
De eerste schooldag 
 

 
 
Maandag, 2 september 2013 en eerste schooldag voor de kinderen, hadden de schepenen 
van Mobiliteit, Jan Desmeth, en Onderwijs, Gunther Coppens, samen met de 
mobiliteitsambtenaar,, plaatsgevat aan de ingang van de school “Den Top”. De doelstelling 
was om ter plaatse te observeren hoe de definitieve inrichting van de omgeving, met o.a. de 
kiss and ride zone (“zoenstrook”) functioneert.  
Jan Desmeth : “Deze zone werd tijdens de Paasvakantie voorlopig ingericht zodat we 
konden nagaan hoe het geheel functioneerde in het laatste trimester van het vorige 
schooljaar. Samen met de schooldirectie en de dienst mobiliteit hebben we de situatie in juni 
geëvalueerd. Een aantal aanpassingen werden aangebracht. De schoolbus werd geweerd 
uit de Garebaan omdat hij er moeilijk kon draaien. In de plaats kwamen een aantal 
parkeergelegenheden.”  
Op deze eerste schooldag werden alle schoolbereikbaarheidsplannen aan de directies 
bezorgd.  
Gunther Coppens : “we zijn blij dat deze plannen tijdig aan de scholen, ouders en 
leerkrachten kunnen bezorgd worden. De geactualiseerde plannen geven een goed 
overzicht over alle mogelijkheden, met ook veel aandacht voor de voetgangers, de fietsers 
en de veiligheid aan de schoolpoorten.” 
Op piekmomenten zoals het begin en einde van de schooldag is het aan de Garebaan, 
Sermonstraat en Vanhouchestraat nogal een drukke bedoening. Uiteindelijk zijn er met de 
Don Bosco school twee scholen in dezelfde buurt en is rechtsomkeer maken in de Garebaan 
niet zo evident. Wij vroegen wat de stand van zaken was in het dossier voor de voorlopige 
parkeerinrichting op de site “Wilgenhof”.  



Jan Desmeth : “De juiste planning zal in oktober gekend zijn als de aanbesteding achter de 
rug is. We hebben wel al uitgerekend hoeveel tijdelijke parkeerplaatsen we kunnen inrichten. 
Met 118 parkeerplaatsen zal de situatie ongetwijfeld sterk verbeteren. De vlotte 
samenwerking met het OCMW heeft ervoor gezorgd dat de sloopwerken en de tijdelijke 
herinrichting in één en hetzelfde lastenboek werd verwerkt.” 
 

 


