
Resultaten bevraging i.f.v. schoolstraat in de Van Den Hautelei 

 

Voor 2 scholen in de Van Den Hautelei in Deurne – kleuter- en lagere school Tiptop (nr. 79A) en vrije 

basisschool Andromeda (nr. 63) – werd door het district voorgesteld een schoolstraat in te richten.  

De bevraging van ouders, schoolpersoneel en buurt werd georganiseerd in juni 2018.  

 

OUDERS 

Algemeen  

Er kwamen 36 reacties binnen die minstens 57 leerlingen vertegenwoordigen 

 

Afstand tussen woonplaats en school 

Een 53% woont op minder dan 1 km van de school. 

35% woont op minder dan 2,5 km van de school. 

En 12% woont tussen 2,5 en 5 km. 

Geen van de respondenten woont verder dan 5 km van school. 

 

Verplaatsingswijze 

Bijna 60% van de leerlingen komt altijd te voet naar school, een vierde doet dat zelden of nooit. 

61% komt regelmatig tot af en toe met de fiets en ook hier maakt 25% er zelden of nooit gebruik van.  

Het openbaar vervoer is voor de meesten geen optie: bijna 14% komt dagelijks tot minstens een keer 

per week met tram of bus naar school.  

Ruim een vierde van de leerlingen wordt geregeld met de auto gebracht, 40% zelden of nooit. 

 

Keuze vervoermiddel 

Belangrijkste redenen om met de auto te komen zijn: onveiligheid van de route tussen thuis en school 

en slechte verbinding met openbaar vervoer tussen thuis en school en tussen thuis en volgende 

bestemming. 

Ouders die in shiften werken en weersomstandigheden hebben ook een invloed op de keuze van het 

vervoermiddel.  
 

Houding tegenover de schoolstraat 



 

Welgeteld 1 respondent staat uitgesproken negatief tegenover de schoolstraat, de rest is positief of 

neutraal. 

 

Verkeersveiligheid in de schoolomgeving    

 Uit de vraag over de ervaring van de verkeersveiligheid in de schoolomgeving blijkt dat: 

o de scholen vrij vlot bereikbaar zijn te voet ( 64%), met de fiets ( 67%) en met het openbaar 

vervoer ( 61%) 

o foutparkeerders een probleem vormen voor 36%, terwijl een derde van de respondenten er 

geen oordeel over hebben 

o de helft van de respondenten vindt dat er voldoende fietsenstallingen in de scholen zijn 

o ruim een derde zich stoort aan teveel auto’s in de schoolomgeving en bijna 20% daar geen 

oordeel over heeft 

o 53% vindt dat er te snel gereden wordt in de schoolbuurt 

o de meeste mensen vinden dat het aangenaam wachten is aan de schoolpoort (19% vindt van 

niet)  

 

Gevaarlijke situaties 

Gevaarlijke situaties:  

a. Zebrapad hoek VDHautelei/Karel Govaertsstraat (auto's, fietsers stoppen niet altijd wanneer we aan 

het oversteken zijn)  

b.Karel Govaertsstraat/St Rochusstraat. Ook hier wenst men niet altijd te stoppen wanneer we aan het 

zebrapad aan het oversteken zijn.  

c.Hoek VDHautelei/Dascottalei. Wederom hetzelfde liedje ... men respecteert niet altijd (gebeurd 

eigenlijk vrij vaak) de verkeersregels en geven nog gas bij terwijl we trachten veilig over te steken. 

a) VdH-Heba: gevaarlijk x-punt, snel verkeer/tram b) Tussen de scholen: stilstaande auto's met 

draaiende motor (niet per sé gevaarlijk, maar wel erg ongezond)! 

a) Aan de school Tip-Top: auto's parkeren voor de ingang/schoolpoort 

a) VdHlei: hier zijn geen verkeersdrempels of tapijten, de auto's vliegen hier! 

a) x-punt KGovaerts-VdHlei b) x-punt VdHlei-Heba 



a) Dascotte: veel verkeer b) KGovaerts: veel foutparkeerders c) KGovaerts en StRochusstr: 

overdreven snelheid en veel autoverkeer d) VdHlei-KGovaerts: Veel passage aan de oversteekplaats 

e) VdHlei: uitgang Tip-Top helt af en autoverkeer is er druk en snel --> gevaar voor kinderen met 

(loop)fietsen. 

a) Inrit Tip-Top auto's geparkeerd b) VdHlei: straat met dubbel geparkeerde wagens. De auto's 

moeten uitwijken en brengen de vele fietsers in gevaar. c) VdHlei: auto's rijden te snel 

a) St Rochus: mijn kind moet de straat oversteken b) VdHlei: de straat staat vol met auto's 's ochtends 

a) de trams op Heba en Dasclei 

a) VdHlei-Dasclei b) VdHlei-Heba c) DascLei 

a) VdHlei auto's rijden te snel b) VdHlei geen fietspaden c) DascLei-Heba: geen fietspaden! 

a) Te veel auto's aan beide schoolpoorten b) DascLei: te snel rijdende auto's ter hoogte van BPost 

a) VdHlei: veel aan het bouwen 

a) DascLei: drukke laan en trams b) VdHlei: veel auto's 

a) De St-Rochuskerk 

a) Heba b) Boterlbn 

a) Heba x-punt Stevenslei b) JEmbrechtsstr 

DascLei: aan de stoplichten waar Tram4 passeert 

a) VdHLei b) JEmbrechtsstr c) Stevenslei d) KGovaertsstr e) St-Rochusstr 

a) Heb en DascLei waar de Tram rijdt b) Verkeerslichten?? 

a) JEmbrechtsstr b) Kleine ster op de DascLei 

Niets 

a) te snel rijden op de VdHlei b) Gn fietspad aan de JEmbrechtsstr c) Auto's staan aan de deur van de 

school (Andromeda) 

a) Foutparkeerders aan de schoolpoort (Andromeda) b) X-Punt Heba-DascLei c) Heba geen fietspad 

a) VdHLei x-punt KGovaertsstr 

 

Suggesties en aanbevelingen 

Tot zolang er nog geen schoolstraat is, meer politiecontrole op foutparkeerders aan school. Maar ook 

controle naar auto's waarvan de eigenaars denken voor hun garage te mogen staan/parkeren en 

deels (70%) het voetpad gebruiken als parkeerplaats. Zo kunnen wij het voetpad niet kunnen 

gebruiken zoals het hoort. 

Vraag4: Indien ik de auto niet nodig zou hebben voor mijn werk. 5.2: a) VdH-Heba: kruisp waar veel 

en openb verv samenkomen. b) VdH-Dasc idem c en d) Heba en Dasc-Heba: Tal van wegenwerken 

en bouwwerven zorgen ervoor dat er geen veilig alternatief is om naar school te komen met de fiets. 

De meeste mobilisten zijn ook heel onverdraagzaam. 

Aan de hoek met de Heba graag een toezichthouder! 

De aanpak moet ruimer worden gezien naar de volledige schoolbuurt! Ook in de St-Rochusstr zijn er 2 

scholen. Het is wenselijk om de volledige St Rochusstr, Vd Hautelei, KGovaerts en JEmbrechtsstr om 

te vormen tot schoolstraten! Desnoods enkel de VdHautelei. Het huidige voorstel is echt absoluut 

minimum. Het voetgangersgebied is niet groot genoeg om echt aan te zetten tot een modal shift. Het 

autoverkeer zal afgewenteld worden op de KGovaerts-en JEmbrechtsstr. Er komt ook een grotere 

parkeerdruk in die straten (die is er nu al). Er is geen reden om het stuk tussen KGovaerts en 

Dascotte niet mee te nemen. Zoniet dwing je het autoverkeer om een U-bocht te nemen op de hoek 

tussen de VdHautelei en KGovaertsstr omdat die laatste een enkel richtingstr is. 

Blij dat dit onder de aandacht komt! Uiteindelijk kijken de meeste mensen goed uit, maar het moet 

veilig zijn voor en door IDEREEN! 

Heel gevaarlijk is de tram naast de kleine ster op de Dasclei 

Politie toezicht aan de school! 

Wij hebben een auto parkeerplaats nodig voor de school. De kinderen moeten kunnen in-en uit 

stappen. 

Schoolstraat is niet nodig! 



Heba = drukke baan. Eventueel verkeerslichten met de fiets of te voet is het moeilijk oversteken. Je 

moet alle kanten in het oog houden. 

Iemand die de kinderen kan begeleiden in het verkeer! Auto's moeten rustiger rijden en stoppen aan 

de zebrapaden. 

Aan de overkant van de school een veilige oversteekplaats 

Meer toezicht en handhaving van de verkeersregels. Evengoed verkeersproblematiek aan de 

vestiging  
 

  



LEERKRACHTEN/SCHOOLPERSONEEL 

Algemeen 

1 reactie 

 

Afstand tussen woonplaats en school 

Woont op minder dan 1 km van de school 

 

Verplaatsingswijze 

1 komt bijna altijd met de fiets.  

 

Schoolomgeving 

Respondent herkent de problematiek van het foutparkeren en vindt het niet veilig voor voetgangers en 

fietsers in de schoolomgeving.   

 

Houding school tegenover schoolstraat 

Respondent staat absoluut positief tegenover de invoering van een schoolstraat.  

 

 

Suggesties en aanbevelingen 

Er is geen zebrapad aan de ingangen van de school; het zou een verbetering zijn als dat er wel kwam. 

  



BUURTBEWONERS 

Algemeen 

39 reacties  

 24 uit de Van Den Hautelei 

 5 uit de Karel Govaertsstraat 

 7 uit de Jaak Embrechtstraat 

 1 uit de Dascottelei 

 1 uit de Stevenslei 

 1 uit de Oudedonklaan 

Leeftijd: 

 6 tussen 31 en 34 jaar oud 

 14 tussen 35 en 44 jaar oud 

 6 tussen 45 en 54 jaar oud 

 9 tussen 55 en 64 jaar oud 

 5 tussen 65 en 74 jaar oud  

Gender 

 17 mannen 

 21 vrouwen 

Gezinssituatie 

 1 alleenstaande 

 12 hebben een gezin bestaande uit 2 personen 

 8 hebben een gezin bestaande uit 3 personen 

 13 hebben een gezin bestaande uit 4 personen 

 5 hebben een gezin van meer dan 4 personen 

Zelf kinderen op school 

 1 heeft zelf kinderen op een van beide scholen  

Autobezit 

 12 respondenten hebben 1 auto in het gezin 

 8 hebben 2 auto’s in het gezin 

 1 heeft meer dan 2 auto’s in het gezin 

 

Met de auto de straat in  

 20 ’s morgens 

 19 ’s avonds 

 11 woensdagmiddag 

 

Schoolomgeving 



 Moeilijk te beoordelen, aangezien er rond de beoordeling van een aantal stellingen twee keer de 

mogelijkheid ‘helemaal mee eens’ werd opgegeven.  

 

 

Aanvullingen bij waardering schoolomgeving 

 Als er een Schoolstraat komt, betekent dit dan dat de auto.s van de wachtende ouders verplaats 

worden buiten de Schoolstraat zodat er nog meer hinder is in de buurt? 

 Er staat een fout in de enquête; 2*dezelfde vraag ... 

 Elke ochtend en namiddag staat er een rij auto's, dikwijls met de motor nog aan, aan de overkant 

foutief geparkeerd. Ikzelf woon in nr 78. Alsjeblieft doe er iets aan, en dan denk ik vooral aan mijn 

3 dochters die dit elke dag met de fiets, deze chaos en vervuilende lucht, moeten trotseren. 

 door de wegenwerken is het nu niet echt zo veilig 

 Wij hebben heel veel last van 'stationnair' draaien van de motor van auto's (mensen die hun 

kinderen komen afzetten) en van auto' die de straat blokkeren, half op het voetpad staan... 

 Te veel auto's staan vaak dubbel geparkeerd én met draaiende motors te wachten, ook tijdens 

muziekschooluren. 

 De vele foutparkeerders zorgen voor een onveilige straat. Heel veel ouders parkeren gewoon 

dubbel of voor ingang van garages van bewoners. Terwijl onze straat al heel smal is! Er zou daar 

veel meer controle moeten gebeuren. En boetes op dubbelparkeren want dit maakt de straat heel 

onveilig voor de kids. 

 het verkeer van de dascottalei naar herentalsebaan door de van den hautelei heeft geen 

zijstraten, dus vlammen maar 

 De onveilige verkeerssituatie aan de scholen wordt vooral veroorzaakt door parkerende en dubbel 

parkerende ouders, die hun kinderen vlak voor de schoolpoorten willen afzetten of ophalen. 

Sommigen laten ze dan nog onbegeleid overlopen. Chaos! 

 Zowel de K Govaertsstraat en de Jaak Embrechtsstraat zijn betrekkelijk smalle straten die jonge 

fietsers in de tegengestelde richting fietsen, oa leerlingen in andere scholen. Bij het invoeren van 

de schoolstraat zal het wellicht nodig zijn om hier ook een oog te houden op foutparkeerders. 

 domme vragen voor buurtbewoners 

 Foutparkeerders zorgen voor overlast voor de buurt eerder dan voor verkeersonveilige situatie 

 Sinds de school er is rijden wij onze eigen straat niet meer in. Enkel voor grote boodschappen uit 

te laden. Wij parkeren altijd op de dascottalei. Wij zijn gesleept voor onze eigen garage en nu 

staan er dagelijks andere auto's voor onze garage. Wij hebben de 400 euro boete moeten betalen. 

De bewoners beginnen ook hun eigen wagen bij de foutparkeerders te zetten (het wordt toch niet 

bestraft) . Ze wachten een half uurtje en kunnen dan weer voor de deur parkeren omdat de 

meeste kinderen dan zijn opgehaald. De politie agent die in onze straat woont zet zijn combi er 

nog ook bij. De meeste mensen laten ook hun motor aanstaan en een halfuur is geen 

uitzondering. Op woensdag en 's avonds is er ook nog muziekschool dus gaat dit heel de middag 

en avond door. Er wordt ook nog steeds verbouwd op verschillende plekken in de straat waardoor 

elke ochtend er een getoeter is vanaf 7:30 tot 8:45 min. Want vele ouders blijven ook nog een 

babbeltje doen. Uiteraard met de motor aan. Veel lawaai, boze buren en mensen en en vreselijke 

stank. Die ook nog eens ongezond is. Voor alle kinderen! En voor iedereen. 

 De scholen zouden wel op een veilige manier bereikbaar zijn met de fiets of te voet als de ouders 

van beide scholen zich reglementair zouden parkeren. Wij moeten elke ochtend met de fiets 

tussen de dubbel geparkeerde auto’s zig zaggen. Tevens staan er ook veel auto’s op de stoep 

geparkeerd, dit al van erg vroeg ‘s ochtends totdat de schoolpoort open is. Een schoolstraat wordt 

hier dan ook erg aangemoedigd, zo kunnen niet enkel de schoolkinderen maar ook onze kinderen 

veilig naar school per fiets of te voet. Aanvulling bij vraag 6: wij hebben geen auto! 

 Ook de omgeving rond de Van den Hautelei is totaal niet kind/fiets vriendelijk. In de St 

Rochusstraat is er geen enkel zebrapad in het midden van de straat. Erg veel kinderen nemen de 



weg richting Arena. Er zou een zebrapad moeten komen aan het einde van de Jaak 

Embrechtsstraat op de St Rochusstraat of op zijn minste ter hoogte van de kerk. 

 Als iedereen, zowel fietsers, voetgangers als chauffeurs de gewone verkeersregels respecteren, 

is het afsluiten niet nodig. 

 Het aanmaken van een Schoolstraat kan hopelijk ook meer ouders motiveren om de kinderen per 

fiets of te voet naar school te sturen. Dat scheelt weeral in aantal auto's en dus neemt de 

verkeersveiligheid toe. 

 Teveel doorgaand verkeer en er wordt veel te snel gereden terwijl de maximumsnelheid 30km/uur 

is. Vooral 's nachts rijden er doodrijders door de straat tegn 3x de maximumsnelheid. 

Onaanvaardbaar. 

 Wat indien de scholen gelegen St. Rochusstraat volgen? Uitwegen worden dan nog verder 

beperkt. Waar gaan de wachtende wagens staan van ouders die kinderen afzetten? (momenteel 

regelmatig al een probleem van parkeren voor een garagepoort). Vaak staat een vrachtwagen 

(Kruidvat) te lossen waardoor een uitweg in de straat sowieso al is afgesloten. Uitwijken 

Herentalsebaan tijdelijk onmogelijk. Bij ophaling vuil - verplicht om achter de wagen te wachten tot 

de straat vrij is. Ook werknemers beginnen meestal tussen 08.00 uur en 08.30 uur aan een 

werkdag. Moeten zij zich aanpassen aan de situatie? 
 

 

Houding tegenover de schoolstraat 

46% absoluut positief 

15% positief 

13% noch negatief, noch positief 

10% negatief 

13% absoluut negatief 

 

Suggesties in verband met een verbetering van de verkeersveiligheid 

Ouders en kinderen meer wijzen op de gevaren die ze zelf creëren. Strenger optreden tegen ouders 

die dubbel parkeren en hun kinderen langs de straatkant laten uitstappen. De ingang aan de 

Dascottelei maken i.p.v. Van den Hautelei. Is grote inrij. 

Beste Ook op woensdagnamiddag staan er dikwijls auto's in een rij foutief geparkeerd voor 'den Tip'. 

Wordt dit ook aangepakt? Wij zijn fan van een schoolstraat; mooi initiatief. Dit lijkt ons beter dan bvb. 

verkeersdrempels waar auto's remmen en gewoon weer optrekken, dus nog meer overlast 

veroorzaken. 

Ik zou persoonlijk de straat al aan de Dascotalei afsluiten, en dit om minder frustratie te creëren. Het is 

namelijk zo als je de Van den Hautelei, vanaf de Dascotalei inrijdt, je op een gegeven moment de 

wagen MOET keren. mvg Mark Dierks 

het is hier zone 30 , maar denk dat het wel nuttig zou zijn een snelheidsmelder te plaatsen ,er wordt 

heel vaak te snel gereden! 

effectieve snelheidscontroles voor de auto's (zone 30!?) 

zone 30 controleren + verbod op stationnair draaien 

Een Schoolstraat is een goed idee maar ik vrees dat de vele foutparkeerders zich gewoon gaan 

verplaatsen naar de deel van de straat dat wel nog open is. Ik heb ook nog vragen bij het afsluiten vd 

straat. Wij hebben namelijk een garage aan de achterzijde van Van den Hautelei 31 waar wij onze 

auto steeds parkeren zodat de plaatsen in de straat vrij blijven voor ouders. Als wij tijdens het afsluiten 



vd straat ook niet meer in of uit onze garage kunnen rijden zal dit nog voor meer parkeerproblemen 

zorgen vrees ik.... 

maak twee enkelrichting stukken. laat aan de twee zijden parkeren mogelijk, zo vertraagd het verkeer. 

Aanrijroute enkelrichting straat "karel govaertstraat" en dan het stuk van de" van den hautelei" naar de 

dascottalei enkel richting naar deze laatste.(dascottalei) Voordeel , geen doorgaand verkeer voor de 

scholen, veiliger, meer parkeerplaatsen voor de bewoners. de "jaak embrechtstraat" vanaf deze, enkel 

richting naar de "herentalse baan" Voordeel , geen doorgaand verkeer voor de scholen, veiliger, meer 

parkeerplaatsen. Men kan zo het parkeren in de buurt meer oplossen, nu zijn de parkeerplaatsen 

meestal aan de kant met de meeste garages. Bij de heraanleg van de straat koos men voor die optie 

en vergat men dat er veel kleine (3 verdieping) appartementsgebouwen staan , reken zelf hoeveel 

plaats er is voor de mensen uit de buurt en om te parkeren. MVG Luc nr 115  

Alle maatregelen, die de schoolomgeving veiliger maken zijn toe te juichen. Ik vrees dat de ouders, die 

hun kinderen voor de schoolpoort willen afzetten hardleers zullen zijn en in de Karel Govaertsstraat 

"effen" voor garagepoorten, op de zebrapaden en op de hoeken zullen parkeren. Het probleemgedrag 

zal zich dus verplaatsen. Ik hoop dat daarrond eerst gesensibiliseerd en daarna consequent 

opgetreden wordt. 

Ik vrees hierdoor dat het foutparkeerdersverhaal zich zal verplaatsen naar de omliggende straten, oa 

de Jaak Embrechtsstraat. En als Kruidvat van een vrachtwagen heeft die komt leveren en de straat 

blokkeert om 8u 's morgens is het helemaal chaos. 

prima idee, maar zorg er EERST maar voor dat de zone 30 en de parkeerverboden worden 

gerespecteerd. het heeft geen zin nieuwe maatregelen te willen opstarten als de bestaande niet 

gevolgd èn OPgevolgd worden. 

In van den Hautelei wordt ondanks alles betrekkelijk snel gereden, wat vooral bij het kruispunt met de 

Govaertsstraat regelmatig bijna aanrijdingen veroorzaakt en de oversteek daar onveilig maakt. 

Verhoog de verkeersdrempels aan de school. Zo komt de mobiliteit niet in het gedrang maar 

vermindert de snelheid wel. Deze specifieke straten afsluiten gaat een te hoge impact hebben op de 

mobiliteit!!! 

1/ ik zie niet in waarom de vandenhautelei een schoolstraat zou worden en de rochusstraat niet, waar 

meer scholen zijn. Dit is discriminatie. 2/ "het is niet de bedoeling om de verkeersdrukte te verplaatsen 

naar de omliggende straten"... graag zou ik weten hoe jullie dit gaan doen zonder het verkeer dat 

daardoor wil gaan om te leiden langs de Jaak Embrechtsstraat wanneer de chauffeur ziet dat het niet 

kan. 3/ Tenzij de tijdelijke blokkade zou gaan van de herentalsebaan tot de boekenbergelei. 4/ zorg 

voor een simpelere oplossing. maak Jaak Embrechsstaat een enkelrichtingstraat, of een doodlopende 

straat, zodat er helemaal geen sluipverkeer langskomt. 't is zonder die schoolstraat al erg genoeg van 

buurtbewoners die rondjes rijden op zoek naar parking. 

Het probleem zijn mijn inziens vooral foutparkeerders. Verder is de Van den Hautelei een veilige en 

rustige straat. Als de straat deels wordt afgesloten zullen die foutparkeerders gewoon in het niet 

afgesloten stuk staan. Geen oplossing dus 

1 grote verkeersdrempel of zig zag wegen maken met bloembakken. Voor de heraanleg van de 

dascottalei moest je ook voorbij de straat draaien voor je verder in het verlengde van de van den 

Hautelei kon rijden. Nu zie ik daar dagelijks ook levensgevaarlijke situatie met kinderen en fietsen en 

trams. En de auto's rijden veel te snel. Ze toeten ook vaak omdat er kinderen op de rijbaan staan. 

Maar dat is uit noodzaak omdat er vaak camions en/of bussen staan voor de school. 

Meer controle op foutparkeren. 

De ouders zouden zich bewust moeten zijn van hun eigen verantwoordelijkheid naar de veiligheid van 

hun eigen kinderen en de kinderen van anderen. De school heeft hierin ook een taak om ouders hier 

rond te sensibiliseren. Er worden kinderen met de auto gebracht die op minder dan 500 meter van de 

school wonen enz. Maar nooit een leerkracht te zien! 

Meer zebrapaden en fietspaden 

Boetes uitschrijven voor de foutparkeeŕders aan de schoolpoort. En meer parkeergelegenheid maken. 

Het leegstaande pand,wassalon van laethem,zou er ideaal voor zijn. 

Parkeren voor school ontmoedigen 



Het voetpad aan de even kant van de Van den Hautelei is veilig om te wandelen. Daar is geen 

garagecomplex. De ouders zouden dus kunnen overwegen om die kant te kiezen. Zo loopt niemand 

gevaar, noch de chauffeurs en fietsers, noch de voetgangers. Het lijkt mij evident dat iedereen ten 

allen tijde uitkijkt en de situatie leert inschatten. Kinderen kan dat best van jongsaf aangeleerd worden 

zonder extra pamperen. Ze moeten beseffen dat uitkijken voor jong en oud de enige juiste methode is. 

De maximum snelheid 30 km/u wordt niet gerespecteerd in de straat en niet afgedwongen via 

verbalisering. De bestaande drempels en veranderingen van richting in de straat laten een te hoge 

snelheid toe. Waarom worden er in de Van den Hautelei niet dezelfde soort drempels geplaatst als in 

de Rochusstraat, waar het niet mogelijk is om veel meer dan 30 km/u te rijden, en waardoor het 

verkeer zich verplaatst heeft naar de Van den Hautelei, voorheen een rustige straat. Ook s'nachts 

wordt er veel te snel gereden. Dit is niet alleen een probleem voor de schoolkinderen, het creëert ook 

geluidsoverlast voor de bewoners. Het plaatsen van een bord die de snelheid meet (zoals korte tijd 

het geval was in de Van den Hautelei) en aanduiden van een lachend of boos kijkend gezichtje zou 

ook kunnen sensibiliseren. Het kruispunt Dascottelei - Van den Hautelei bestond vroeger ook niet in 

de huidige vorm en is zeer gevaarlijk (geen goede zichtbaarheid van aankomende auto's door tralies 

aan de tramhalte). Dit kruispunt kan gezien de vele ongelukken die er reeds plaatsvonden, beter 

gewoon afgesloten worden. Er is ook meer en meer verkeer in de Van den Hautelei doordat er steeds 

meer mensen in de buurt wonen door alle projectontwikkelaars die hier actief zijn. Aangezien er 

daarnaast onvoldoende ingezet wordt op de aanwezigheid van voldoende groen, fietspaden en 

openbaar vervoer, gaat de leefbaarheid van Deurne Zuid zienderogen achteruit. 

Hogere verkeersdrempels zou ook niet slecht zijn om snelheidsduidvels door het dak te jagen. de 

asverschuvingen die er nu zijn zijn voor sommige chauffeurs aanleding om dit te zien als een 

racecircuit. 

Moeten ouders hun kinderen steeds met de auto brengen en juist voor de poort afzetten of oppikken? 

Kinderen kunnen toch ook nog stappen of fietsen? 

controle uitoefenen op auto's die stilstaan en hun motor laten draaien en beboeten! 

Vaker controleren op rijsnelheid, het niet respecteren van de zone 30 is schering en inslag. Dit geldt 

trouwens voor de ganse zone rond de Herentalsebaan! Alle dagen voorbeelden genoeg van 

onaangepast rijgedrag. 
 

 

 

 

 

  



BESLUIT 

 Lage responsgraad op de enquêtes; meer buurtbewoners dan ouders vulden de vragenlijst in.  

 Geen van de ouders/leerlingen geeft aan op een afstand van meer dan 5 km van de school te 

wonen.   

 Een extra oproep om ‘gemachtigde opzichters’ en/of verkeersouders te rekruteren is nodig. 

 Meeste mensen ergeren zich aan foutparkeerders en snelheidsduivels die zich niet aan de 

beperking van 30 km/u houden. 

  



 


