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1. Inleiding 

Mobiliteit is een basisrecht. Elke inwoner, van jong tot oud, moet zich op een kwaliteitsvolle 

manier kunnen verplaatsen. Nabijheid is de beste mobiliteit. Winkelen, wonen, sporten, 

werken, naar school gaan … in je eigen buurt zorgen ervoor dat heel wat verplaatsingen te voet 

of met de fiets kunnen gebeuren.  

Onze kinderen zijn het belangrijkste in het leven. We willen voor hen de beste toekomst en 

doen er alles aan om te vermijden dat hen iets overkomt. Echter op vandaag zijn veel ouders 

bezorgd wanneer hun kinderen zich in het verkeer begeven, te voet of met de fiets. Nochtans 

is het belangrijk dat we steeds meer kiezen voor deze alternatieven voor de auto: ze zijn beter 

voor het milieu, voor de gezondheid en zorgen voor een betere levenskwaliteit. CD&V gelooft 

sterk in de troeven van de fiets of het stappen maar onze inwoners pas massaal deze 

alternatieven toepassen wanneer ze ervan overtuigd zijn dat dit op een veilige manier kan.  

Een verkeersveilige schoolomgeving voor elke leerling is en blijft een prioriteit voor het 

gemeentebestuur.  Ouders zouden zich geen zorgen mogen maken om hun kind op weg te 

sturen. Kinderen moeten veilig van en naar school kunnen.  

CD&V Pittem-Egem wenst vanuit haar werkgroep Veiligheid het gemeentebestuur verder te 

ondersteunen in het creëren  en behouden van een veilige schoolomgeving.  Met voorliggend 

actieplan wil de werkgroep Veiligheid een aantal concrete voorstellen overhandigen aan het 

college van burgemeester en schepenen met de vraag om deze voorstellen op te nemen in het 

mobiliteitsplan, opgesteld in samenwerking met diverse partners en ter goedkeuring voor te 

leggen aan de gemeenteraad.  

 

2. Link met het meerjarenplan 

Een veilige schoolomgeving is niet enkel een onderdeel van het gemeentelijke mobiliteitsplan 

maar het is evenzeer een impliciete doelstelling in het meerjarenplan 2020-2025 van het CD&V 

gemeentebestuur. 

BD-1: De gemeente Pittem is een leefbare, genietbare en veilige gemeente voor haar 

inwoners. 

AP-12: We zorgen voor een leefbare mobiliteit die voor minder overlast zorgt met 

aandacht voor de zwakke weggebruiker. 

AC 121 : Mobiliteitsplan met aandacht voor de fietser tegen 2021  

BD-2: Pittem heeft een visie op de vernieuwing van het centrum. 

AC 211: Plan voor heraanleg van het centrum, Markt, Kerkstraat en Verbieststraat vanaf 

2020. 
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3. Locatie van de vrije basisscholen 

Op het Pittemse grondgebied bevinden zich twee vrije basisscholen: De Akker (Egem) en Pit 

(Pittem). Beiden behoren tot de Scholengemeenschap Ferdinand Verbiest VZW, Baljuw 

Vermeulenstraat 1a, 8760 Meulebeke. 

A. Vrije Basisschool De Akker, Molenakker 97, 8740 Pittem-Egem. 

 

 

 

 

B. Vrije Basisschool Pit, Koolskampstraat 4, 8740 Pittem 
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4. Beschrijving van de huidige situatie 

Beide basisscholen zijn pal in de centrumkernen gelokaliseerd. Op schooldagen, en specifiek bij 

aanvang en einde van de schooltijd, is er een grotere verkeersconcentratie. 

Sensibiliseringsacties ten spijt, blijft koning auto heersen. Kritische verkeerspunten, 

snelheidsovertredingen, wildparkeren, zwaar vervoer … zorgen ervoor dat ouders zich 

terughoudend opstellen voor verplaatsingen met de fiets of te voet.  

 

5. Het actieplan “Veilig op weg naar school” 

 

A. ZONE 30 DUIDELIJKER IN BEELD BRENGEN 

Beide schoolomgevingen bevinden zich in de zone 30, gevisualiseerd door middel van 

verkeersborden en infrastructurele ingrepen. Eind augustus 2019 zijn er bijkomende smiley-

borden geplaatst die er de weggebruiker extra op wijzen zich in een zone 30 en in de nabijheid 

van een school te begeven. Echter niet elke weggebruiker respecteert deze zone.  De 

werkgroep Veiligheid vindt gedragsbeïnvloeding van de weggebruiker dan ook cruciaal, waarbij 

aansluitend een handhavingsbeleid dient gevoerd.  

1. Het visueel, op het wegdek, aanbrengen dat de zone 30 betreden wordt. Enkele 

voorbeelden zijn: het schilderen van het verkeersbord, een gekleurde strook, de 

vermelding “schoolzone”. Dit kan door middel van verkeersverf of thermoplast.  Let 

wel, omwille van de juridische waard, is de combinatie met verkeersborden steeds 

nodig. 
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Voorbeeld: Izegem Voorbeeld: Lier 
  

 

 

Voorbeeld: Antwerpen Voorbeeld: Dilbeek 
  

 
 

Voorbeeld: situatie in Beringen Voorbeeld: wegmarkering Schoolzone 

 

 

Voorbeeld: Stad Leuven Voorbeeld: Knokke Heist 
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2. Aanbrengen van een alternatieve boodschap op de smileyborden 

die bij het naderen van de schoolomgeving of bij een 

snelheidsovertreding verschijnt. Voorbeelden zijn: “boete” of “Onze 

kinderen danken u.” 

 

 

B. STIMULEREN VAN KONING FIETS 

Kinderen (en bij uitbreiding elke inwoner) moet zich veilig kunnen verplaatsen met de fiets 

binnen onze gemeente.  Sinds enkele jaren zet Vlaanderen steeds meer in op de veiligheid en 

het comfort van de fietser. Zo verschijnen steeds meer “fietsstraten” om het veilig fietsen van 

punt A naar B mogelijk te maken.  

Bij een fietsstraat mag een motorvoertuig steeds inrijden maar is het 

verboden om de fietsers in te halen en mag zijn snelheid niet hoger zijn dan 

30 km/u. De fietser mag ofwel de hele rijbaan gebruiken in geval van 

éénrichtingsverkeer ofwel de helft van de rijbaan indien er 

tweerichtingsverkeer geldt. Uiteraard moet de fietser zich ook aan de 

verkeersregels houden. De automobilist is in zo’n straat “te gast”. Dit wordt 

duidelijk gemaakt door het gebruik van een verkeersbord. Er zijn op vandaag 

geen fietsstraten in onze gemeente. 

  

3. Enkele straten in onze gemeente kunnen omgevormd worden tot fietsstraat. In Pittem 

zien wij mogelijkheden in  de Verbieststraat, Kerkstraat, Muyllestraat en Doelstraat. In 

deze straten geldt momenteel al éénrichtingsverkeer. Ook bij de heraanleg van de 

Markt kan rekening gehouden worden met het invoeren van een fietsstraat. 
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In Egem kan mogelijk het eerste stuk van de Drogenbroodstraat tot aan de Marelstraat 

en/of Molenstraat als fietsstraat ingericht worden. Echter moet hier wel rekening 

gehouden worden met het tweerichtingsverkeer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heel wat kinderen komen met de fiets naar school. Het is echter niet altijd even duidelijk welke 

ruimte voor hen wordt voorzien op de openbare weg.  

 

4. We vragen het gemeentebestuur te onderzoeken of het halfparkeren aan de kant van 

het schoolgebouw in de Koolskampstraat (Pittem) moet blijven. Dit zorgt voor naast 

een smallere doorgang op het voetpad ook voor een verengde doorgang van het 

tweerichtingsverkeer. Dit kan de fietsers in problemen brengen. 
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5. We adviseren een fietssuggestiestroken te voorzien in de Koolskampstraat (in het 

verlengde van de fietsenloods) mogelijks ook in de Kauwstraat te Pittem. 

 

Bij de heraanleg van de Molenakker in Egem, 

vragen wij het gemeentebestuur om dit op te 

nemen in de aanbesteding.  Daarnaast vindt de 

werkgroep Veiligheid het ook wenselijk om in de 

Paardestraat vanaf de kruising met de Korte 

Veldweg eveneens een fietssuggestiestrook 

richting het dorpsplein aan te leggen. Zo wordt 

het voor weggebruikers duidelijk welke zone zich 

verleent voor de fietser.  

 

Aansluitend adviseren wij ook het aanbrengen 

van parkeerstroken vanaf het kruispunt 

Paardestraat – Molenakker. Zo wordt de snelheid 

van het verkeer automatisch afgeremd. 

 

Bijkomende suggestie is een oversteekplaats te markeren in de Turkeyensteenweg ter 

hoogte van de trage weg. Zo vermijdt de fietser het drukke kruispunt “Peerdekes” 

(Egem-Tielt-Wingene). 

 

 

 

C. VEILIGE STAPROUTES  

Wie dicht genoeg bij school woont, kan te voet naar school komen. Wie met de auto of de fiets 

komt, wordt in de nabije schoolomgeving evenzeer een voetganger.   

 

6. We stellen het gemeentebestuur voor om stapspots vast te leggen in de omgeving van 

de school. Stapspots zijn openbare parkeerruimtes op wandelafstand van de 

schooltoegang, waar ouders/begeleiders de kinderen afzetten, die vervolgens, 

zelfstandig naar school wandelen. Stapspots 

worden kenbaar gemaakt via een speciaal bord 

of bewegwijzering langs de weg. Voorbeeld 

kan als volgt zijn:  

 

Een voorbeeld van een stapspotbord: 
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Mogelijke stapspots voor onze beide schoolomgevingen zijn: 

 

 Pittem:  

o Verbiestplein (1) 

o Parking Eikeldreefsite (2) 

o Broeders Maristenplein (3) 

o Joris Wybostraat (met eventuele uitbreiding: grasveld naast kerkhof) (4) 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Egem:  

o parking Sint-Germanusstraat (1) 

o parking Egemsdorplein ter hoogte van de kerk (er ligt een verbindingswegje 

naar stapspot 1) (2) 
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7. We adviseren het gemeentebestuur om op diverse plaatsen op het voetpad 

suggestievoetjes aan te brengen zodat het voor onze kinderen duidelijk is welke route 

voor hen het veiligste is. Deze routes zorgen ervoor dat de kinderen zo weinig mogelijk 

straten moeten oversteken (of duiden de smalste oversteek aan) om de schoolpoort te 

bereiken. De suggestievoetjes evenzeer als startpunt dienen van en naar een stapspot. 

 

Ook zebrapaden dragen tot een veilige schoolroute. Hoewel deze in een zone 30 niet 

noodzakelijk zijn, menen wij dat het educatieve aspect primeert. Kinderen leren immers veilig 

oversteken op een zebrapad. Een zebrapad kan meerdere routes ontsluiten waardoor 

conflictvrije kruispunten ontstaan.  

 

8. We juichen het recente initiatief van het gemeentebestuur om twee extra zebrapaden 

in de nabije schoolomgeving in Egem aan te brengen toe. Dit zorgt ervoor dat kinderen 

ook op deze plaatsen op een veilige manier de straat kunnen kruisen.  
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We stellen voor om een bijkomend zebrapad  aan te leggen 

in Pittem op het kruispunt van de Kauwstraat, Eikeldreef en 

Muyllestraat. Zo kunnen de kinderen, komende van de 

Eikeldreef, Egemstraat, Markt …  op een veilige manier 

oversteken en hun route richting school verderzetten langs 

de pare huisnummers in de Kauwstraat (en ook omgekeerd 

huiswaarts). Hierdoor wordt vermeden een oversteek aan 

het kruispunt van de Kauwstraat en de Koolskampstraat, 

zonder gemachtigd opzichter, vermeden.   

 

We vragen het gemeentestuur om in deze context ook aandacht te hebben voor 

tieners die zich vanuit de Joos de Ter Beerstlaan en omliggende woonwijken naar de 

bushalte ‘Station’ begeven. We durven aandringen om – gezien het hier om een 

gewestweg gaat - in overleg te treden met het Agentschap Wegen en Verkeer voor de 

aanleg van een zebrapad ter hoogte van het wandelpaadje naast supermarkt. Deze 

aanpassing komt zo ten behoeve van alle fietsers en voetgangers en beperkt zich niet 

enkel tot de schoolgaande jeugd.  

 

  

D. VLOT VERKEER IN DE NABIJE SCHOOLOMGEVING 

Foutparkeerders veroorzaken vaak verkeersonveilige situaties in de schoolomgevingen. De 

gemeente investeerde de voorbije jaren fors in anti-parkeerpaaltjes op cruciale punten die het 

parkeren op voetpaden onmogelijk maken. 

 

9. Bij het inrijden van de Koolskampstraat (Pittem) vanuit de Kauwstraat wordt vlot 

doorgaand verkeer vaak gehinderd door geparkeerde wagens. We stellen het 

gemeentebestuur voor om parkeren pas toe te laten vanaf huisnummer 11 zodat een 

betere doorstroom op drukkere momenten mogelijk is.  Dit kan via een eenvoudige 

ingreep zoals gearceerde lijnen, een gele lijn op de stoeprand of het plaatsen van een 

verkeersbord. 
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10. Voor Egem vragen we het gemeentebestuur om de invulling van de parkeerzone recht 

tegenover de school (ter hoogte van de bibliotheek post Egem) te herbekijken.  Deze 

strook kan mogelijks dienen om enkel kort te stationeren of als Kiss & Ride zone. 
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E. VERKEERSEDUCATIEVE ROUTES 

Kinderen zijn en blijven kwetsbaar in het verkeer. Omdat hun vaardigheden minder ontwikkeld 

zijn dan bij volwassenen, ervaren ze het verkeer op een andere manier. Daarnaast spiegelen 

kinderen zich aan hun ouders en andere voorbeeldfiguren. Door sensibilisering en educatie 

leren kinderen snel bij over het verkeer en zullen ze hun gedrag gemakkelijker aanpassen. 

Studies wijzen uit dat tot een leeftijd van tien jaar grote vooruitgang te boeken is door veel met 

kinderen te wandelen en te fietsen. 

De oplossing om kinderen veilig het verkeer te doorstaan, ligt dus niet in het ze weghouden uit 

het verkeer. Ook hier geldt de regel “al doende leert men”. Door zich in het verkeer te wagen, 

leren kinderen adequaat en veilig te ageren en reageren. 

 

11. Kinderen moeten de kans krijgen om op een veilige manier verplaatsingen op de 

openbare weg in te oefenen, samen met hun ouders. Het vastleggen van een 

verkeerseducatieve route en deze kenbaar maken via bewegwijzering leent zich hier 

toe.  Deze routes worden ook vaak gebruikt door scholen voor het afleggen van het 

fietsexamen. Op vandaag bestaat reeds een dergelijke route in Pittem (verkrijgbaar op 

papier) en wordt deze reeds gebruikt door de leerlingen van beide scholen gebruikt om 

het fietsexamen af te leggen.  Wij vragen aan het gemeentebestuur om deze 

verkeerseducatieve route definitief vorm te geven door het plaatsen van permanente 

bewegwijzering. Zo kan er ook buiten de schoolcontext op een veilige manier geoefend 

worden door gezinnen.  

 

 

F. VERDER INZETTEN OP SENSIBILISERING EN PREVENTIE 

Het is heel belangrijk om blijvend in te zetten op de sensibilisering en preventie. Overleg en 

samenwerking met diverse actoren is hierin belangrijk. Wij reiken de hand naar de beide 

oudercomités om samen een gezamenlijke acties uit te werken. 

Jaarlijks gebeuren er in ons land 50 dodehoekongevallen met vrachtwagens en zwakke  

weggebruiker.  Deze laatste is zich niet vaak bewust van de beperkte zichtbaarheid van de 

vrachtwagenchauffeur. Het blijft belangrijk om weggebruikers te informeren en te 

sensibiliseren over de gevaren van de dode hoek.  

 

12.  We vragen het gemeentebestuur om beide partijen, zowel chauffeurs van zwaar 

vervoer (vracht- en landbouwvoertuigen) als de zwakke weggebruikers te informeren 

en te sensibiliseren over de dode hoek. Goede voorbeelden zijn onder meer: het 

organiseren van een Veiligheidsdag met een praktijksessie in samenwerking met de 

provincie West-Vlaanderen of het uitwerken van een educatief project door de 

jeugddienst in samenwerking met de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) en beide 



Actieplan “Veilig op weg naar school” – CD&V Pittem-Egem - 13 
 

basisscholen.  Dit laatste lijkt ons idealiter te organiseren door de gemeentelijke 

jeugddienst. 

 

13.  We vragen het gemeentebestuur een voorbeeldrol te stellen op 

haar eigen zwarevoertuigen de “dode hoek” waarschuwing aan 

te brengen. Lokale bedrijven en landbouwers kunnen 

gestimuleerd worden om hun wagenpark eveneens van deze 

sticker te voorzien. Deze stickers worden ook bezorgd aan de 

bedrijven en landbouwers in onze gemeente wiens wagenpark 

onder deze categorie valt. De sticker is (gratis) te verkrijgen via de 

provincie West-Vlaanderen. 

 

Bij fietsers is een goede en veilige uitrusting van cruciaal belang! Via politionele controles bij 

aankomst naar school worden fietsers gewezen op gebreken aan de fiets en/of onveilige (of 

ontbrekende) uitrusting. Het gemeentebestuur deelt al enkele jaren fluohesjes uit aan de 

leerlingen van het 2e leerjaar. Uit analyse blijkt dat het gros van de kinderen vanaf deze leeftijd  

met de fiets of te voet naar school komen. Op deze manier stimuleert het gemeentebestuur de 

kinderen om zich duidelijk zichtbaar in het verkeer te begeven.   

 

14. We vragen het gemeentebestuur te onderzoeken of de mogelijkheid erin bestaat de 

doelgroep voor de fluohesjes uit te breiden.  

 

15.  We stellen voor om op de infoschermen in beide dorpskernen en die zich op 

wandelafstand van beide schoolomgevingen bevinden, boodschappen rond het zich 

zichtbaar in het verkeer begeven, te plaatsen. 

  

Reeds eerder verwezen wij reeds naar de rol van ouders en begeleiders in het verkeersveilig 

handelen van schoolgaande kinderen en jongeren. Hen actief betrekken en laten bijdragen tot 

het welslagen van het volledige actieplan “Veilig op weg naar school” is dan ook cruciaal. 

Een verkeersveilige schoolomgeving creëren betreft immers niet alleen de veiligheid op en rond 

de openbare weg. Het vraagt ook de nodige aandacht voor het handsfree gsm-gebruik achter 

het stuur, de gordeldracht en het juiste gebruik van kinderzitjes. Ook hier speelt sensibilisering 

een grote rol. 

 

16. We adviseren het gemeentebestuur om ook deze boodschappen te berichten op de 

infoschermen in beide dorpskernen. 
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17. CD&V Pittem-Egem ondersteunt, in eventuele samenwerking met de oudercomités, de 

Gezinsbond … de organisatie van een informatieavond rond verkeersveiligheid voor 

leerlingen van het basisonderwijs. Voor leerlingen van het secundair onderwijs kan dit, 

in samenwerking met de jeugddienst/jeugdraad, in de vorm van een getuigenis door  

van een verkeersslachtoffer georganiseerd worden. 

 

G. ONDERTEKENING SAVE CHARTER  

De vzw Ouders van Verongelukte Kinderen is een nationale 

lotgenotenvereniging van families van jonge verkeerslachtoffers en 

onderneemt onder de noemer van SAVE een aantal initiatieven die 

op sensibilisering en preventie: ‘Samen Actief voor een VEilig verkeer’ 

– ‘SAuvons la Vie de nos Enfants’.1  Met het SAVE-charter wil deze 

vzw de Belgische steden en gemeentes betrekken in haar strijd tegen 

de (nog steeds) te grote verkeersonveiligheid in ons land. In West-

Vlaanderen zijn er een dertigtal gemeentes aangesloten bij dit 

netwerk. 

 

18. We vragen het gemeentebestuur het SAVE-charter te ondertekenen. Zo verbindt de 

gemeente zich ertoe blijvend in te zetten voor de sensibilisering en preventie voor 

verkeersveiligheid.   

 

 

H. ORGANISATIE VAN EEN VEILIGHEIDSDAG 

 
19. CD&V Pittem-Egem verleent haar steun en medewerking aan het gemeentebestuur om 

op regelmatige basis een Veiligheidsdag te organiseren voor haar inwoners.  Op deze 

veiligheids-en preventiedag staan de diverse hulpdiensten centraal en wordt er 

sensibiliserend en informerend gewerkt. 

 

 

I.  SCHOOLROUTES 
 

20.  CD&V Pittem-Egem verleent haar steun en medewerking aan het gemeentebestuur bij 

de opmaak van een schoolrouteplan. Dit plan brengt de meest veilige fiets- en 

wandelroutes naar school in kaart en probeert in de mate van het mogelijke gevaarlijke 

plaatsen te vermijden. Het is niet alleen een handig instrument om leerlingen en 

ouders te informeren, het kan alle inwoners stimuleren om meer te fietsen of te 

stappen. 

 

 
1 Meer info op save.ovk.be.  
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6. Subsidies 

Lokale besturen kunnen bij de Vlaamse Overheid een subsidie aanvragen voor projecten die de 

verkeersveiligheid van schoolomgevingen verbeteren. Deze subsidies zijn gericht op snel 

uitvoerbare maatregelen zoals verkeerssignalisatie en kleine infrastructurele maatregelen 

binnen een straal van 100 meter rond de schooltoegang of tot het eerste kruispunt aan beide 

zijden als dat verder ligt dan 100 meter.  De subsidie bedraagt maximaal 50 % van de uitgaven 

met een maximum van 25.000 EUR (incl. BTW) per schoolomgeving.  

 

 

7. Slotwoord 

Met dit actieplan wenst CD&V Pittem-Egem het gemeentebestuur te ondersteunen in het 

creëren en het behouden van een veilige schoolomgeving binnen de gemeentegrenzen. Het 

plan kadert meteen in de veilig-naar-school-campagne die elk jaar gevoerd wordt door CD&V. 

We hopen dat (een deel van) deze actiepunten opgenomen worden in het gemeentelijke 

mobiliteitsplan. 

We zijn er ons van bewust dat dit pas kans op slagen heeft als verschillende actoren hieraan 

meewerken. Een duurzame veilige verkeerssituatie kan enkel bereikt worden met gelijkmatige 

aandacht aan weginfrastructuur, handhaving, educatie en sensibilisering (zowel van kinderen 

als van hun begeleiders). 

 

 

 

CD&V Pittem-Egem – Werkgroep Veiligheid 

9 juli 2020 
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