoolstraat wordt eerst getest. De proefperiode start op maandag 8 maart en loopt tot en met 
vrijdag 2 april (= start van de paasvakantie). 

Concreet wordt de Koffiestraat verkeersvrij gemaakt op volgende momenten: 

- maandag, dinsdag, donderdag: 8u10 – 8u40 en 15u45 – 16u15 
- woensdag: 8u10 – 8u40 en 11u25 – 11u55 
- vrijdag: 8u10 – 8u40 en 14u45 – 15u15  

De volledige Koffiestraat wordt verkeersvrij gemaakt. Men zal de straat vanaf de Mellestraat dus niet 
meer kunnen inrijden. De parking van de school is gedurende die uren ook niet meer bereikbaar.  

EVALUATIE 

Nadien volgt er een evaluatie: welk effect heeft de schoolstraat op mobiliteit en parkeren in de 
omliggende straten, hoe ervaren de buurtbewoners de schoolstraat, … 
Iedereen zal achteraf zijn mening en suggesties kwijt kunnen over de schoolstraat (omwonenden, 
ouders, leerkrachten, …). 

Wij kijken er naar uit om de schoolstraat te testen en hopen dat het de verkeersveiligheid ten goede 
komt! 

Met vriendelijke groeten, 

Axel Weydts      Joost D’haene, Lore Verbeke en Mieke Blomme 
Schepen van mobiliteit    Directie vbs Spes Nostra kleuter en lager 
 

Els Vandoolaeghe     Heidi Denys 
vzw Zonnebloem     Directeur Spes Nostra secundair 
 

Annelies Lambert en Ellen Verstraete 
Ouderraad, werkgroep verkeer 



 

 

 

 

 

Beste ouder, grootouder, begeleider van een schoolgaand kind in de vestiging Koffiestraat-
Steenstraat,  
 

De Koffiestraat transformeert vanaf 8 maart 2021 voor en na schooltijd naar een schoolstraat. Dit 
biedt ons de kans om de directe schoolomgeving heel wat rustiger en veiliger te maken. In eerste 
instantie gaat het om een proefproject maar we hopen wel dat dit een blijvende opstelling zal 
worden.  

We zijn er ons ook van bewust dat dit voor heel wat mensen een verandering in gewoontes met zich 
zal meebrengen. Om het project alle kans op slagen te geven, willen we daarom graag uw aandacht 
vestigen op mogelijke alternatieven om de kleuters of leerlingen van het 1e,2e of 3e leerjaar naar 
school te brengen of op te halen. 

Naar school brengen - ochtend : 

⮚ Rustig parkeren en samen met je kind naar school stappen kan vanaf :  
- De parking in de Peperstraat.  
- De parking op het Lagaeplein (Naast de kerk vrij parkeren tot 9u). 
- De parking naast het kerkhof/Hof Ter Melle in de Mellestraat. 
- De parking ‘Kasteel Heule’. (Heulse Kasteelstraat). 

 

⮚ Onder begeleiding van een gemachtigd opzichter kan je kind ook met de pendelrij naar de 
Koffiestraat of Steenstraat stappen vanuit de vestiging in de Schoolstraat. Hier is het wel van 
belang dat u samen met uw kind de rij opwacht. (zie rijkaartje op de achterkant van deze 
brief) 

De pendelrij vertrekt om 8u15 vanuit de Schoolstraat naar de Koffiestraat. Leerlingen van het 
lager (1/2/3) of kleuters kunnen onder begeleiding naar de Koffiestraat stappen. Het is ook 
mogelijk om aan te sluiten vanaf de hoek van de Peperstraat en de Kortrijksestraat (8u20) of 
vanaf de kerk (8u22). 

⮚ Je kind te voet of met de fiets begeleiden tot aan de schoolpoort. 

Ophalen -  avond/woensdagmiddag : 

⮚ De rode pendelrij : vanuit Steenstraat/Koffiestraat naar de vestiging in de Schoolstraat. 
 

⮚ De oranje thuisrij : vanuit Steenstraat/Koffiestraat naar Heuleplaats.  
Kinderen kunnen opgehaald worden aan het kapsalon, aan de kerk, aan de slagerij of aan de 
Peperstraat. 
 

⮚ De donkergroene thuisrij : vanuit Steenstraat/Koffiestraat naar Peperstraat.  
Kinderen kunnen opgehaald worden aan kruispunt Gullegemsestraat en Goethalslaan (Aldi) 
of aan het kruispunt Goethalslaan-Peperstraat. 
 



⮚ De blauwe thuisrij : vanuit Steenstraat/Koffiestraat tot over de verkeerslichten van de 
Steenstraat. 
 

⮚ De lichtgroene thuisrij : vanuit Steenstraat/Koffiestraat tot over de verkeerslichten van de 
Mellestraat.  
Kinderen kunnen opgehaald worden aan raamdecoratie Soete (Mellestraat 3) of aan de 
parking naast Hof Ter Melle. 

 

⮚ De paarse thuisrij : vanuit 
Steenstraat/Koffiestraat tot aan de 
poort van de kleuterschool. 
! Hou er rekening mee dat de 
Steenstraat ook heel druk is rond 
schooltijd en dat er hier vaak 
parkeerproblemen zijn. 

 

⮚ De witte ophaalrij : vanuit 
Koffiestraat tot aan de parking van 
de Koffiestraat. 
! Hier is de situatie gewijzigd en met 
de wagen de Koffiestraat inrijden is 
niet mogelijk tussen 15u45 en 16u15 
op ma/di/do - tussen 11u25 en 
11u55 op woe - tussen 14u45 en 
15u15 op vr. Met de fiets of te voet 
is de straat wel toegankelijk tussen 
deze tijdstippen. 

 

 

De thuis- en pendelrijen hebben niet enkel een positief effect op de drukte van de schoolomgeving, 
ze bieden ook het bijkomende voordeel dat je zelf op spitsmomenten de directe schoolbuurt 
vermijdt, dat je zelf later kan vertrekken om je kind op te halen en dat je kind op een veilige manier 
naar het ophaalpunt begeleid wordt. 

Als u nog bijkomende vragen zou hebben over deze opties, neem dan zeker contact op met de 
klasleerkracht of directie. Laat zeker ook niet na om - als u wijzigingen wil doorvoeren in het afhalen 
van uw kind -  dit ook via de klasagenda of via mail door te geven aan de leerkracht. 

Na de testfase komt er een analyse van de voorbije periode waarbij u ook zal bevraagd worden. 
Hierover later meer. 

Wij hopen dat deze info u kan helpen om de noodzaak van deze wijziging in de schoolbuurt in te 
zien en om hier misschien ook een persoonlijk voordeel uit te halen. 

Verkeersveilige groeten,  

Werkgroep Verkeer, Ouderraad Kleuter en Lager  

  



 


