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Advies Seniorenraaddistrict Wilrijk 
 

Datum:       13/05/2016 

Volgnummer:    SRWI/2016/002 

Gericht aan:    Districtscollege Wilrijk 

Contactpersoon Seniorenraad :               Monique Van Pellecom, Daniël Van Waenroy 

Contactpersoon Administratie:               Dimitri Commers 

 

Advies : 

Verplaatsing van het fietspad aan de in- en uitgang van de Steinerschool, Hof Van Mols. 
 
De seniorenraad Wilrijk vraagt aan het districtscollege om bovenvermeld punt en de hiervoor 
aangereikte oplossingen te bespreken en of te onderzoeken om een beslissing te nemen zodat 
aanpassingen kunnen gebeuren. 
   

Achtergrond  en  Argumentatie : 
De Steinerschool “Lohrangrin” bevindt zich aan de Boomsesteenweg maar de schoolpoorten zijn 
in Hof Van Mols.  
Vanuit de Valaarstraat is ooit een fietspad aangelegd die doorloopt via Hof van Mols naar de 
Boomsesteenweg toe.  
Op zich is dat een goed initiatief. Het grote nadeel van dit fietspad - dat toch regelmatig gebruikt 
wordt in beide richtingen (richting Valaarstraat - Boomsesteenweg en omgekeerd) - ligt vlak aan 
de schoolpoort.  
De kinderen en volwassenen komen vanuit de school onmiddellijk op het fietspad terecht. 
 
Aan de overkant van de Steinerschool is wel een voetpad aangelegd. Daar bevindt zich een 
appartementsblok met een brede voortuin. De mensen die naar buiten gaan, zien de 
bromfietsers en fietsers wel goed aankomen. 
Naast het appartementsgebouw is een grote weide waar paarden staan. 
PROBLEEM: de school heeft geen voetpad maar een fietspad gekregen? 
 
Waarom een verandering: 
Zij die de kinderen afhalen, staan voor de poort op het fietspad te wachten tot de school uit is, 
wat dan ook fietsers en bromfietsers hindert aangezien zij het recht hebben daar te rijden.  
Dit is een gevaarlijke situatie voor alle partijen. Kinderen lopen spontaan buiten en denken niet 
altijd aan de voorbijrijdende fietsers en bromfietsers. 
In het verleden heeft deze situatie al ongelukken veroorzaakt. 
 
Bezorgde ouders en grootouders zijn vragende partij om het fietspad te verplaatsen en dit voor 
de veiligheid van alle kinderen en zichzelf.  
 
De school heeft sinds lange tijd een aanvraag ingediend om het fietspad te verplaatsen. Echter 
tevergeefs. (Er zijn al meerdere aanvragen gebeurd in het verleden) 
 
De heer Bekkers Floris, directeur Steinerschool Lohrangrin is nog steeds vragende partij en 
bevestigt hierbij andermaal deze aanvraag:  
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Beste, 

 

Onze school is al meer dan 20 jaar vragende partij om het fietspad weg  

te nemen voor de poorten van de school. 

270 kinderen tussen 2.5 en 12 jaar moeten elke dag deze gevaarlijke  

situatie trotseren. Zij komen buiten en komen rechtstreeks op het  

fietspad. Dat dit gevaarlijk is mag duidelijk zijn. 

 

De school vraagt het laatste stuk van de straat autovrij te maken en 

het fietspad in het midden van de straat te leggen. Dit geeft meer  

veiligheid voor de school en voor de bewoners van het  

appartementsgebouw. Door de helft van de straat autovrij te maken gaan  

ouders ook niet meer in het doodlopende straatje rijden waardoor het  

weer een stuk veilig wordt. 

 

Vriendelijke groeten, 

 

--- 

Floris Bekkers, 

Directeur, Steinerschool Lohrangrin 

Park Hof van Mols 

Boomsesteenweg 94 

2610 Wilrijk-Antwerpen 

T: 03 827 25 20 algemeen nummer 

T: 03 740 35 90 rechtstreeks nummer 

F: 03 740 35 99 

@: floris.bekkers@lohrangrin.be 

www.steinerschoolwilrijk.be of www.lohrangrin.be 

www.steinerscholen.be 

Besluit:   

Om meerdere ongelukken te vermijden is het verplaatsen van het fietspad voor de school nodig 

voor zowel de veiligheid van fietsers, de schoolgaande kinderen als de ouders en grootouders. 

Mits het een doodlopende straat is, kan men het fietspad verplaatsen naar de straat wat op zich 

een kleine en goedkope ingreep is. 

Zo behouden de appartementsbewoners eveneens het voetpad voor hun deur.  

 

Standpunten: Dit is een unanieme vraag van heel de adviesraad. 

 

Proces en betrokkenen: Dit werd uitvoerig besproken op de seniorenraad van 14/03/2016 en 
unaniem goedgekeurd op 09/05/2016. 

 

       Bijkomende informatie: zie onderstaande presentatie 

http://www.steinerschoolwilrijk.be/
http://www.lohrangrin.be/
http://www.steinerscholen.be/


Verplaatsing van het fietspad aan Verplaatsing van het fietspad aan 
de ingang en uitgang van de 

Steinerschool. 



De Steinerschool “Lohrangrin” is gelegen aan de Boomsesteenweg
en Hof Van Mols. 

De schoolpoorten  bevinden zich in het Hof Van Mols. 



De straat op zich is smal en doodlopend voor auto’s.



Aan de rechterzijde van deze straat is een fietspad aangelegd dat naar de 

Boomsesteenweg leidt.
Dit fietspad dat toch regelmatig gebruikt wordt in beide richtingen, 

ligt vlak aan de schoolpoort.
(richting Valaarstraat- Boomsesteenweg en omgekeerd.)



De school heeft sinds lange tijd een aanvraag ingediend om het fietspad te 
verplaatsen. 

Bezorgde ouders en grootouders vinden dit ook veiliger.



Waarom een verplaatsing van het fietspad?

• Kinderen lopen spontaan buiten en denken niet altijd aan de 
voorbijrijdende fietsers en bromfietsers.voorbijrijdende fietsers en bromfietsers.

• Zij die de kinderen afhalen, staan voor de poort op het 
fietspad te wachten tot de school uit is, wat dan ook fietsers 
en bromfietsers hindert aangezien zij het recht hebben daar 
te rijden.

• Dit is een gevaarlijke situatie voor alle partijen.



De verplaatsing van het fietspad is perfect mogelijk: de appartementsblok aan 
de overkant heeft een brede voortuin. Mensen die buiten komen, zien de 
bromfietsers en fietsers goed aankomen. 



Naast het appartementsgebouw is een grote weide. Aan die kant van de straat is wel 
een voetpad; de school heeft een fietspad???

Mits het een doodlopende straat is, kan men het fietspad verplaatsen naar de straat 
wat op zich een hele goedkope oplossing is.



Advies: Het verplaatsen van het fietspad voor de school is nodig voor 
de veiligheid zowel van fietsers, de schoolgaande kinderen als de 

afhaalouders.


