
 

 

Mobiliteit in de omgeving van ’t Blokje 
Vanaf 1 september 2021 gaan alle kinderen van ’t Blokje naar school op één locatie. 
Dat heeft uiteraard gevolgen voor de mobiliteit in de omgeving van de school. 

De afgelopen maanden zijn er overlegmomenten geweest tussen de buurtbewoners, de school, het 
gemeentebestuur en de politie, dit alles ondersteund door VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde). 
Als gevolg daarvan zijn er enkele wijzigingen aangebracht: 

• Kerkblokstraat is een éénrichtingsstraat geworden voor 
gemotoriseerd verkeer. Zij rijden de Kerkblokstraat in langs de 
Stoffezandstraat en verlaten ze langs de Oud Dorpstraat. 

Fietsers mogen wel in beide richtingen rijden.  
 
Parkeren langs de rijweg kan in de aangeduide 
zones en op de parkeerplaatsen naast de school. 
Wees daar bij het achterwaarts verlaten van je 
parkeerplaats extra aandachtig voor de fietsers! 

 

• Pastoriestraat is een woonerf.  
 
Dat betekent dat de snelheid er beperkt is tot 20km/u,  
voetgangers mogen er de ganse breedte van de weg gebruiken, 
parkeren mag er enkel op de aangeduide plaatsen. Het wegdek zal 
in het najaar opnieuw aangelegd worden. 
 

• Fietsstraten:  
De Kerkblokstraat, Kon. Boudewijnlaan, Kon. Fabiolalaan, Visserij  en 
Warandestraat zijn omgevormd tot fietsstraten.  
Hier is de snelheid beperkt tot 30km/u, motorvoertuigen hebben toegang 
tot fietsstraten maar mogen de fietsers NIET inhalen, ze moeten er dus 
steeds achter blijven. 

 

• Schoolstraat: net zoals de vorige jaren blijft de Pastoriestraat en het eerste gedeelte van de 
Warandestraat (tot aan de Kerkweg) een schoolstraat.  
Dat betekent dat er bij het begin en einde van de 
schooldag gedurende een korte periode geen 
gemotoriseerd verkeer gebruik mag maken van de straat. 
Enkel bewoners die in het bezit zijn van een vergunning 
mogen dan stapvoets de straat in- en uitrijden.  
 

Al deze maatregelen samen zullen ongetwijfeld bijdragen tot een veiliger schoolomgeving. 
Een schoolomgeving die uitnodigt om te voet of met de fiets naar school te komen. 



 
 
Daarnaast blijven we inzetten op onze sterke punten (verdere concrete praktische info kan je 
onderaan terug vinden). 

• Gemachtigd opzichters: net zoals de voorbije jaren kunnen we ook nu weer elke ochtend 
rekenen op 2 gemachtigd opzichters.  
Zij zullen opgesteld staan aan: 
  - Kapelstraat: zebrapad aan de kerk 
  - Stoffezandstraat: zebrapad aan kruispunt met Kerkblokstraat 
De gemachtigd opzichter die ter hoogte van Brechtseweg - zebrapad kerk stond zal dus 
verhuizen naar Stoffezandstraat. 
Naschools vervullen leerkrachten de taak van gemachtigd opzichter. 
Ouders en kinderen wachten steeds aan de stoeprand tot de gemachtigd opzichter in het 
midden van de rijbaan staat en het signaal geeft dat ze mogen oversteken. Fietsers stappen 
af en wandelen over het zebrapad. 
 

• Fietspooling: alhoewel er geen concrete cijfers over bestaan zijn deskundigen het erover 
eens dat Loenhout vrijwel zeker de grootste fietspoolgroepen van Vlaanderen heeft. 
Fietspooling is een veilige manier om op een milieubewuste wijze naar de school te komen. 
Bovendien heeft het ook een grote sociale meerwaarde. 
Bij deze dan ook een warme oproep om je kind in te schrijven en om eventueel zelf ook een 
keer mee te begeleiden. Meer info op onze site: www.blokje.be/fietspooling. 
 

• Voetpooling: Onze kleuters kunnen met de auto afgezet en opgehaald worden in de 
Kerkblokstraat. Alle lagere schoolkinderen worden onder begeleiding in groep via de 
Pastoriestraat naar het Burg. Van Looverenplein gebracht. Kinderen worden onderweg niet 
uit de rij gehaald. Op het plein wachten ze aan de paaltjes aan het KBC-verzekeringskantoor, 
ouders komen hun kind daar ophalen. De kinderen lopen dus niet zomaar alleen het plein op 
tussen de al vertrekkende auto’s. 
 

• Musketons 
Vooral onze jongste kinderen van leergroepen 1 en 2 hebben het soms moeilijk om, bij vaak 
wisselende situaties, te weten waar ze naschools naartoe moeten. Word ik vandaag met de 
wagen opgehaald? Moest ik nu te voet of met de fiets naar huis? Of was het vandaag naar 
oma? ... 
Daarom werken wij met een systeem van gekleurde musketons. Kinderen krijgen, indien 
nodig, musketons van vier verschillende kleuren. Bespreek voor het slapen gaan of ’s 
ochtends even met je kind op welke manier het de volgende dag na school naar huis gaat en 
hang de juiste musketon aan de boekentas. Het is een geweldig geheugensteuntje en ook de 
juf of meester ziet in één oogopslag of je kind in de juiste rij staat. 

o Blauw: voetgangers 
o Groen: fietsers 
o Rood: kinderen die met de wagen worden opgehaald 
o Zwart: kinderen die in de naschoolse les blijven of bv. naar muziekacademie gaan. 

 
 

Door aandacht te besteden aan deze kleine puntjes werken we samen aan een veilige en aangename 
schoolomgeving. 

Alvast bedankt! 

 

https://www.blokje.be/fietspooling
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