
 Bezoek ook zeker de verkeersmarkt  
 van de Ark op vrijdag 29 maart 2019  
 van 15.30 tot 18.00 uur! 

 Meer weten? Hebt u vragen? 
Of wilt u als vrijwilliger uw steentje bijdragen 
aan de schoolstraat?

Surf naar www.wilrijk.be (klik op ‘Openbare Werken’) 
of scan de QR-code hiernaast.

U kan ook contact nemen met:
•  De dienst communicatie en participatie van het district Wilrijk 

tel. 03 338 53 91 - wijkoverleg.wilrijk@antwerpen.be
•  Secretariaat De Ark 

tel. 03 827 93 21 - school@arknet.be

DE ARK 
GAAT VOOR EEN 

SCHOOLSTRAAT



Het district Wilrijk en basisschool De Ark 
zetten in samenwerking met de stad 
Antwerpen een proefproject op in de 
Boekstraat. Vanaf 1 april 2019 wordt daar 
een schoolstraat ingericht.

Wat staat er te gebeuren?
Een schoolstraat wordt aan het begin en het einde 
van de schooldag een half uurtje afgesloten voor 
gemotoriseerd verkeer. Ze is dan enkel toegankelijk 
voor voetgangers en fietsers. Auto’s kunnen de straat 
nog wel uitrijden, maar niet inrijden.  
 
De schoolstraat wordt ingericht in het deel van de 
Boekstraat tussen de Sint-Jan Vianneystraat en de 
Jozef Cuyversstraat. In die 2 straten wijzigt er niets. 
 
Na het proefproject bekijken we samen met de 
school en de bewoners wat goed was en wat beter 
kan. Bij een positieve evaluatie, zorgen we voor een 
definitieve invoering van de ‘schoolstraat’.

 Uw bijdrage  
 is belangrijk! 
Om tot een geslaagd proefproject te komen, 
rekenen wij er op dat iedereen zich aan de 
regels houdt.

Daarnaast zoeken wij vrijwilligers 
(leerkrachten, ouders, grootouders, 
buren …) voor het dagelijks afsluiten
en heropenen van de straat.

Doet u mee? 
Contacteer dan de school of het district 
(meer info op de achterzijde).

•  Meer rust rond de schoolpoort.

• Meer plaats voor ontmoeting.

• Minder schadelijke stoffen en uitlaatgassen.

•  Meer beweging voor kinderen en 

(groot)ouders.

• Meer plaats voor voetgangers en fietsers.

dat is …
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