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  KA/Brief schoolstraat 17-9-2018 
 
Schoolstraat woensdag 19 september 2018 

 
 
Beste (groot)ouder, leerling, buurtbewoner, leerkracht 
 
In het kader van de campagne ‘Paraat voor de schoolstraat’ deed de Vlaamse Overheid in juni een oproep naar 
scholen om schoolstraten te organiseren. Op die manier wordt gestreefd naar gezonde en aangename 
schoolomgevingen met betere luchtkwaliteit, kansen voor vergroening, sociaal contact, beweging, duurzame 
verplaatsingen en verkeersveiligheid. 
 
BS Atheneum en GO! Atheneum Aalst doen met veel overtuiging mee! 

Wat betekent dit concreet? 
De straten voor onze school (Graanmarkt) worden aan het begin en einde van de schooldag gedurende 40 
minuten afgesloten. Met uitzondering van hulp- en nutsdiensten is geen gemotoriseerd verkeer toegelaten. De 
straat is enkel toegankelijk voor voetgangers en fietsers. Bewoners kunnen de straat steeds uitrijden, maar niet 
inrijden.  
 
Onze schoolstraat wordt getest op woensdag 19 september 2018! 
Voor schooltijd tussen 8u en 8u 40 + na schooltijd tussen 11u50 en 12u30. 

We vragen om die dag zoveel mogelijk met de fiets, te voet of met het openbaar vervoer naar school te komen. 
Deze vraag kadert ook perfect binnen de Week van de Mobiliteit.  
En, wees gerust, u zult hiervoor beloond worden… ’s Morgens zorgen we voor een feestelijke opening van de 
schoolstraat! Wat er die ochtend exact op het programma staat, houden we nog even geheim, maar leuk wordt 
het zeker! 
Wie met de auto komt, kan deze parkeren aan de Molenstraat, de Zwarte Zustersstraat, de Parking Postsite, 
het Esplanadeplein, de Esplanadestraat, de Stationstraat, de Albert Liénartstraat of zelfs de Stationsparking, en 
van daaruit te voet verder gaan. Ook langs de Dender zijn er verschillende parkeerplaatsen. De aangehaalde 
parkeergelegenheden liggen allemaal op minder dan 10 minuten wandelen van de schoolpoort. 
Na deze testdag bekijken we samen wat goed was en wat beter kan. Bij een positieve evaluatie, kunnen we 
nadenken over een definitieve invoering. Dit in samenspraak met de lokale beleidsmakers die verantwoordelijk 
zijn voor mobiliteit en leefmilieu. 
Alvast van harte bedankt voor uw medewerking! 

Voor meer informatie kan u een kijkje nemen op de campagnewebsite: www.paraatvoordeschoolstraat.be 
 
 
Met vriendelijke groet 
 
De directie van BS Atheneum & GO! Atheneum Aalst, 
in samenwerking met de werkgroep MOS, de werkgroep GO! green 
en het voltallige schoolteam 
 
 


